
 

 

 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN  

za 5. d razred osnovne šole IG   

(Šolsko leto 2019/2020) 

 

Učbeniki: učbeniški sklad – brezplačna  izposoja 

M. Blažič: Radovednih pet 5, berilo, Rokus-Klett (ean 3831075925731) 

G. Torkar: Gospodinjstvo 5, učbenik, Rokus-Klett (ean 9789612710057) prenova 2010 

H. Puchta: Super Minds 2, učbenik z DVD-rom-om, Rokus-Klett (ean 9780521148597 ali 

978612718794) 

 

Učbenik  za angleški jezik vsebuje elemente delovnega zvezka, vendar 

učenci vanj ne smejo pisati, zato se odločite, ali boste učbenik (Super Minds 

2) sami kupili ali si ga boste izposodili. 

Aktiv učiteljev angleškega jezika priporoča nakup. 
 

Delovni zvezki 

Radovednih pet 5, komplet samostojnih delovnih zvezkov za SLJ, MAT, DRU, NIT in TEH 

in GUM s prilogami, Rokus-Klett, (ean 3831075927346) 

M. Žerovnik: Ročni zemljevid Slovenije, Dzs (obvezno) 

 

Neobvezni izbirni predmet – nemščina 

S. Buttner: Planetino 1, brez CD-rom-a, dz za nemščino, MKT (ean 9783193115775) 

1 velik 40-listni črtani zvezek ALI 

S. Buttner: Planetino 2, brez CD-rom-a, dz za nemščino, MKT (ean 9783193115782) 

1 velik 40-listni črtani zvezek (lahko lanski) 

Neobvezni izbirni predmet – tehnika 

Dr. Papotnik, Puncer, Slukan, Virtič: Gradivo: Tehnika 2, delovno gradivo z navodili za 

izbirni predmet Tehnika, Izotech (ean 9789616740333) 

 

2 velika 60-listna črtana zvezka (SLJ, DRU) 

1 velik 50-listni črtani zvezek  (NIT) 

1 velik 60-listni ali 2x 40-listni veliki karo (1cm2) zvezek  (MAT)  

1 velik 60-listni črtani zvezek  (TJA ̶  lanski) 

1 mali 40-listni črtani zvezek   (GUM  ̶  lanski, če je urejen) 

1 velik 40-listni črtani  zvezek  (GOS 5.̶ 6.r.) 

1 kartonska mapa z zavihki + 10 črtanih pol 

NAVADNA ČRTANA BELEŽKA – OBVEZNO! 

 

Vsi črtani zvezki morajo imeti kakovosten papir in robove.                                   

 

 

                    OBRNI 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nalivno pero, vložki za nalivno pero, HB svinčnik, radirka, šilček, ravnilo Noma 5 - velika 

šablona, geotrikotnik, šestilo, tehnični svinčnik 0,5 mm, rdeč kemični svinčnik; 

 

Likovna umetnost: barvice, flomastri, mastne voščenke – 12 kosov, tempera barvice, 

posamična bela tempera, ploščat in tanek čopič, paleta, lonček, lepilo, zaobljene škarje z 

dobrim rezilom, ozek samolepilni trak, manjša bela modelirna masa, 24-barvni kolaž papir,  

30 risalnih listov brez bloka. 

                                                                                                                          

Starše prosimo, da zagotovijo pravočasen nakup dodatnega porabljenega zvezka. 

Vse potrebščine morajo biti ovite in podpisane pred začetkom šolskega leta. 

 

Športna oprema (kratke hlače, bombažna majica, brisačka) v vrečki. 

Šolski copati z nedrsečim podplatom v vrečki. 
 

Znesek za tehnični material, ki ga bomo potrebovali na tehničnih dnevih in ga bo naročila 

šola, bo obračunan na eni izmed položnic (manjši znesek). 

 

 

Učbenike iz učbeniškega sklada bodo učenci prejeli v prvem tednu pouka. 
 

