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 SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN UČNIH GRADIV – 1. razred  
 

gradivo 

M. Kramarič, M. Kern, et al.: 
LILI IN BINE 1, medpredmetni delovni zvezek v 4 delih + koda za LILIBI 
ROKUS-KLETT             

 
LEGENDA: 

 Gradivo kupijo učenci sami 

 
 

1. razred – seznam šolskih potrebščin  

 
nahrbtnik oz. šolska torba 
2 velika črtana zvezka brez roba (11 mm) 
velik brezčrtni zvezek  
trša mapa z elastiko (za list A4 format) 
suhe barvice, vodene barvice, voščenke – debele, 1 svinčnik HB,  
12 flumastrov, radirka, šilček, škarje, 3 ploščate čopiče– št. 3, 6, 12, 
lepilo stik, risalni blok št.5 - 20 listni,  kolaž papir, malo ravnilo s šablono 
(20 cm), DAS maso 500g (bele ali rjave barve). 
športni copati, kratke hlače, majica s kratkimi rokavi 
šolski copati z gumo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN UČNIH GRADIV – 2. razred  
  

gradivo 

LILI IN BINE 2, medpredmetni delovni zvezek v 4 delih + koda LILIBI 

S. Osterman, M. Češek: RAČUNANJE JE IGRA 2, PRENOVLJEN, delovni 
zvezek, Antus 

I. Saksida, V. Medved Udovič, M. Grginič: Na mavrico po pravljico, berilo za 2. 
razred: 

 
LEGENDA: 

 Gradivo kupijo učenci sami 

 Izposoja iz učbeniškega sklada 
 

2. razred – seznam šolskih potrebščin  

- 2 mala črtana zvezka (z vmesno črto)  

- 1 mali črtan zvezek (11mm)  

- 2 velika črtana zvezka (9 mm)  

- 2 velika brezčrtna zvezka  

- mapa z elastiko 
 
Priporočamo zvezke Lili in Bine 
 
ŠPORTNA OPREMA: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati.   
LIKOVNA  UMETNOST: risalni blok št. 5 - 20 listni, flumastri, barvni svinčniki, 

DAS maso - 500 g (bele ali rjave barve),  3 ploščate čopiče različnih 
debelin,  voščenke - debele, tempera barvice, paleta, lepilo stik, škarje, 
kolaž papir,  svinčnik HB, radirka, šilček, ravnilo s šablono (20 cm). 

COPATI: šolski copati z gumo  
 
Šolske potrebščine lahko učenci uporabljajo tudi letošnje.  
Glede uporabe letošnjih zvezkov in ostalih pripomočkov v naslednjem šolskem 
letu naj učenci upoštevajo tudi ustna priporočila učitelja posameznega 
predmeta. 
 
NAVODILO - ODDAJA UČBENIKOV iz učbeniškega sklada 
Učenci učbenike vrnejo ob koncu šolskega leta. Učbeniki morajo biti 
nepoškodovani in čisti, v nasprotnem primeru mu jih učitelj lahko zavrne.  
V kolikor učenec učbenika ne odda do zadnjega dne pouka v posameznem šolskem 
letu, mu ga zaračunamo. Starši ste dolžni položnico poravnati v roku plačila. 



SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN UČNIH GRADIV – 3. razred;  
 

gradivo 

LILI IN BINE 3, medpredmetni delovni zvezek v 5 delih + koda LILIBI, 
ROKUS-KLETT 

M. Grginič, V. Medved Udovič, I. Saksida: 
MOJE BRANJE - SVET IN SANJE, berilo ZA 3. Razred ZALOŽBA IZOLIT 
Snopič neumetnostnih besedil bodo prejeli v šoli 

N.Grošelj, M.Ribič: Lili in Bine 3, učbenik za spoznavanje okolja 
S. Osterman, M. Češek: RAČUNANJE JE IGRA 3, delovni zvezek, Antus 

LEGENDA: 

