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1.   RAZRED 

  

NASLOV UČBENIKA oz. DELOVNEGA ZVEZKA   

S slikanico na rami 2. del – zvezek za opismenjevanje (velike 

tiskane črke), MKZ 

EAN 9789610106050 

  

11,90 

Računanje je igra 1: zbirka nalog za 1. razred OŠ, Antus 

EAN 3830017145411 

7,95   

  

                                                                                                                                                          

  

  

Vsa delovna gradiva, navedena na tej strani, za prvošolce nabavi šola. 

UČENCI MORAJO IMETI VSE DELOVNE ZVEZKE OVITE IN PODPISANE.       
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Seznam potrebščin za 1. razred 

  ●     šolska torba 

●     vrečka za copate in šolski copati (nedrseča podlaga) 

●     športna oprema (kratka majica in hlače) v vrečki 

●     prtiček za malico iz blaga 

●     likovna majica (lahko stara »mikica« od staršev ali starejšega brata/sestre) 

●     3x velik, brezčrtni zvezek (A4) 

●     1x velik črtni zvezek (A4 TAKO LAHKO ali ABC: na eni strani brezčrtni, na drugi 

strani črtni z vmesno črto) 

●     1x velik črtni zvezek (A4 TAKO LAHKO alI ABC: črtni na obeh straneh z vmesno 

črto) 

●     1 x velik karo zvezek (A4 TAKO LAHKO ali ABC: kvadratki 1cm X 1 cm) 

●     1x mali črtni zvezek, ki ga bomo uporabljali kot beležko (A5 TAKO LAHKO ali 

ABC: z vmesno črto) 

●     kartonska mapa z elastiko (trde platnice) 

●     peresnica: 

❖    suhe barvice (12 barv) 

❖     3 svinčnike 

❖     šilček 

❖     radirka (mehka) 

❖     flomastri (12 barv ) – ločeni od ostalih pisal 

❖     lepilo v stiku (UHU STIC) 

❖     ravnilo s šablono (NOMA 1) 

❖     škarje kovinske (rezilo 8 - 13 cm) 

●      kolaž papir (A4, 20-barvni) 

●     voščenke 

● ostala likovna gradiva kupi šola (plača se po položnici) 
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 2. RAZRED 

NASLOV UČBENIKA oz.                                                                

DELOVNEGA ZVEZKA 

  

Berilo 2. Kdo bo z nami šel v gozdiček?, MKZ, 2010 x 

S slikanico na rami 3. del – zvezek za opismenjevanje 

(male tiskane in pisane črke), MKZ 

EAN 9789610106470 

  

11,90 

Do sto zanimivo bo – zbirka vaj za matematiko, Modrijan 

izobraževanje, 

EAN 9789612416249 

  

9,90 

Računanje je igra 2: zbirka nalog za matematiko, Antus 

EAN 3830017145428 

    7,95     

  

                                                                                                                                 

Vsa delovna gradiva, navedena na tej strani, za drugošolce nabavi šola. 

UČENCI MORAJO IMETI VSE UČBENIKE IN DELOVNE ZVEZKE OVITE IN 

PODPISANE.       
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Seznam potrebščin za 2. razred 

          

●     format A4, črte latajn (3 črte) na desni strani, brezčrtna stran na levi (TAKO LAHKO) – 2x 

●     format A4, črte latajn (3 črte) na obeh straneh (TAKO LAHKO) – 2x 

●     format A5, črte latajn (3 črte) na obeh straneh (TAKO LAHKO) – 1x 

●     format A4, karo 1 cm na obeh straneh (TAKO LAHKO) – 2x 

●     velik brezčrtni zvezek (za TJA - lahko iz prejšnjega šolskega leta) 

●     mali črtni zvezek oz. beležka (lahko iz prejšnjega šolskega leta) 

●     zvezek za bralno značko (lahko iz prejšnjega šolskega leta) 

●     šolska torba 

●     copati (nedrseč podplat) in vrečka za copate 

●     športna oprema (dres ali kratke hlače in majica s kratkimi rokavi) 

●     likovna majica (stara »majica«, večje številke) 

●     kartonska mapa z elastiko 

●     peresnica 

●  suhe barvice - 12 barv, kvalitetne: »Rheita«, »Staedtler«, »Carioca«, »Jolly«... 