 

Učbenike za šolsko uporabo učenci dobijo v šoli (učbeniki »za na klop«): 

  

    Likovno izražanje 5 

Atlas Družba in jaz 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN  

za 5. razred osnovne šole  

(Šolsko leto 2019/2020) 

 

Učbeniki: učbeniški sklad – brezplačna  izposoja 

M. Blažič: Radovednih pet 5, berilo, Rokus-Klett (ean 3831075925731) 

M. Cotič: Svet matematičnih čudes 5, učbenik, Dzs (ean 9789610203261) prenova 2013 

M. Umek: Družba in jaz 2, učbenik, Modrijan (ean 9789612416317) 

D. Skribe Dimec et al.: Raziskujemo in gradimo 5, učbenik z medpredmetnimi vsebinami, 

Dzs  (ean 9789610206439) prenova 2015 

G. Torkar: Gospodinjstvo 5, učbenik, Rokus-Klett (ean 9789612710057) prenova 2010 

H. Puchta: Super Minds 2, učbenik z DVD-rom-om, Rokus-Klett (ean 9780521148597 ali 

978612718794) 

 

Učbenik  za angleški jezik vsebuje elemente delovnega zvezka, vendar 

učenci vanj ne smejo pisati, zato se odločite, ali boste učbenik (Super Minds 

2) sami kupili ali si ga boste izposodili. 

Aktiv učiteljev angleškega jezika priporoča nakup. 
 

Delovni zvezki 

D. Kapko: Gradim slj 5, samostojni delovni zvezek za slj – jezik, 2 dela, Rokus-Klett, 

posodobljen (ean 9789612710149, 3805) 

M. Cotič: Svet matematičnih čudes 5, delovni zvezek, 2 dela, Dzs (9789610203278) 

Florjančič: Naravoslovje in tehnika 5, gradivo za nit, Izotech, prenovljeno 2012 

(ean 9789616740258) 

B. Oblak: Moja glasba 5, delovni zvezek brez CD-ja, Izolit (lahko uporabljate rabljene 

delovne zvezke iz prejšnjih let) (ean 9789616625296) 

M. Žerovnik: Ročni zemljevid Slovenije, Dzs (obvezno) 

 

Neobvezni izbirni predmet – nemščina 

S. Buttner: Planetino 1, brez CD-rom-a, dz za nemščino, MKT (ean 9783193115775) 

1 velik 40-listni črtani zvezek ALI 

S. Buttner: Planetino 2, brez CD-rom-a, dz za nemščino, MKT (ean 9783193115782) 

1 velik 40-listni črtani zvezek (lahko lanski) 

Neobvezni izbirni predmet – tehnika 

Dr. Papotnik, Puncer, Slukan, Virtič: Gradivo: Tehnika 2, delovno gradivo z navodili za 

izbirni predmet Tehnika, Izotech (ean 9789616740333) 

 

2 velika 60-listna črtana zvezka (SLJ, DRU) 

1 velik brezčrtni zvezek s črtalnikom (MAT ̶  lanski, če je urejen) 

1 velik 50-listni črtani zvezek  (NIT) 

1 velik 60-listni ali 2x 40-listni veliki karo (1cm2) zvezek  (MAT)  

1 velik 60-listni črtani zvezek  (TJA ̶  lanski) 

1 mali 40-listni črtani zvezek   (GUM  ̶  lanski, če je urejen) 

1 velik 40-listni črtani  zvezek  (GOS 5.̶ 6.r.) 

1 kartonska mapa z zavihki + 10 črtanih pol 

NAVADNA ČRTANA BELEŽKA – OBVEZNO! 

Vsi črtani zvezki morajo imeti kakovosten papir in robove.                                   

   

           OBRNI 



 

 

 

 

 

 

 
Nalivno pero, vložki za nalivno pero, HB svinčnik, radirka, šilček, ravnilo Noma 5 - velika 

šablona, geotrikotnik, šestilo, tehnični svinčnik 0,5 mm, rdeč kemični svinčnik; 

 

Likovna umetnost: barvice, flomastri, mastne voščenke – 12 kosov, tempera barvice, 

posamična bela tempera, ploščat in tanek čopič, paleta, lonček, lepilo, zaobljene škarje z 

dobrim rezilom, manjša bela modelirna masa, 24-barvni kolaž papir,  

30 risalnih listov brez bloka. 

                                                                                                                          

Starše prosimo, da zagotovijo pravočasen nakup dodatnega porabljenega zvezka. 

Vse potrebščine morajo biti ovite in podpisane pred začetkom šolskega leta. 

 

Športna oprema (kratke hlače, bombažna majica, brisačka) v vrečki. 

Šolski copati z nedrsečim podplatom v vrečki. 
 

 

Učbenike iz učbeniškega sklada bodo učenci prejeli v prvem tednu pouka. 
 