 Gradivo kupijo učenci sami 

 Izposoja iz učbeniškega sklada 
 

3. razred – seznam šolskih potrebščin  

- 1 mali črtan zvezek (11mm)  

- 2 mala črtana zvezka (z vmesno črto)  

- 2 velika črtana zvezka (9mm) 

- 1 velik brezčrtni zvezek 

- mapa z elastiko 
 
ŠPORTNA OPREMA: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati.     
LIKOVNA  UMETNOST: risalni blok št. 5 - 20 listni, flumastri, barvni svinčniki, 

3 ploščati čopiči različnih debelin, paleta, voščenke - debele, tempera 
barvice, lepilo stik, škarje, kolaž papir*, svinčnik HB, radirka, šilček, ravnilo 
s šablono (20 cm), DAS masa - 500 g (bela ali rjava), rdeč kemični svinčnik. 

COPATI: šolski  copati z gumo 
*kolaž papir bodo uporabljali od 4. do 9. razreda 
 
Šolske potrebščine lahko učenci uporabljajo tudi letošnje. 
Glede uporabe letošnjih zvezkov in ostalih pripomočkov v naslednjem šolskem 
letu naj učenci upoštevajo tudi ustna priporočila učitelja posameznega 
predmeta. 
 
NAVODILO - ODDAJA UČBENIKOV iz učbeniškega sklada 
Učenci učbenike vrnejo ob koncu šolskega leta. Učbeniki morajo biti 
nepoškodovani in čisti, v nasprotnem primeru mu jih učitelj lahko zavrne.  
V kolikor učenec učbenika ne odda do zadnjega dne pouka v posameznem šolskem 
letu, mu ga zaračunamo. Starši ste dolžni položnico poravnati v roku plačila. 



SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN UČNIH GRADIV – 4. razred;   
  

gradivo 

d.Kapko, N.Cajhen,...: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4, samostojni delovni zvezek 
za slovenščino – jezik, 2 dela    POSODOBLJEN!   9789612099497 

I. Saksida,,M. Kordigel, V. Medved Udovič,: 
BERILO ZA RAZVEDRILO, berilo, ZALOŽBA IZOLIT 

M. Cotič et al: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, delovni zvezek, 2 dela, 
NOVO, DZS                    9789610200970 

Dežman, S Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 4, delovni zvezek, ANTUS 

J. Skela et al.: MY SAILS NEW 1, Student's book, učbenik za angleščino v 4. 
razredu, ZALOŽBA OBZORJA 

J. Skela et al.: MY SAILS NEW 1, Workbook, delovni zvezek za angleščino v 4. 
razredu, ZALOŽBA OBZORJA 

Natalija Kustec: ČUDOVITI SVET GLASBE 4, učbenik, DZS 

D. Krnel et al.: OD MRAVLJE DO SONCA 1, Učbenik za 4. razred, MODRIJAN            

O. Janša Zorn, M. Umek:                                                       PRENOVLJENO! 
DRUŽBA IN JAZ 1, učbenik za 4. Razred, MODRIJAN  

Florjančič, Zajc: GRADIVA: Naravoslovje in tehnika 4, PRENOVLJENO Izotech 

LEGENDA: 

 Gradivo kupijo učenci sami 

 Izposoja iz učbeniškega sklada 
 

4. razred – seznam šolskih potrebščin  

MAT: 1 velik zvezek visoki karo, šestilo, geotrikotnik, ravnilo s šablono 
SLJ, GUM, DRU, NIT: 4 velike črtne zvezke z robno črto 
TJA: 1 veliki zvezek z vmesno črto – priporočamo Tako lahko 
LUM: lepilo, risalni blok, čopiči različnih debelin, tempera barvice, škarje, paleta 
ŠPORTNA OPREMA: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati 
ŠOLSKI COPATI: šolski copati z gumo  
Šolske potrebščine lahko učenci uporabljajo tudi letošnje. Glede uporabe 
letošnjih zvezkov in ostalih pripomočkov v naslednjem šolskem letu naj učenci 
upoštevajo tudi ustna priporočila učitelja posameznega predmeta. 
 