●  svinčnik 2x (kvalitetni) 

●  šilček 

●  radirka (mehka) 

●  flomastri- 12 barv 

●  lepilo 2x (UHU STICK 20g) 

●  ravnilo s šablono (NOMA 1) 

●  škarje kovinske (13 cm – t.j. daljše rezilo, kvalitetne) 

● kolaž papir A4 - obojestranska barva 

● ostala likovna gradiva kupi šola (plača se po položnici) 
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3. RAZRED 

 

NASLOV UČBENIKA oz.                                                                

DELOVNEGA ZVEZKA 

  

Berilo 3. Kdo bo z nami šel v gozdiček?, MKZ, 2011 x 

Slovenščina 3. S slikanico na rami – samostojni delovni 

zvezek za jezik, MKZ 

1. del EAN 9789610145158 

2. del EAN 9789610145141 

 

6, 90 € 

6, 90 € 

Dva krat tri, znamo vsi: samostojni delovni zvezek za 

matematiko, Modrijan 

1.     del EAN 9789612417147 

2.     del EAN 9789612417154 

  

10,20 € 

10,20 €  

                                                                                                                                      

Vsa delovna gradiva, navedena na tej strani, za tretješolce nabavi šola. 

 

UČENCI MORAJO IMETI VSE UČBENIKE IN DELOVNE ZVEZKE OVITE IN 

PODPISANE.       
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Seznam potrebščin za 3. razred 

 

• SLOVENŠČINA: format A4, črte latajn (3 črte) na obeh straneh (TAKO LAHKO) – 

1x 

• MATEMATIKA: format A4, karo 1 cm na obeh straneh (TAKO LAHKO) – 1x 

• SPOZNAVANJE OKOLJA: format A4, črte latajn (3 črte) na obeh straneh (TAKO 

LAHKO) – 1x 

• ANGLEŠČINA: format A4, črtasti zvezek – 1x 

• GLASBA: format A4, črte latajn (3 črte) na desni strani, brezčrtni na levi strani 

(TAKO LAHKO) - 1x 

• zvezek za bralno značko (lahko iz prejšnjega šolskega leta) 

• mali črtasti zvezek (za beležko) 

• peresnica 

• svinčnik HB 2x 

• šilček 

• radirka (mehka) 

• nalivno pero in bombice 

• suhe barvice (12 barv, kvalitetne, »Rheita«, »Staedtler«, »Carioca«, »Jolly« …) 

• flomastri (12 barv) 

• lepilo (UHU STIC) 

• ravnilo s šablono (NOMA 1 – 20 cm) 

• škarje kovinske (13 cm – daljše rezilo, kvalitetne) 

• copati (nedrseč podplat) in vrečka za copate 

• športna oprema (dres ali kratke hlače in majica s kratkimi rokavi) 

• kartonska mapa z elastiko  

• likovna majica (»stara« majica, večja številka) 

• kolaž papir (A4, obojestranski) 

• ostala likovna gradiva kupi šola (plača se po položnici)
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4. RAZRED 

NASLOV UČBENIKA ALI DELOVNEGA ZVEZKA SKLAD KUPITE SAMI 

Naravoslovje in tehnika 4, učbenik, MKZ x   

Družba 4, učbenik, MKZ x   

Reach for the stars 4. Student's book, učbenik, 

DZS 

x   

Razširi roke, berilo 4, Mladinska knjiga, EAN 

9789610108320 

x  

Svet matematičnih čudes 4, samostojni delovni 

zvezek (4 deli), DZS, EAN: 9789610207436 

  23,70 

Reach for the stars 4, delovni zvezek, DZS, EAN 

9789610207245 

  14,50 

Naravoslovje in tehnika 4, univerzalno gradivo, 

Izotech, EAN 9789616740241 

  

  13,00 

* skupno naročilo v 

šoli 

(NE KUPUJTE) 

                                                                                                                            

Učbenike iz sklada in univerzalno gradivo Naravoslovje in tehnika 4 prejmejo 

naročniki v šoli, delovne zvezke, zvezke in ostale potrebščine pa morate kupiti 

sami. 