 

Učbenike za šolsko uporabo učenci dobijo v šoli (učbeniki »za na klop«): 

  

    Likovno izražanje 5 

Atlas Družba in jaz 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH         

POTREBŠČIN ZA 6. razred osnovne šole 

(Šolsko leto 2019/2020) 

 

Učbeniki:  učbeniški sklad – brezplačna izposoja 

B. Golob et.al.: Berilo 6, Kdo se skriva v ogledalu, MKZ (9789610106593)2011 

M. Robič: Skrivnosti števil in oblik 6, učbenik, Rokus-Klett  

(ean 9789612712938 ali 3831075924451) 

A. Šorgo: Aktivno v naravoslovje 1, učbenik, Dzs (ean 9789610201151) 

A. Pesek: Glasba danes in nekoč 6, učbenik, Rokus-Klett, 2015  

(ean 9789612716172) 

S. Kostanjevec: Gospodinjstvo 6, učbenik, Rokus-Klett, prenovljen 

(ean 9789612711146) 

S. Androlić et.al.: Prava tehnika 6, učbenik, Rokus-Klett  (ean9789612718558) 

B. Wetz: English Plus Starter, 2. izdaja, učbenik, MKT (ean 9780194201612) 

 

  Učbenik za angleški  jezik ima elemente delovnega zvezka, vendar učenci 

vanj ne smejo pisati, zato se odločite ali boste učbenik kupili sami ali si ga 

boste izposodili. 

   Aktiv učiteljev angleškega jezika priporoča nakup. 

 

Delovni zvezki  

D. Kapko et.al.: Slovenščina za vsak dan 6 – izdaja s plusom, samostojni 

delovni zvezek, Rokus-Klett (ean 9789612718466)  NOVO 2018 

E. Baloh: Geografija 6, samostojni delovni zvezek, Mkz, 2014  

(ean 9789610133742) 

H. Verdev: Raziskujem preteklost 6, samostojni delovni zvezek, Rokus-Klett  

(ean 9789612717063)  

S. Kostanjevec: Gospodinjstvo 6, delovni zvezek, Rokus-Klett   

(ean  3831075924468 ) (1153)  

D. Kobal Černe: Prava tehnika 6, delovni listi s praktičnim gradivom, Rokus-

Klett (ean 9789612717148) 

B. Wetz: English Plus Starter, 2. izdaja, dz, MKT (ean 9780194202381) 

S. Brinovec:  Atlas sveta za osnovne in srednje šole, MKZ, prenovljen  

(ean 9789610113393) (6.-8.r)  ALI 

S. Brinovec: Atlas sveta za osnovno šolo, MKZ (ean 9788611148908)  

(6.-8.r.)    

 

                                OBRNI 

  



 

 
 

Neobvezni izbirni predmet - nemščina 

S. Buttner: Planetino 1, brez CD-rom-a, dz za nemščino, MKT (ean 9783193115775) 

1 velik 40-listni črtani zvezek  ALI 

S. Buttner: Planetino 2, brez CD-rom-a, dz za nemščino, MKT (ean 9783193115782) 

1 velik 40-listni črtani zvezek (lahko lanski) ALI 

S. Buttner: Planetino 3, brez CD-rom-a, dz za nemščino, MKT (ean 9783193115799) 

1 velik 40-listni črtani zvezek (lahko lanski) 

 

Neobvezni izbirni predmet - tehnika 

Dr. Papotnik, Puncer, Slukan, Virtič: Gradivo: Tehnika 3, delovno gradivo z navodili za 

izbirni predmet Tehnika, Izotech (ean 9789616740340) 

 

veliki 60-listni črtani zvezki: TJA, GEO; (ZGO, NAR 6.-7.r.),  (GUM 6.-9.r.)  

1 velik 80-listni črtani zvezek (SLJ) 

1 velik 40-listni črtani zvezek (GOS 5.- 6. r.) 

2 velika 60-listna brezčrtna  zvezka (MAT) + črtalnik  

1 velik 40-listni brezčrtni zvezek (TIT 6.-8.r.) 