NAVODILO - ODDAJA UČBENIKOV iz učbeniškega sklada 
Učenci učbenike vrnejo ob koncu šolskega leta. Učbeniki morajo biti 
nepoškodovani in čisti, v nasprotnem primeru mu jih učitelj lahko zavrne.  
V kolikor učenec učbenika ne odda do zadnjega dne pouka v posameznem šolskem 
letu, mu ga zaračunamo. Starši ste dolžni položnico poravnati v roku plačila. 



SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN UČNIH GRADIV – 5. razred  
 

M. Bešter Turk et al.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5,  samostojni delovni 
zvezek; 2. dela, ROKUS    EAN: 9789612710149; posodobljen! 

B. Hanuš: BESEDE ZA VSEVEDE , učbenik za slovenščino - književnost v 5. 
razredu, DZS  

M. Cotič et al: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5,  delovni zvezek, 2 dela,  DZS 
                 NOVO!    9789610203278 

M. Cotič et al: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, učbenik za mat. v 5. R., DZS 

S. Osterman, B. Dolenc, M. Češek: RAČUNANJE JE IGRA 5, delovni zvezek, 
ANTUS 

N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2, učbenik v 5. razredu, PIVEC 

N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2, delovni zvezek za angleščino v 5. 
razredu, PIVEC 

M. Umek, O. Janša Zorn: DRUŽBA IN JAZ 2, učbenik za 5. Razred,MODRIJAN     

D. Krnel et al.: OD MRAVLJE DO SONCA 2, učbenik za naravoslovje in tehniko 
zvezek za 5. Razred, MODRIJAN            

Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, prenovljeno, 
IZOTECH 

M. Kovačič e tal: GLASBENO POTOVANJE, učbenik za 5. razred, DZS 

G. Torkar, P. B. Opaškar: GOSPODINJSTVO 5, učbenik, ROKUS-KLETT 

 
 

Za kolesarski izpit lahko naročite delovni zvezek S kolesom v promet, 
PRIMOTEHNA (neobvezno) 

M. Žerovnik: ROČNA ZEMLJEVIDA SLOVENIJE 

 
 
LEGENDA: 

 Gradivo kupijo učenci sami 

 Izposoja iz učbeniškega sklada 
 

  



5. razred – seznam šolskih potrebščin 

 

MAT: 1 velik zvezek - mali karo (5 mm), šestilo, geotrikotnik, ravnilo s šablono,  
1 velik brezčrtni zvezek   

TJA: 1 veliki zvezek z vmesno črto – priporočamo Tako lahko 
GUM, DRU, NIT, GOS, SLJ: 5 velikih črtnih zvezkov z robno črto  

(za GUM – lahko lanski zvezek),  ročni zemljevid Slovenije 
LVZ: lepilo, risalni blok, čopiči različnih debelin, tempera barvice, škarje, paleta, 

zelen linolej A4,  
ŠPORTNA OPREMA: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati 
ŠOLSKI COPATI: šolski copati z gumo 

 
Šolske potrebščine lahko učenci uporabljajo tudi letošnje.  
 
Glede uporabe letošnjih zvezkov in ostalih pripomočkov v naslednjem šolskem 
letu naj učenci upoštevajo tudi ustna priporočila učitelja posameznega 
predmeta. 
 
 
NAVODILO - ODDAJA UČBENIKOV iz učbeniškega sklada 
 
Učenci učbenike vrnejo ob koncu šolskega leta. Učbeniki morajo biti 
nepoškodovani in čisti, v nasprotnem primeru mu jih učitelj lahko zavrne.  
V kolikor učenec učbenika ne odda do zadnjega dne pouka v posameznem šolskem 
letu, mu ga zaračunamo. Starši ste dolžni položnico poravnati v roku plačila. 
 



SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN UČNIH GRADIV – 6. razred 
 

gradivo 

N. Cajhen et al.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 6, samostojni delovni zvezek za 
slovenščino - jezik, POSODOBLJENO, ROKUS (EAN: 9789612711207) 

Milena Blažič: SVET IZ BESED 6, berilo v 6. razredu, ROKUS 

M. Strnad, M. Štuklek: STIČIŠČE 6, učbenik za matematiko, DEBORA 

MESSAGES 1, učbenik za angleščino v 6. razredu osnovne šole, ROKUS-KLETT                             
9789612713638  (2014) 

N. GOODEY, D. GOODEY: 
MESSAGES 1, delovni zvezek za angleščino v 6. razredu osnovne šole, ROKUS-
KLETT     9789612713645  (2014) 

A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 6, učbenik za glasbeno vzgojo v 6. 
razredu OŠ, ROKUS 

J. Senegalčnik: MOJA PRVA GEOGRAFIJA, učbenik, Geografija za 6. razred, 
MODRIJAN 

J. Senegalčnik: MOJA PRVA GEOGRAFIJA, delovni zvezek, Geografija za 6. 
razred, MODRIJAN                PRENOVLJEN!    9789612417086 

O. Janša Zorn, A. Kastellic, G. Škraba: 
SPOZNAVAJMO ZGODOVINO, učbenik, MODRIJAN 

A. Kastelic, G. Škraba: SPOZNAVAJMO ZGODOVINO, delovni zvezek, 
MODRIJAN 

A. Šargo, S.A. Glažar, M. Slavinec: 
AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 1, učbenik za naravoslovje v 6. razredu, DZS 

S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, učbenik za tehniko in 
tehnologijo v 6. razredu, IZOTECH 

 
LEGENDA: 

 Gradivo kupijo učenci sami 

 Izposoja iz učbeniškega sklada 
 

 

 

 



6. razred – seznam šolskih potrebščin  

 

MAT: 2 velika zvezka mali karo, geotrikotnik, šestilo, radirka, svinčnik 
SLJ: 2 mala zvezka s sponkami, 2 mala črtana zvezka 
TJA: vpenjalna mapa A4 z razdelilci (7), veliki črtani listi                   
ZGO: 1 velik črtan zvezek 
GEO: 1 velik črtan zvezek     
NAR: 1 velik črtan zvezek – zaželeno letošnji  
GOSP: 1 velik črtan zvezek 
GUM: 1 velik črtan zvezek – zaželeno letošnji 
TIT: 1 velik brezčrtni zvezek, navadna svinčnika: B in H  

*Material (les, papir …) naroči šola, plačilo med šolskim letom po položnici 
LUM: lepilo, risalni blok, čopiči različnih debelin, tempera barvice, škarje, paleta 

– pripomočki so lahko lanski 
ŠPORT: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati     
ŠOLSKI COPATI: šolski copati z gumo 
 
Šolske potrebščine lahko učenci uporabljajo tudi letošnje.  
 
Glede uporabe letošnjih zvezkov in ostalih pripomočkov v naslednjem šolskem 
letu naj učenci upoštevajo tudi ustna priporočila učitelja posameznega 
predmeta. 
 
NAVODILO - ODDAJA UČBENIKOV iz učbeniškega sklada 
 
Učenci učbenike vrnejo ob koncu šolskega leta. Učbeniki morajo biti 
nepoškodovani in čisti, v nasprotnem primeru mu jih učitelj lahko zavrne.  
V kolikor učenec učbenika ne odda do zadnjega dne pouka v posameznem šolskem 
letu, mu ga zaračunamo. Starši ste dolžni položnico poravnati v roku plačila. 
 
 
 



SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN UČNIH GRADIV – 7. razred 
 

gradivo 

M. Blažič: NOVI SVET IZ BESED 7, berilo za 7. razred, ROKUS 

M. Bešter  et al: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 7, samostojni delovni zvezek v 
2 delih za 7. razred,  ROKUS (EAN: 9789612099428)   posodobljeno! 