UČENCI MORAJO IMETI VSE UČBENIKE OVITE IN PODPISANE.       
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Seznam potrebščin za 4. razred 

  

●  SLOVENŠČINA: 2 x A4 črtasti zvezek 

●  MATEMATIKA: 1 x A4 brezčrtni  zvezek, 1 x A4 zvezek – karo 1 cm, 

geotrikotnik, šestilo, črtalo, veliko ravnilo s šablono, tehniški svinčnik 

●  ANGLEŠČINA: 1 X A4 črtasti zvezek 

●  DRUŽBA: 1 X A4 črtasti zvezek 

●  NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA: 1 X A4 črtasti zvezek 

●  GLASBENA UMETNOST: 1 x A4 brezčrtni  zvezek (lahko iz 3. razreda) 

● LIKOVNA UMETNOST: gradivo kupi šola (plača se po položnici) 

●  ŠPORT: primerna športna oblačila 

● PERESNICA z barvicami, flomastri, navadnim svinčnikom, nalivnim peresom, 

lepilom v stiku, škarjami, radirko. 

●  VELIKA MAPA s trdimi platnicami za shranjevanje obvestil. 

 

  

 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – 4. RAZRED 

-       NEMŠČINA: 1 x A4 črtasti zvezek 

-       UMETNOST: gradivo kupi šola (plača se po položnici) 
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5. RAZRED 

 

  NASLOV UČBENIKA ALI DELOVNEGA ZVEZKA SKLAD KUPITE SAMI 

Koraki nad oblaki, berilo, Izolit x   

Stičišče 5,matematični učbenik, Jutro x   

Družba in jaz 2, učbenik, Modrijan x   

Raziskujemo in gradimo 5, učbenik, DZS x   

Gospodinjstvo 5, učbenik, Rokus Klett x   

Slovenija [Kartografsko gradivo], merilo 1 : 500 000, DZS 
(Vedež), EAN 9789610201892 

  6,90 

Radovednih pet 5, Gospodinjstvo 5, zbirka aktivnosti (s 
prilogami in interaktivnim gradivom), Rokus Klett, EAN 
9789612718701 

  4,80 

Naravoslovje in tehnika 5, gradivo za naravoslovje in tehniko, 
Izotech, EAN 9789616740258 

  13,00 

* skupno naročilo 

v šoli 

(NE KUPUJTE) 

                  

Učbenike iz sklada in gradivo za naravoslovje Naravoslovje in tehnika 5 

prejmejo v šoli, ostale delovne zvezke, zvezke in potrebščine pa morate kupiti 

sami.  

UČENCI MORAJO IMETI VSE UČBENIKE OVITE IN PODPISANE. 
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Seznam potrebščin za 5. razred  

●  SLOVENŠČINA: 2 x A4 črtasti zvezek 

●  MATEMATIKA: 1 x A4 brezčrtni  zvezek, 1 x A4 zvezek – nizki karo, 

geotrikotnik, šestilo 

●  ANGLEŠČINA: 1 X A4 črtasti zvezek (lahko od lanskega leta) ali mapa s 

črtastimi listi, kamor lahko vlagajo tudi ostale učne liste 

●  DRUŽBA: 1 X A4 črtasti zvezek 

●  NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA: 1 X A4 črtasti zvezek 

●  GOSPODINJSTVO: 1 X A4 črtasti zvezek 

●  GLASBENA UMETNOST: 1 X mali notni zvezek, 1 X A4 črtasti zvezek 

(60-listni s trdimi platnicami) 

● PERESNICA z barvicami, flomastri, navadnim svinčnikom, nalivnim peresom, 

brisalcem, lepilom v stiku, škarjami, radirko. 