10 črtanih pol (SLJ) 

1 blokec samolepljivih listkov (7x7 cm ali večji) (TJA) 

nepoškodovana kartonska mapa 

mapa A4 z elastiko                                                                            

 

Nalivno pero, HB svinčnik, radirka, šilček, rdeč kemični svinčnik, rdeča, modra 

barvica in drugi barvni svinčniki, črtalnik, geotrikotnik,  šestilo, pravokotni in 

enakokraki trikotnik - OBVEZNO, tehnični svinčnik – debeline 0,5 mm, škarje. 

 

Položnico za plačilo likovnega  materiala, ki ga bo nabavila šola, boste prejeli 

oktobra. 

 

Športna oprema: kratke hlače, majica ali trenirka, copati z nedrsečim podplatom 

ali športni copati, ki so samo za v telovadnico, brisačka, zvezek. 

 

Učbenike iz učbeniškega sklada bomo delili v torek, 27. avgusta 2019, v 

knjižnici med 7. in 17. uro, vhod 3. 

 

Učbenike za šolsko uporabo učenci dobijo v šoli (učbeniki »za na klop«): 

    Kdo se skriva v ogledalu 

Likovno izražanje 6 

Atlas za geografijo 

 
 

 



 

 

 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN 
za 7. razred osnovne šole 

(Šolsko leto 2019/2020) 

 

Učbeniki: učbeniški sklad – brezplačna izposoja 

M. Mohor et.al.: Berilo 7. Sreča se mi v pesmi smeje, Mkz (ean 9789610108313) 

 prenova 2012 

J. Razpotnik: Raziskujem preteklost 7, učbenik, Rokus-Klett   (ean 9789612712297) 

posodobljen 2012 

J. Berk, et.al.: Skrivnosti števil in oblik 7, prenova 2012, Rokus-Klet 

(ean 9789612712228)   

A. Pesek: Glasba danes in nekoč 7, učbenik, Rokus (ean 9789612712303)  

A. Šorgo: Aktivno v naravoslovje 2, učbenik, Dzs  (ean 9789610202523) 

S. Fošnarič: Tehnika in tehnologija 7, učbenik, Izotech   (ean 9789616740272) 

prenovljeno 2012 

B. Wetz: English Plus 1, 2. izdaja, učbenik, MKT (ean 9780194200592) 

 

     Učbenika za angleščino  in nemščino vsebujeta elemente delovnega 

zvezka, vendar učenci vanju ne smejo pisati, zato se odločite ali boste 

navedena učbenika sami kupili ali si ju boste izposodili. 

    Aktiv učiteljev tujih jezikov priporoča nakup. 
 

Delovni zvezki 

D. Kapko et.al.: Slovenščina za vsak dan 7 – izdaja s plusom, samostojni delovni zvezek v 2 

delih, Rokus-Klett (ean 3831075925656 ali 9789612716608) 

E. Baloh: Geografija 7, samostojni delovni zvezek, Mkz, (ean 9789610155317), 2019 

S. Fošnarič: Tehnika in tehnologija 7, dz z delovnim gradivom, Izotech,  2012     

(ean 9789619104835) 

Jaz, midva, mi 7, samostojni delovni zvezek za domovinsko in državljansko kulturo in etiko, 

Rokus-Klett, (ean 9789612718534) NOVO 2018 

B. Wetz: English Plus 1, 2. izdaja, delovni zvezek, MKT (ean 9780194202213) 

Uredil: S. Brinovec: Atlas sveta za osnovne in srednje šole, Mkz  (ean 9789610113393) 

(6.-8.r) 

 

veliki 60-listni črtani zvezki: GEO-lahko lanski, TJA;  (ZGO, NAR 6.-7.r), (GUM 6.-9.r) 

1 velik 80-listni črtani zvezek (SLJ) 

1 velik 50-listni črtani zvezek (DKE 7.-8.r.) 

3 veliki 60-listni brezčrtni zvezki (MAT) + črtalnik  

1 velik 40-listni brezčrtni zvezek  (TIT 6.-8.r.) 

10 črtanih pol (SLJ) 

1 blokec samolepljivih listkov (7x7 cm ali večji) (TJA) 

                                                                                                                   

                                     

                                                                                                                              OBRNI 

                                                                                                                     

 

 



 

 

nalivno pero, HB svinčnik, radirka, šilček, rdeč kemični svinčnik, črtalnik, šestilo, rdeča, 

modra barvica in še drugi barvni svinčniki, geotrikotnik, pravokotni in enakokraki trikotnik - 

OBVEZNO, tehnični svinčnik debeline 0,5 mm. 

