
 

 

 

 
 
 
 
 

 SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN  
ZA 9. RAZRED 

šol. leto 2022/2023 
 

 
 
 
 
 
SLOVENŠČINA 
● Slovenščina v oblaku 9, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 9. razredu 

osnovne šole. Rokus Klett. EAN: 9789612719463 
● 1 mali črtani zvezek (lahko iz preteklega leta) 
● 1 veliki črtani zvezek  
● mapa za vpenjanje 
 
ANGLEŠČINA 
● A. Kresovič, J. Skela: Touchstone 9. Učbenik za angleški jezik. Tangram 
● A. Kresovič, J. Skela: Touchstone 9. Delovni zvezek za angleški jezik. Tangram, 

EAN: 9789616239462 
● 1 veliki črtani zvezek 
 
MATEMATIKA 
● Skrivnosti števil in oblik 9. Učbenik. Rokus Klett 
● 1 veliki zvezek, mali karo (100-listni)  
● šestilo  
● navadni svinčnik  
● geotrikotnik  
● žepno računalo 
 
KEMIJA 
● A. Gabrič et al.: Kemija danes 2. Učbenik. DZS 
● 1 veliki črtani zvezek 
● periodni sistem elementov (iz prejšnjega šolskega leta) 
 
GEOGRAFIJA 
● Geografija Slovenije. Učbenik za 9. razred. Modrijan 
● M. Žerovnik: Ročni zemljevid Slovenije; 1:500000 (učenci ga imajo od 5. razreda) 
● S. Brinovec: Atlas sveta za osnovne in srednje šole (učenci ga imajo že od 7. 

razreda) 
● 1 veliki črtani zvezek 

 
BIOLOGIJA 
● L. Javoršek. Razišči skrivnosti živega 9. Učbenik. Pipinova knjiga 
● 1 veliki črtani zvezek 

Učenci si bodo učbenike, ki so podčrtani, lahko izposodili iz 

učbeniškega sklada.  

 



 

 

                                
 ZGODOVINA 
● Raziskujem preteklost 9. 3. izdaja. Učbenik. Rokus Klett 
● T. Weber: Mali zgodovinski atlas (učenci ga imajo že od 7. razreda) 
● 1 veliki črtani zvezek         
 
FIZIKA 
● Moja prva fizika 2. Učbenik za 9. razred. Modrijan 
● Moja prva fizika 2. Delovni zvezek. Modrijan. EAN: 9789612416362 ali 

9789617053319 
● 1 veliki zvezek, mali karo 
● geotrikotnik 
 
 
GLASBENA UMETNOST 
● 1 veliki črtani zvezek (iz prejšnjih let) 
● 1 notni zvezek (iz prejšnjih let) 

 
ŠPORT 
● trenirka 
● telovadni copati 
● kratke hlače 
● majica s kratkimi rokavi 
 
LIKOVNA UMETNOST 
● 1 veliki brezčrtni zvezek (iz prejšnjega šolskega leta) 
 
Ostale potrebščine za likovno umetnost bo nabavila šola, plačali jih boste po 
položnici. 

 
 

 