●  ŠPORT: primerna športna oblačila 

● LIKOVNA UMETNOST: gradivo kupi šola (plača se po položnici) 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – 5. RAZRED 

-    NEMŠČINA: 1 x A4 črtasti zvezek (lahko iz 4. razreda) 

-       UMETNOST - gradivo dobijo v šoli (plača se po položnici) 
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6. RAZRED 

 NASLOV UČBENIKA ALI DELOVNEGA ZVEZKA SKLAD KUPITE SAMI 

Berilo 6. Kdo se skriva v ogledalu?, Mladinska knjiga x   

Moja prva geografija, učbenik, Modrijan x   

Prava tehnika 6, učbenik,  Rokus Klett x   

Koraki v času 6, učbenik, DZS x   

Gospodinjstvo 6, učbenik, Rokus Klett x   

Project explore 1, 2019, Oxford University Press x   

Aktivno v naravoslovje 1, učbenik, DZS x   

Likovna vzgoja 6, učbenik, Mladinska knjiga, EAN 9789610107293 x  

Slovenščina v oblaku 6, učni komplet, Rokus Klett, EAN 9789612717087  17,90 

Skrivnosti števil in oblik 6, sdz, Rokus Klett, EAN 9789612716691   17,90 

Prava tehnika 6, delovni listi z gradivi, Rokus Klett, EAN 9789612717148  19,20 

 

UČENCI MORAJO IMETI VSE UČBENIKE OVITE IN PODPISANE. 



OSNOVNA ŠOLA OREHEK KRANJ 
Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin za šolsko leto 2021/2022 
 

12 
 

Seznam potrebščin za 6. razred 

PREDMET ZVEZKI OSTALE POTREBŠČINE 

SLOVENŠČINA 2 x A4 črtasti zvezek nalivno pero 

MATEMATIKA 1 x A4 zvezek (mali karo) geotrikotnik, šestilo, tehnični svinčnik oz. 

ošiljen svinčnik, nalivno pero ali kemični 

svinčnik, barvice 

GEOGRAFIJA 1 x A4 črtasti zvezek, mapa s trdimi 

platnicami 

/ 

TEHNIKA IN 

TEHNOLOGIJA 

1 x A4 črtasti zvezek (60 – listni) tehnični svinčnik, geotrikotnik, radirka, 

šestilo, pisalo (črno, modro ter rdeče) 

ZGODOVINA 1 x A4 črtasti zvezek (60 – listni) / 

ANGLEŠČINA 1 x A4 črtasti zvezek, mapa za shranjevanje 

učnih listov 

  

NARAVOSLOVJE 1 x A4 črtasti zvezek / 

GOSPODINJSTVO 1 x A4 črtasti zvezek / 

GLASBENA 

UMETNOST 

1 X mali notni zvezek – iz prejšnjega razreda 

1 X A4 črtasti zvezek (60-listni s trdimi 

platnicami) – iz prejšnjega razreda 

 / 

LIKOVNA UMETNOST / gradivo kupi šola (plača se po 

položnici)  
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – 6. RAZRED 

- NEMŠČINA: 1 X A4 črtasti zvezek (lahko iz 4. ali 5. razreda) 

- UMETNOST: gradivo kupi šola (plača se po položnici)  
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 7. RAZRED 

NASLOV UČBENIKA ALI DELOVNEGA ZVEZKA SKLAD KUPITE SAMI 

Berilo 7. Sreča se mi v pesmi smeje, Mladinska knjiga x   

Geografija Evrope in Azije, učbenik, Modrijan x   

Prava tehnika 7, učbenik, Rokus Klett x   

Touchstone 7, učbenik, Tangram x   

Aktivno v naravoslovje 2, učbenik, DZS x   

Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 7, učbenik, Mladinska knjiga x   