 

Položnico za plačilo likovnega materiala, ki ga bo nabavila šola, boste prejeli oktobra.    

                                                                                                             

Športna oprema: kratke hlače, majica, brisačka, zvezek, copati z nedrsečim podplatom ali 

športni copati, ki so samo za v telovadnico. 

 

Učbenike za šolsko uporabo učenci dobijo v šoli (učbeniki »za na klop«): 

    Sreča se mi v pesmi smeje 

    Likovno izražanje 7 

Atlas za geografijo 

 

Učbenike iz učbeniškega sklada bomo delili v torek, 27. avgusta 2019, v 

knjižnici med 7. in 17. uro, vhod 3. 

 

 

 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV  IN  OSTALIH 

POTREBŠČIN ZA IZBIRNE PREDMETE V 7. RAZREDU 

 

OBDELAVA GRADIV: LES 

Z. Puncer: Obdelava gradiv – les, učbenik, Izotech,  (učbeniški sklad) 

Z. Puncer: Obdelava gradiv – les, delovni zvezek z delovnim gradivom, Izotech  

 

NEMŠČINA I  - NI1 

G. Motta: Wir 1, učb, Rokus-Klett  (učbeniški sklad) (3831075924529, 4232) 

G. Motta: Wir 1, delovni zvezek, Rokus-Klett (ean 9789612714178, 4225) 

1 velik črtani zvezek (7.- 9. razred) 

NEMŠČINA II – NI2 

G. Motta: Wir 2, učbenik, Rokus-Klett (9789612714192, 4348)(učbeniški sklad) 

G. Motta: Wir 2, delovni zvezek, Rokus-Klett (9789612714185, 4331) 

1 velik črtani zvezek (lanski) (7.-9. razred) 

 

ŠPANŠČINA I – ŠI1 

1 velik črtani zvezek (7.-9.r.) 

 

SONCE, LUNA IN ZEMLJA 

M. Prosen: Od Zemlje do Sonca, učbenik, Jutro (učbenik v učilnici) 

 
 

 

 



 

 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN  ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA  

8. razred osnovne šole 

(Šolsko leto 2019/2020) 

 

Učbeniki: učbeniški sklad – izposoja 

Dober dan, življenje, berilo za 8. razred, Mkz, prenovljeno (ean 9788611158983) 

M. Robič. J. Berk, M. Draksler: Skrivnosti števil in oblik 8, učbenik, prenova 2012, 

Rokus-Klett (ean 9789612712242)   

J. Razpotnik: Raziskujem preteklost 8, učbenik, Rokus-Klett,  (ean 9789612710095), 

posodobljen 

U. Lunder: Dotik življenja 8, učbenik, Rokus-Klett (ean 9789612712204, 3744), 2013 

M. Graunar: Kemija danes 1, učbenik, Dzs  (ean 9789610206453)  prenova 2015 

B. Beznec: Moja prva fizika 1,  učbenik, Modrijan, (ean koda 9789612416331) prenovljeno 

S. Fošnarič: Tehnika in tehnologija 8, učbenik, Izotech (ean 9789616740289) prenovljeno 

A. Pesek: Glasba danes in nekoč 8, učbenik, Rokus-Klett (ean 9789612712327) 

B. Wetz: English Plus 2, 2. izdaja, MKT (ean 97801942002615) 

 

  Učbeniki za angleščino in nemščino vsebujejo elemente delovnega zvezka, 

vendar učenci vanje  ne smejo pisati, zato se odločite ali boste navedene 

učbenike sami kupili ali si jih boste izposodili. Učbenik za španščino nima 

elementov delovnega zvezka. 

  Aktiv učiteljev tujih jezikov priporoča nakup. 
 

Delovni zvezki 
D. Kapko: Slovenščina za vsak dan  8, samostojni dz, posodobljen, 2 dela, Rokus-Klett  

(ean 9789612710187) (4130) 

E. Baloh: Geografija 8, samostojni delovni zvezek, Mkz (ean 9789610135357)  

E. Tawitian: Jaz, midva, mi 8, samostojni delovni zvezek za domovinsko in državljansko 

kulturo in etiko, Rokus-Klett (ean 9789612719319) 

S. Fošnarič: Tehnika in tehnologija 8, dz z delovnim gradivom, Izotech, 

(ean 9789619104873) prenovljeno 2012 

B. Wetz: English Plus 2, 2. izdaja, MKT (ean 9780194202268) 

S. Brinovec: Atlas sveta za osnovno šolo, Mkz (ean 9788611148908) (6.-8.r) 

 

veliki 60-listni črtani zvezki:TJA,GEO-lahko lanski, ZGO,KEM;  (BIO 8.-9.r.), (GUM 6.-9.r.) 

