
      Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in  

potrebščin za 9. razred v šol. letu 2021/22 

 

Učbeniki - učenci dobijo v šoli iz učbeniškega sklada 
 

Naslov učbenika EAN 

SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik za matematiko v 9. razredu, založba 
ROKUS-KLET. 4. izdaja 

9789612920272 

B. Beznec et al.:  MOJA PRVA FIZIKA 2,  učbenik za 9. razred, založba 
MODRIJAN. 

9789617053111 

MOJA PRVA KEMIJA, Izdaja 2019, učbenik za kemijo v 8. in 9. razredu osnovne 

šole. 
9789617053340 

L. Javoršek: RAZIŠČI SKRIVNOSTI ŽIVEGA, učbenik za biologijo v 9. razredu, 
založba Pipinova knjiga. 

9789619335420 

A. Krumpak: NAŠ VEK, učbenik za zgodovino v 9. razredu, založba Modrijan. 9789617053029 

Senegačnik, Jurij; Otič, Marta: GEOGRAFIJA SLOVENIJE, učbenik za geografijo 

v 9. razredu osnovne šole 
9789617070330 

 
Seznam delovnih zvezkov – kupite starši 
 

Naslov delovnega zvezka EAN 

P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 9, samostojni delovni zvezek za 
slovenščino – jezik in književnost, založba Rokus-Klett. 2.izdaja 

9789612717865 

B. Wetz:  ENGLISH PLUS 3, 2. izdaja, učbenik za angleščino, založba MKT. 9780194201575 

K. Mellersh:  ENGLISH PLUS 3, 2. izdaja, delovni zvezek za angleščino, založba 
MKT. 

9780194202312 

Namizni zemljevid Slovenije 9788611153490 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  



Potrebščine 

 

Izbirni predmeti  - Izberite le delovne zvezke za tiste izbirne predmete, za katere se je odločil vaš 
otrok! 

 UČBENIK/DELOVNI ZVEZEK EAN 

NI1 M. Georgiakaki et al.: BESTE FREUNDE A1/1, učbenik za nemščino, 

založba MKT. 
9783193010513 

NI1 M. Georgiakaki et al.: BESTE FREUNDE A1/1, delovni zvezek za nemščino, 

založba MKT. 
9783193610512 

NI2 
NI3 

M. Georgiakaki et al.: BESTE FREUNDE A1/2, učbenik za nemščino, 

založba MKT. 
9783195010511 

NI2 
NI3 

M. Georgiakaki et al.: BESTE FREUNDE A1/2, delovni zvezek za nemščino, 

založba MKT. 
9783196010510 

** Pri izbirnem predmetu Nemščina 3 se uporablja učbenik in BESTE FREUNDE A1/2, ki so ga začeli uporabljati že pri 
izbirnem predmetu Nemščina 2 (dva učbenika za tri šolska leta). Če ta učbenik in delovni zvezek že imate, ga ne kupujte 
ponovno! 
 

Potrebščine za izbirne predmete 

Nemški jezik 

NI1 velik črtast zvezek 

NI2 velik črtast zvezek 

NI3 velik črtast zvezek 

Filmska vzgoja 

FVZ Velik zvezek A4 - črtast 

 

Za vse predmete USB od 6. do 9. razreda za več predmetov ( GEO, ZGO, DKE, IP 

Filmska vzgoja …) 

Angleški jezik Velik črtast zvezek (lahko iz prejšnjega leta) 

Slovenski jezik 1 mali črtani zvezek (za dodatne vaje in domače naloge) 

Matematika Velik zvezek A4 (nizki karo), šestilo, geotrikotnik, kalkulator 

Zgodovina Velik črtast zvezek A4  (lahko nadaljujejo z lanskoletnim zvezkom) 

Geografija Velik črtast zvezek A4 (lahko lanski), osnovne barvice 

Biologija Velik črtast zvezek 60 listni, osnovne barvice ali flomastri, škarje, 
lepilo 

Kemija Veliki črtni zvezek A4 52 listni 

Fizika Velik zvezek A4 (nizki karo), kalkulator, geotrikotnik  

Glasbena umetnost Nadaljujejo z zvezkom iz preteklih let 

Likovna umetnost • Tempere,  

• voščenke,  

• barvice,  

• svinčnik (ne tehnični) HB 
(trdota mine), 

• kolaž papir. 

 
Naštete potrebščine NE 
kupujte, če jih že imate! 
 
Učenci naj NE kupujejo 
risalnih listov, ker jih bo 
nabavila šola. 