Koraki v času 7, učbenik, DZS x   

Likovna vzgoja 7, učbenik, Mladinska knjiga, EAN 9789610155720 x  

Slovenščina v oblaku 7, sdz, Rokus Klett, EAN 9789612717919   17,90 

Touchstone 7, delovni zvezek, Tangram, EAN 9789616239868   15,90 

Skrivnosti števil in oblik 7, sdz, Rokus Klett, EAN 9789612716707    17,90 

Prava tehnika 7, delovni listi z gradivi, Rokus Klett, 2017, EAN 9789612717872   19,20 

UČENCI MORAJO IMETI VSE UČBENIKE OVITE IN PODPISANE.        

http://www.knjigarna.com/slovenscina-v-oblaku-47
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UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI ZA IZBIRNE PREDMETE V 7. RAZREDU 

  

NASLOV UČBENIKA ALI DELOVNEGA ZVEZKA UČBENIŠKI 

SKLAD 

KUPITE 

SAMI 

Pourquoi pas! 1, učbenik  za izbirni predmet francoščina, 

Rokus Klett 

x   

Magnet 1, učbenik za izbirni predmet nemščina, Rokus Klett x   

Sodobna priprava hrane, učbenik za izbirni predmet v 7., 

8., 9. razredu osnovne šole, Modrijan, EAN 9789616357258 

X   

Magnet 1, delovni zvezek za izbirni predmet nemščina, 

Rokus Klett, EAN 9789612099954  

  15,80 

  

UČENCI MORAJO IMETI VSE UČBENIKE OVITE IN PODPISANE.       
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Seznam potrebščin za 7. razred 

PREDMET ZVEZKI OSTALE POTREBŠČINE 

SLOVENŠČINA 2 x A4 črtasti zvezek nalivno pero 

MATEMATIKA 1 x A4 zvezek (mali karo) geotrikotnik, šestilo, tehnični svinčnik oz. 

ošiljen svinčnik, nalivno pero ali kemični 

svinčnik, barvice 

GEOGRAFIJA 1 x A4 črtasti zvezek / 

DKE 1 x A4 črtasti zvezek (60 – listni) / 

TEHNIKA IN 

TEHNOLOGIJA 

1 x A4 črtasti zvezek (lahko iz prejšnjega 

razreda) 

tehnični svinčnik, geotrikotnik, radirka, šestilo, 

pisalo (črno, modro ter rdeče) 

ZGODOVINA 1 x A4 črtasti zvezek (60 – listni; lahko iz 

prejšnjega razreda) 

/ 

ANGLEŠČINA 1 x A4 črtasti zvezek 1 flomaster za belo tablo 

NARAVOSLOVJE 1 x A4 črtasti zvezek / 

GLASBENA 

UMETNOST 

1 X A4 črtasti zvezek (60-listni s trdimi 

platnicami) – iz prejšnjega razreda 

/ 
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LIKOVNA UMETNOST / gradivo kupi šola (plača se po 

položnici) 

 

Izbirni predmeti – 7. razred 

●  NEMŠČINA: 1 x A4 črtasti zvezek 

●     ŠPANŠČINA: 1 x A4 črtasti zvezek 

●     FRANCOŠČINA: 1 x A4 črtasti zvezek  

● SODOBNA PRIPRAVA HRANE: 1 x A4 črtasti zvezek  

●     LIKOVNO SNOVANJE: gradivo kupi šola (plača se po položnici)  
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8. RAZRED 

 

NASLOV UČBENIKA ALI DELOVNEGA ZVEZKA SKLAD KUPITE SAMI 

Berilo 8. Dober dan, življenje, Mladinska knjiga x   

Geografija Afrike in Novega sveta, učbenik, Modrijan x   

Prava tehnika 8, učbenik, Rokus Klett x   

Moja prva fizika 1, učbenik, Modrijan x   

Spoznavam svoje telo, učbenik, DZS 
x  

Kemija danes 1, učbenik, DZS x   

Domovinska in državljanska kultura in etika 8, učbenik, Mladinska 
knjiga 

x   

Koraki v času 8, učbenik, DZS x   

Likovna vzgoja 8, učbenik, Mladinska knjiga, EAN 9789610155713 x  

Slovenščina v oblaku 8, sdz, Rokus Klett, EAN  9789612718671  17,90 

Touchstone 8, delovni zvezek, Tangram, EAN 9789616239813       15,90 
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Skrivnosti števil in oblik 8, samostojni delovni zvezek, Rokus Klett, EAN 
9789612716394 