1 velik 80-listni črtani zvezek (SLJ) 

1 mali črtani zvezek (DKE- lanski) 

2 velika 60-listna zvezka mali karo  (MAT) 

1 velik 40-listni brezčrtni zvezek  (TIT 6.-8.r.) 

10 črtanih pol (SLJ) 

1 blokec samolepljivih listkov (7x7 cm ali večji) (TJA) 

kartonska mapa A4 (4 rinke) + mali karo A4 listi z luknjami (FIZ) 

tehnični dvovrstični srednješolski kalkulator (FIZ)         

           

 

           OBRNI 

 



                       

                             

nalivno pero, HB svinčnik,  radirka, šilček, črtalnik, rdeč kemični svinčnik, šestilo, 

geotrikotnik, rdeča, modra barvica in drugi barvni svinčniki, pravokotni in enakokraki 

trikotnik - OBVEZNO, tehnični svinčnik debeline 0,5 mm, lepilo.                                         

 

Položnico za plačilo likovnega materiala, ki ga bo nabavila šola, boste prejeli oktobra. 

 

Športna oprema: kratke hlače, bombažna majica ali trenirka, brisačka, zvezek, copati z 

nedrsečim podplatom ali športni copati, ki so samo za v telovadnico. 

 

Učbenike za šolsko uporabo učenci dobijo v šoli (učbeniki »za na klop«): 

Dober dan, življenje, berilo 

Likovno izražanje 8 

Atlas za geografijo 

 

Učbenike iz učbeniškega sklada bomo delili v torek, 27. avgusta 2019, v 

knjižnici med 7. in 17. uro, vhod 3. 

 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH 

POTREBŠČIN ZA IZBIRNE PREDMETE V 8. RAZREDU 

 
NEMŠČINA I – NI1 

G. Motta: Wir 1, učbenik, Rokus-Klett (ean 3831075924529, 4232)  (učbeniški sklad) 

G. Motta: Wir 1, delovni zvezek, Rokus-Klett (ean 9789612714178, 4225) 

1 velik črtani zvezek   

NEMŠČINA II – NI2 

G. Motta: Wir 2, učbenik, Rokus-Klett(9789612714192, 4348)  (učbeniški sklad) 

G. Motta: Wir 2, delovni zvezek, Rokus-Klett (9789612714185, 4331) 

1 velik črtani zvezek (lanski) (7.-9. razred) 

NEMŠČINA III - NI3 

G. Motta: WIR 3, učbenik, Rokus-Klett, učbeniški sklad (ean 9789612094317) 

G. Motta: WIR 3, delovni zvezek, Rokus-Klett (ean 9789612714208, 4300) 

1 velik črtani zvezek (lahko lanski) 

 

ŠPANŠČINA I – ŠI1 

1 velik črtani zvezek (8. – 9. r.) 

ŠPANŠČINA II – ŠI2 

1 velik črtani zvezek (7.-9. r.) 

 

POSKUSI V KEMIJI - POK 

mapa 

 

SONCE, LUNA IN ZEMLJA 

M. Prosen: Od Zemlje do Sonca, učbenik, Jutro (učbenik v učilnici) 

 

VERSTVA IN ETIKA I 

mapa za vpenjanje listov 

 



 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN 

ZA 9. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 

(Šolsko leto 2019/2020) 

 

Učbeniki:  učbeniški sklad  - izposoja 

Skrivno življenje besed, berilo za 9.r., Mkz  (ean 9789610125280, (1389) 

J. Razpotnik: Raziskujem preteklost 9, učbenik, Rokus (ean 9789612712990)  

prenova 2013 

U. Lunder: Dotik življenja 9, učbenik, Rokus-Klett (ean 9789612712853), 2013 

A. Gabrič: Kemija danes 2, učbenik, Dzs (ean 9789610206460)  prenova 2016 

B. Beznec et.al.: Moja prva fizika 2, učbenik, Modrijan (ean 9789612416355) 

prenovljeno 

M. Robič, J. Berk, M. Draksler: Skrivnosti števil in oblik 9, Rokus-Klett 

(ean 3831075925403, 2952) prenova 2013 

A. Pesek: Glasba danes in nekoč 9, učbenik, Rokus (ean 3831075924925)  

B. Wetz: English Plus 3, 2. izdaja, učbenik, MKT (ean 9780194201575) 

  Učbeniki za angleščino in nemščino vsebujejo elemente delovnega zvezka, 

vendar učenci vanje ne smejo pisati, zato se odločite ali boste navedene 

učbenike sami kupili ali si jih boste izposodili. 

