
 

SEZNAM UČBENIKOV IN LITERATURE 2019/20 – GIMNAZIJA, 1. LETNIK 

SLOVENŠČINA 

 D. Ambrož et al.: Na pragu besedila 1, učbenik za slovenščino, posodobljena izdaja,  ROKUS (učbeniški sklad) 
 D. Ambrož et al.: Na pragu besedila 1, delovni zvezek za slovenščino, posodobljena izdaja, ROKUS (dijaki kupijo sami) 
 V. Matajc et al: Berilo 1, Umetnost besede, učbenik za slovenščino-književnost, MKZ (učbeniški sklad) 

MATEMATIKA  

 D. Kavka et al.: Linea NOVA , Matematika za 1. letnik gimnazij, učbenik, MODRIJAN 2011 (učbeniški sklad) 
 Predmetni izpitni katalog za splošno maturo – matematika, spletna stran RIC (dijaki natisnejo sami) 

ANGLEŠČINA TJ 1 

 J. Soars, L. Soars: New Headway, Intermediate, 4. izdaja,  učbenik za angleščino (dijaki kupijo sami) 
 J. Soars, L. Soars: New Headway, Intermediate, 4. izdaja,  delovni zvezek za angleščino (dijaki kupijo sami) 

NEMŠČINA TJ 2 

 M. Müller et al.: OPTIMAL A1, učbenik za nemščino v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja, LANGENSCHEIDT, 
MKT (dijaki kupijo sami) 

 M. Müller et al.: OPTIMAL A1, delavni zvezek za nemščino v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja, LANGENSCHE-
IDT, MKT (dijaki kupijo sami) 

 Dvojezični dvosmerni slovar (priporočeno) 

ITALIJANŠČINA TJ 2 

 M. Flavia, Maria Tommasini, SPAZIO ITALIA A1, učbenik za italijanščino v 1. in 2. letniku, Loescher (dijaki kupijo sami) 
 Dvojezični dvosmerni slovar (priporočeno) 

ZGODOVINA 

 V. Brodnik et al.: Zgodovina 1, učbenik za zgodovino v 1. letniku gimnazije, DZS – nova izdaja (učbeniški sklad) 

GEOGRAFIJA  

 Po dogovoru s profesorico (počakajte z nakupom)! 

BIOLOGIJA 

 M. Dermastia: Kjer se življenje začne, Rokus Klett, 2011 (učbeniški sklad)  
 2. Greenwood et al.: Biologija za gimnazije, delovni zvezek, Modrijan (dijaki kupijo sami, uporaba v 1. in 2. letniku) 

KEMIJA 

 A. Smrdu: Kemija – snov in spremembe 1, učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazije, JUTRO (učbeniški sklad) 
 A. Smrdu: Kemijo razumem, kemijo znam 1, naloge iz kemije za 1. letnik gimnazije, JUTRO (dijaki kupijo sami) 

FIZIKA 

 FIZIKA 1, učbenik z DVD-jem za fiziko, MK (NOVO) (učbeniški sklad) 

  



 

LIKOVNA UMETNOST 

 Skicirka (30 listov) Po dogovoru s profesorico (počakajte z nakupom)! 

ŠPORTNA VZGOJA 

 M. Bizjan: Šport mladim, priročnik za športno vzgojo, Chatechismus (priporočljivo) 

GLASBA 

 D. Močnik: Glasba 1, učbenik za glasbo v gimnazijskem programu s štirimi zgoščenkami, MK (učbeniški sklad) 

 

 


