
Osnovna šola Draga Bajca Vipava 

8. razred 2022/23: DELOVNI ZVEZKI 

PREDMET NASLOV ZALOŽBA CENA 

Slovenščina: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 8+, 
samostojni delovni zvezek za slovenščino – 
jezik in književnost 

EAN 9789612921750 

 
ROKUS- 
KLETT 

 
   
  18,80 

Angleščina: 
 

MESSAGES 3, NEW edition, delovni zvezek 
za angleščino s CD-jem 

EAN 9789612716738 

 
ROKUS- 
KLETT 

 
  17,00 

Domovinska in 
državljanska 
kultura 
in etika: 

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA 
KULTURA IN ETIKA 8, SAMOSTOJNI delovni 
zvezek 

EAN 9789617038095 

 
i2 
 
 

   
  12,90 
 

Fizika: FIZIKA 8, samostojni delovni zvezek za fiziko 
s kodo za dostop do spletnih vsebin 

EAN 9789610209164 

 
DZS 

 
  12,90 

   = 61,60 
IZBIRNI PREDMETI    

Italijanščina II: Učenci uporabljajo delovni učbenik iz 7. r. / / 

Španščina II: Učenci uporabljajo delovni učbenik iz 7. r. / / 

 
ŠOLSKE POTREBŠČINE za 8. razred: 
SLJ: po dogovoru 
6 velikih črtanih zvezkov: TJA, GEO, ZGO, DKE, KEM, BIO 

 - ter dodatno za nekatere izbirne predmete (italijanščina, španščina …) 
MAT: 2 velika zvezka mali karo 
FIZ: 1 velik zvezek mali karo 
TIT: 1 velik brezčrtni zvezek, šablona (geotrikotnik, šestilo) 
1 svinčnik HB (ali tehnični svinčnik s HB vložki), 1 svinčnik 2H (ali tehnični svinčnik z 2H vložki) 
GUM: zvezek iz 7. razreda 
Morebitne potrebščine pri izbirnih predmetih po dogovoru z učiteljem pri pouku. 

LUM: 
POTREBUJEMO NOVO: 
- lepilo za papir - v stiku 

- posamični risalni listi  in šeleshamerji za dopolnitev starega likovnega bloka 
- alkoholni flomaster, črn, tanek 

LAHKO UPORABIMO RABLJENO, IZ LANSKEGA ŠOLSKEGA LETA (sicer dopolnimo): 
- črni tuš 

- damsko pero z 1 tanko konico z držalom – lahko uporabiš kar staro nalivno pero 
- lepilo Mekol, 0,5 l 
- tempera barve AERO, velike tube (42 ml): BELA, ČRNA, RUMENA, MAGENTA rdeča, CIAN modra 

- ČOPIČI: komplet petih ploščatih čopičev različnih debelin (št. 2, 4, 6, 10, 14) 
in komplet dveh okroglih čopičev (št. 2, 4) 
- oljni pasteli 
- likovni kovček (plastičen) za spravilo materiala za delo 

UPORABIMO IZ LANSKEGA LETA - OBVEZNO: 
- 1 mali črtani zvezek 

- likovni blok Radeče,  risanka – skicirka (A4),   
- A3 mapa z elastiko in trdimi platnicami 
- paleta, ki ste jo izdelali v šoli pri TIT 