  Aktiv učiteljev tujih jezikov priporoča nakup. 
 

Delovni zvezki 

D. Kapko: Slovenščina za vsak dan 9, samostojni dz, posodobljen, 2 dela, Rokus-Klett  

(ean 9789612711238) 

E. Baloh: Geografija 9, samostojni delovni zvezek, Mkz (ean 9789610135678) 

D. Fon, B. Urbančič: Biologija 9, interaktivni učni komplet nove generacije za biologijo v 9. 

razredu osnovne šole, Rokus-Klett (ean 3831075927360) 

B. Wetz: English Plus 3, 2. izdaja, delovni zvezek, MKT (ean 9780194202312) 

M. Žerovnik: Ročni zemljevid Slovenije, Dzs 

 

veliki 60-listni črtani zvezki: GEO-lahko lanski, ZGO, TJA, KEM, (BIO 8.-9.r),(GUM 6.-9.r.)  

1 velik 80-listni črtani zvezek (SLJ) 

2 velika 60-listna zvezka mali karo (MAT) 

1 blokec samolepljivih listkov (7x7 cm ali večji) (TJA) 

10 črtanih pol (SLJ) 

kartonska mapa A4 (4 rinke) + mali karo A4 listi z luknjami (FIZ) 

tehnični dvovrstični srednješolski kalkulator (FIZ) 

 

nalivno pero, svinčnik, radirka, šilček, črtalnik, šestilo, geotrikotnik, rdeča in modra barvica in 

drugi barvni svinčniki, pravokotni in enakokraki trikotnik - OBVEZNO, tehnični svinčnik 

debeline 0,5 mm. 

 

Položnico za plačilo likovnega materiala, ki ga bo nabavila šola, boste prejeli oktobra. 

 

Športna oprema: kratke hlače, bombažna majica ali trenirka, brisačka, zvezek, copati z 

nedrsečim podplatom ali športni copati, ki so samo za v telovadnico. 

                                                                                                                          

                               OBRNI 

         



 

 

 

 

Učbenike za šolsko uporabo učenci dobijo v šoli (učbeniki »za na klop«): 

Skrivno življenje besed, berilo  
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Učbenike iz učbeniškega sklada bomo delili v torek, 27. avgusta 2019, v 

knjižnici med 7. in 17. uro, vhod 3. 

 

 

 

SEZNAM UČBENIKOV  IN OSTALIH POTREBŠČIN ZA IZBIRNE 

PREDMETE V 9. RAZREDU  

 

 
NEMŠČINA I - NI1 

G. Motta: Wir 1, učbenik, Rokus, učbeniški sklad (ean 3831075924529, 4232) 

G. Motta: Wir 1, delovni zvezek, Rokus-Klett (ean 9789612714178, 4225) 

1 velik črtani zvezek    

 

NEMŠČINA II - NI2 

G. Motta: Wir 2, učbenik, Rokus, učbeniški sklad (ean 9789612714191, 4348) 

G. Motta: Wir 2, delovni zvezek, Rokus-Klett (ean 9789612094331, 4185) 

1 velik črtani zvezek (lahko lanski)   

 

NEMŠČINA III - NI3 

G. Motta: WIR 3, učbenik, Rokus-Klett, učbeniški sklad (ean 9789612094317) 

G. Motta: WIR 3, delovni zvezek, Rokus-Klett (ean 9789612714208, 4300) 

1 velik črtani zvezek (lahko lanski) 

 

ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO 

Položnico za plačilo materiala, ki ga bo nabavila šola, boste prejeli oktobra. 

 
SONCE, LUNA IN ZEMLJA 

M. Prosen: Od Zemlje do Sonca, učbenik, Jutro (učbenik v učilnici) 

 

VERSTVA IN ETIKA I 

mapa za vpenjanje listov 

 

 

 

 

 

 

 