 19,90 

Fizika 8, samostojni delovni zvezek s poskusi, Mladinska knjiga, EAN 

9789610159148 

 13,90 

 

 

 

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI ZA IZBIRNE PREDMETE V 8. RAZREDU 

  

NASLOV UČBENIKA ALI DELOVNEGA ZVEZKA UČBENIŠKI  

SKLAD 

KUPITE  

SAMI 

Pourquoi pas! 1, učbenik za izbirni predmet francoščina, Rokus Klett x   

Magnet 1, učbenik za izbirni predmet nemščina, Rokus Klett x   

Magnet 2, učbenik za izbirni predmet nemščina, Rokus Klett x   

Magnet 1 (obdržijo iz 7. r) - 1 ocenjevalno obdobje         

Magnet 2, delovni zvezek za izbirni predmet nemščina, Rokus Klett, EAN 

9789612711078 ali FSC 3831075924543 - 2. ocenjevalno obdobje 

   

15,80 

  

UČENCI MORAJO IMETI VSE UČBENIKE OVITE IN PODPISANE. 
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Seznam potrebščin za 8. razred 

PREDMET ZVEZKI OSTALE POTREBŠČINE 

SLOVENŠČINA 2 x A4 črtasti zvezek nalivno pero 

MATEMATIKA 1 x A4 zvezek (mali karo) geotrikotnik, šestilo, tehnični oz. ošiljen 

svinčnik, nalivno pero ali kemični svinčnik, 

barvice 

GEOGRAFIJA 1 x A4 črtasti zvezek / 

DKE 1 x A4 črtasti zvezek  

(60 - listni; lahko iz prejšnjega razreda) 

/ 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 1 x A4 črtasti zvezek  

(lahko iz prejšnjega razreda) 

tehnični svinčnik, geotrikotnik, radirka, 

šestilo, pisalo (črno, modro ter rdeče) 

ostalo gradivo nabavi šola (plačilo po 

položnici) 

ZGODOVINA 1 x A4 črtasti zvezek  

(60 – listni; lahko iz prejšnjega razreda) 

/ 

ANGLEŠČINA kartonska mapa A4 2-rinčna z mehanizmom 

18mm/4R, širina hrbta 30-35 mm + 50 - 100 

črtastih listov A4 format za vpenjanje 

(lahko iz prejšnjega leta) 

1 flomaster za belo tablo 

BIOLOGIJA 1 x A4 črtasti zvezek / 

KEMIJA 1 x A4 črtasti zvezek / 
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FIZIKA 1 x A4 "mali karo" (5mm) zvezek  (60 – listni) tehnični svinčnik, geotrikotnik, radirka, 

šestilo, pisalo (črno ali modro ter rdeče) 

GLASBENA UMETNOST 1 X A4 črtasti zvezek (60-listni s trdimi 

platnicami) – iz prejšnjega razreda 

/ 

LIKOVNA UMETNOST / gradivo kupi šola (plača se po 

položnici) 

  

Izbirni predmeti – 8. razred 

●  NEMŠČINA: 1 x A4 črtasti zvezek(lahko iz prejšnjega razreda) 

●  ŠPANŠČINA: 1 x A4 črtasti zvezek (lahko iz prejšnjega razreda) 

●  FRANCOŠČINA: 1 x A4 črtasti zvezek (lahko iz prejšnjega razreda) 

●     LIKOVNO SNOVANJE: gradivo kupi šola (plača se po položnici) 
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9. RAZRED 

  

