
 
Cenik zvezkov 2021/22   (K – v Kamnjah; Č – v Črničah) 
1 razred K in Č: Božji otrok sem zvezek 11 € 
    
2. razred K: Praznujemo z Jezusom zvezek 11 € 
     
3.razred K: Kristjani praznujemo skupaj 

 
zvezek 11 € 

3.razred Č: Pot v srečno življenje zvezek+knjiga  
4. razred K in Č: Pot v srečno življenje zvezek   6,50 € 
  samo knjiga   8,50 € 
5. razred K in Č: Znamenja na poti k Bogu samo knjiga   8,50 € 
    
6. razred 
 
6. razred 

K: Skupaj v novi svet 
 
Č: Za tvojo duhovno rast 

knjiga 
zvezek 

  8,50 € 
12 € 
 

7. razred K in Č: Za tvojo duhovno rast zvezek 12 € 
 

8. in 9. r. K in Č Radi živimo in Sveto pismo 
 

imajo od prej  

 

Bogoslužne zvezke (brez nalepk) 2€ imajo vsi otroci prvih treh razredov, priporočam tudi  
višjim, da doma lažje sledite praznikom in vsebini skozi leto. Z Mavrico imate zvezek vključen. 
 

Prosim, da prispevke, ki jih oddate že med veroukom, prinesete že pripravljene v ovojnici s 
pripisom, za katere učence gre, da bo hitreje in manj dela.  
Preverite, če si lahko od koga sposodite knjige brez zvezka (4., 5., (6). raz.) in vam ni treba kupovati 
novega. Ker imate na začetku šol. leta veliko stroškov, lahko poveste in župnija založi in strošek 
poravnate med letom. Zelo priporočam mesečno Mavrico. Naročnina na je sicer 39,90 €, lahko v 
dvakratnem znesku. Naročite lahko preko župnije ali na narocila@druzina.si. Otrokom in staršem 
nudi veliko razgibanega, privlačnega in širokega branja. 
 
Mavrica: za celo leto,10 številk (kvalitetno in zelo priporočam): 44,9 €, lahko kasnejše plačilo.  

Revija #najst za birmance in druge najstnike: z celo leto, 6 številk: 29,40 € 
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