M. Strnad et al.: PRESEČIŠČE 7, učbenik za matematiko v 7. razredu, DZS 

D. GOODEY, N. GOODEY: MESSAGES 2 , učbenik za angleščino v 7. razredu 
osnovne šole, ROKUS-KLETT 

N. GOODEY, D. GOODEY, D. BOLTON: MESSAGES 2, delovni zvezek za 
angleščino v 7. razredu osnovne šole, ROKUS-KLETT 

B. Oblak: GLASBA DO 18. STOLETJA, učbenik za glasbeno vzgojo v 7. 
razredu, DZS 

J. Senegačnik: GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE, učbenik, MODRIJAN 

J. Senegačnik, B. Drobnjak: GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE, delovni zvezek, 
MODRIJAN                                  

O. Janša Zorn, D. Mihelič: OD PRAZGODOVINE SKOZI STARI IN SREDNJI 
VEK - koraki v času, učbenik za zgodovino v 7. razredu, DZS 

G. Škraba, F. R. Kosmač: ZGODOVINA 7, vaje in naloge, DEBORA 

A.Šargo, B.Čeh, M.Slavinec: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2, učbenik, DZS 

S. Fošnarič, J. Virtič, D. Slukan: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, učbenik, 
IZOTECH 

P. Karba, D. Lašič, N. Jesenko: 
DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA 7, učbenik, 
PRENOVA, MKZ 

 
 
IZBIRNI PREDMETI: 7. – 9. razred 
 

ITALIJANŠČINA  
T. Marin – A. Albano: PROGETTO ITALIANO JUNIOU 1, Edilingua, Roma, 2011 

 

LEGENDA: 

 Gradivo kupijo učenci sami 

 Izposoja iz učbeniškega sklada 
 

 

 

 

 



7. razred – seznam šolskih potrebščin  

 
MAT: 2 velika zvezka mali karo (40-listni), geotrikotnik, šestilo, radirka, svinčnik 
SLJ: 2 mala zvezka s sponkami, 3 mali črtani zvezki 
TJA: vpenjalna mapa A4 z razdelilci (7), veliki črtani listi  
ZGO: 1 velik črtan zvezek 
GEO: 1 velik črtan zvezek 
NAR: 1 velik črtan zvezek – zaželeno lanski  
GUM: 1 velik črtan zvezek 
DKE: 1 velik črtan zvezek 
TIT: 1 velik brezčrtni zvezek (zvezek iz 6. razreda), navadna svinčnika: B in H, 

geometrijsko orodje kot pri MAT  
*material (akrilno steklo …) naroči šola, plačilo med letom po položnici 

LUM:  lepilo, risalni blok, čopiči različnih debelin, tempera barvice, škarje, 
paleta – pripomočki so lahko lanski 

ŠPORT: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati     
IT2 – izbirni predmet: velik črtan zvezek 
ŠOLSKI COPATI: šolski copati z gumo 
 
Šolske potrebščine lahko učenci uporabljajo tudi letošnje.  
 
Glede uporabe letošnjih zvezkov in ostalih pripomočkov v naslednjem šolskem 
letu naj učenci upoštevajo tudi ustna priporočila učitelja posameznega 
predmeta. 
 
NAVODILO - ODDAJA UČBENIKOV iz učbeniškega sklada 
 
Učenci učbenike vrnejo ob koncu šolskega leta. Učbeniki morajo biti 
nepoškodovani in čisti, v nasprotnem primeru mu jih učitelj lahko zavrne.  
V kolikor učenec učbenika ne odda do zadnjega dne pouka v posameznem šolskem 
letu, mu ga zaračunamo. Starši ste dolžni položnico poravnati v roku plačila. 
 