NASLOV UČBENIKA ALI DELOVNEGA ZVEZKA  SKLAD KUPITE SAMI 

Berilo 9. Skrivno življenje besed, Mladinska knjiga x   

Geografija Slovenije, učbenik, Modrijan x   

Moja prva fizika 2, učbenik, Modrijan x   

Spoznavam živi svet, učbenik, DZS x   

Kemija danes 2, učbenik, DZS x   

Koraki v času 9, učbenik, DZS x   

Likovna vzgoja 9, učbenik, Mladinska knjiga, EAN 9789610153849 x  

Slovenščina v oblaku 9, učni komplet, Rokus Klett,  EAN 
9789612719463 

  17,90 

Touchstone 9, delovni zvezek, Tangram, EAN 9789616239462   15,90 

Skrivnosti števil in oblik 9, sdz, Rokus Klett, EAN 9789612716400   19,90 

Fizika 9, sdz, Mladinska knjiga, EAN 9789610159841   13,90 

UČENCI MORAJO IMETI VSE UČBENIKE OVITE IN PODPISANE. 

http://www.knjigarna.com/9-razred-51/slovenscina-v-oblaku-9-komplet
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UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI ZA IZBIRNE PREDMETE V 9. RAZREDU 

  

NASLOV UČBENIKA ALI DELOVNEGA ZVEZKA UČBENIŠKI 

SKLAD 

KUPITE 

SAMI 

Pourquoi pas! 1, učbenik  za izbirni predmet 

francoščina, Rokus Klett 

x   

Magnet 2, učbenik za izbirni predmet nemščina, 

Rokus Klett 

x   

Magnet 3, učbenik za izbirni predmet nemščina, 

Rokus Klett 

x   

Magnet 2, delovni zvezek za izbirni predmet 

nemščina, Rokus Klett, EAN 9789612711078 ali FSC 

3831075924543 (ga že imajo iz 8. razreda) 

  15,80 

  

  

  

UČENCI MORAJO IMETI VSE UČBENIKE OVITE IN PODPISANE. 
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Seznam potrebščin za 9. razred 

  

PREDMET ZVEZKI OSTALE POTREBŠČINE 

SLOVENŠČINA 2 x A4 črtasti zvezek nalivno pero 

MATEMATIKA 1 x A4 zvezek (mali karo) geotrikotnik, šestilo, tehnični 

svinčnik oz. ošiljen svinčnik, 

nalivno pero ali kemični svinčnik, 

barvice 

GEOGRAFIJA 1 x A4 črtasti zvezek Slovenija [Kartografsko gradivo - 

ročni zemljevid] – že imate iz 5. 

razreda 

ZGODOVINA 1 x A4 črtasti zvezek (60 – listni; lahko iz 

prejšnjega razreda) 

/ 

ANGLEŠČINA kartonska mapa A4 2-rinčna z 

mehanizmom 18mm/4R, širina hrbta 30-

35 mm + 50 - 100 črtastih listov A4 

format za vpenjanje (lahko iz prejšnjega 

leta) 

1 flomaster za belo tablo 

BIOLOGIJA 1 x A4 črtasti zvezek / 

KEMIJA 1 x A4 črtasti zvezek / 
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FIZIKA 1 x A4 "mali karo" (5mm) (60 – listni) tehnični svinčnik, geotrikotnik, 

radirka, šestilo, pisalo (črno ali 

modro ter rdeče) 

GLASBENA 

UMETNOST 

1 X A4 črtasti zvezek   (60-listni s trdimi 

platnicami) – iz prejšnjega razreda 

/ 

LIKOVNA 

UMETNOST 

/ gradivo kupi šola (plača se po 

položnici) 

 

  

Izbirni predmeti – 9. razred 

●  NEMŠČINA: 1 x A4 črtasti zvezek (lahko iz prejšnjega razreda) 

●     ŠPANŠČINA: 1 x A4 črtasti zvezek (lahko iz prejšnjega razreda) 

●     FRANCOŠČINA: 1 x A4 črtasti zvezek (lahko iz prejšnjega razreda) 

  ●     LIKOVNO SNOVANJE: gradivo kupi šola (plača se po položnici) 

  

 