 
 
 
  



SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN UČNIH GRADIV – 8. razred 

gradivo 

D. Kapko, N. Cajhen: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 8, samostojni delovni 
zvezek, POSODOBLJEN, ROKUS (EAN: 9789612710187) 

M. Blažič: SVET IZ BESED 8, berilo za 8. razred, ROKUS 

M. Strnad et al.: PRESEČIŠČE 8, učbenik za matematiko v 8. razredu, DZS 

D. GOODEY, N. GOODEY, M. CRAVEN: 
MESSAGES 3, učbenik za angleščino v 8. razredu osnovne šole, ROKUS-KLETT 

D. GOODEY, N. GOODEY: 
MESSAGES 3, delovni zvezek z zgoščenko za angleščino v 8. razredu osnovne 
šole, ROKUS-KLETT 

B. Oblak: GLASBA V 18. IN 19. STOLETJU, učbenik, DZS 

K. Kolenc Kolnik et al.: SPOZNAVAJMO AFRIKO IN NOVI SVET, učbenik, 
Geografija za 8. razred, MODRIJAN 

K. Kolenc Kolnik, M. Otič, A. Vovk, J. Senegačnik: 
GEOGRAFIJA AFRIKE IN NOVEGA SVETA, delovni zvezek za geografijo v 8. 
Razredu, MODRIJAN 

J. Cvirn, E. Hriberšek Balkovec, A. Studen: 
NOVI VEK - KORAKI V ČASU, učbenik za zgodovino v 8. razredu, DZS 

A. Mirjanić: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, delovni zvezek, ROKUS              
POSODOBLJEN! 

Gabrič et al.: KEMIJA DANES 1, učbenik za kemijo v 8.razredu, DZS 

M. Svečko: 
SPOZNAVAM SVOJE TELO, učbenik za biologijo v 8. Razredu, DZS 

S. Fošnarič, J. Virtič, D. Slukan: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, učbenik, 
IZOTECH 

P. Karba, N. Jesenko: DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER 
ETIKA 8, učbenik, PRENOVA, MKZ 

 

FIZIKA e-učbenik za fiziko v 8. razredu  

 
IZBIRNI PREDMETI: 7. – 9. razred 

ITALIJANŠČINA  
Mezzadri M., P. E. Balboni: RETE JUNIOR, Corso multimediale d`italiano per 
stranieri – parte A, Perugia: Guerra edizioni / uporablja se od 7.razreda 

LEGENDA: 

 Gradivo kupijo učenci sami 

 Izposoja iz učbeniškega sklada 
 



8. razred – seznam šolskih potrebščin  

MAT: 2 velika zvezka mali karo (40 – listni)/ zaželeno lanski, geotrikotnik, 
šestilo, radirka, svinčnik  

SLJ: 2 mala zvezka s sponkami, 3 mali črtani zvezki 
TJA: vpenjalna mapa A4 z razdelilci (7), veliki črtani listi 
ZGO: 1 velik črtan zvezek       
GEO: 1 velik črtan zvezek – zaželeno lanski 
BIO: 1 velik črtan zvezek – zaželeno lanski    
KEM: 1 velik črtan zvezek  
FIZ: 1 velik zvezek mali karo, geometrijska orodja, doma na voljo uporaba 

računalnika  
GUM: 1 velik črtan zvezek – zaželeno lanski  
DKE: 1 velik črtan zvezek – lahko lanski 
TIT: 1 velik brezčrtni zvezek (zvezek iz 6. In 7. razreda), navadna svinčnika: B 

in H, geometrijsko orodje kot pri MAT  
*Material (kovine, pločevina …) naroči šola, plačilo med letom po položnici 

LUM:  lepilo, risalni blok, čopiči različnih debelin, tempera barvice, škarje, 
paleta, kolaž  papir – pripomočki so lahko lanski 

ŠPORT: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati     
IT2 – izbirni predmet: velik črtan zvezek 
ŠOLSKI COPATI: šolski copati z gumo 
 
Šolske potrebščine lahko učenci uporabljajo tudi letošnje.  
 
Glede uporabe letošnjih zvezkov in ostalih pripomočkov v naslednjem šolskem 
letu naj učenci upoštevajo tudi ustna priporočila učitelja posameznega 
predmeta. 
 
NAVODILO - ODDAJA UČBENIKOV iz učbeniškega sklada 
 
Učenci učbenike vrnejo ob koncu šolskega leta. Učbeniki morajo biti 
nepoškodovani in čisti, v nasprotnem primeru mu jih učitelj lahko zavrne.  
V kolikor učenec učbenika ne odda do zadnjega dne pouka v posameznem šolskem 
letu, mu ga zaračunamo. Starši ste dolžni položnico poravnati v roku plačila. 
 



SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN UČNIH GRADIV – 9. razred 
 

gradivo 

D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk 14 tal: SLOVENŠČINA ZA VSAK 
DAN 9, samostojni delovni zvezek, POSODOBLJEN,  ROKUS-KLETT   
9789612711238 

M. Honzak: SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED, berilo za 9. Razredu, MKZ 

M. Strnad, M. Štuklek: PRESEČIŠČE 9, učbenik za matematiko, DZS 

Goodey 14 tal.:MESSAGES 4 Student's book, učbenik za angleščino, ROKUS 

Goodey 14 tal.:MESSAGES 4, Workbook, delovni zvezek za angleščino, ROKUS 

B. Oblak: GLASBA V 20. STOLETJU, učbenik, DZS 

J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9,  učbenik, zgodovina za 9. 
Razred, ROKUS-KLETT 

J. Račič, D. Večerič: GEOGRAFIJA 9, učbenik za geografijo v 9. Razredu, MKZ 

J. Senegačnik, M.Otič: 
GEOGRAFIJA SLOVENIJE, delovni zvezek za 9. Razred, MODRIJAN 

B. Beznec 14 tal.: MOJA PRVA FIZIKA 2, učbenik, MODRIJAN 

Gabrič 14 tal.: KEMIJA DANES 2, učbenik za kemijo, DZS 

M.Svečko, A.Gorjan: SPOZNAVAM ŽIVI SVET, učbenik za biologijo v 9.r., DZS 

 
IZBIRNI PREDMETI: 7. – 9. razred 

ITALIJANŠČINA  
Mezzadri M., P. E. Balboni: RETE JUNIOR, Corso multimediale d`italiano per 
stranieri – parte A, Perugia: Guerra edizioni /uporablja se od 7. Razreda naprej 

 
LEGENDA: 

 Gradivo kupijo učenci sami 

 Izposoja iz učbeniškega sklada 

 
 

 



9. razred – seznam šolskih potrebščin  

 
MAT: 2 velika zvezka mali karo (40 - listni)/ zaželeno lanski, geotrikotnik, 

šestilo, radirka, svinčnik 
SLJ: 2 mala zvezka s sponkami, 3 mali črtani zvezki 
TJA: vpenjalna mapa A4 z razdelilci (7), veliki črtani listi  
ZGO: 1 velik črtan zvezek – zaželeno lanski 
GEO: 1 velik črtan zvezek – zaželeno lanski 
BIO: 1 velik črtan zvezek – zaželeno lanski  
FIZ: 1 velik zvezek mali karo, geometrijsko orodje  
KEM: 1 velik črtan zvezek – zaželeno lanski  
GUM: 1 velik črtan zvezek – zaželeno lanski  
LUM: lepilo, risalni blok, čopiči različnih debelin, tempera barvice, škarje, paleta 

– pripomočki so lahko lanski 
ŠPORT: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, telovadni copati     
IT2 – izbirni predmet: velik črtan zvezek 
ŠOLSKI COPATI: šolski copati z gumo 
 
Šolske potrebščine lahko učenci uporabljajo tudi letošnje.  
 
Glede uporabe letošnjih zvezkov in ostalih pripomočkov v naslednjem šolskem 
letu naj učenci upoštevajo tudi ustna priporočila učitelja posameznega 
predmeta. 
 
NAVODILO - ODDAJA UČBENIKOV iz učbeniškega sklada 
 
Učenci učbenike vrnejo ob koncu šolskega leta. Učbeniki morajo biti 
nepoškodovani in čisti, v nasprotnem primeru mu jih učitelj lahko zavrne.  
V kolikor učenec učbenika ne odda do zadnjega dne pouka v posameznem šolskem 
letu, mu ga zaračunamo. Starši ste dolžni položnico poravnati v roku plačila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


