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9. RAZRED (Šolsko leto 2021/2022) 

DELOVNI ZVEZKI 

PREDMET 
NASLOV, OPS, ZALOŽBA, EAN 

SLJ SLOVENŠČINA V OBLAKU 9, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 9. 

razredu osnovne šole (Rokus Klett, EAN: 9789612719463) 

MAT MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 9, delovni zvezek za matematiko v 9. razredu 

osnovne šole (ICO, EAN: 9789616868068 ) 

TJA MESSAGES 4, New Edition, delovni zvezek za angleščino z avdio CD-jem v 9. 

razredu osnovne šole (Rokus Klett, EAN: 9789612716424) 

KEM LANSKI DELOVNI ZVEZEK – KEMIJA DANES 1, delovni zvezek za kemijo v 8. 

razredu osnovne šole (DZS, EAN: 9789610202837) 

 

SAMO ZA UČENCE, KI SO IZBRALI OBVEZNI IZBIRNI PREDMET (NI3) 

PREDMET 
NASLOV, OPS, ZALOŽBA, EAN 

NI3 MAXIMAL 3,  delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 9. razredu (Rokus 

Klett, EAN: 9789612719203) 

 

OSTALE POTREBŠČINE  

KOLIČINA POTREBŠČINA PREDMET 

4 zvezek veliki (A4), črtasti, 52-listni   
 

SLJ, TJA, 
GEO, ZGO 

1 ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, atlas za geografijo 
v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju – lanski     

GEO 

2 zvezek veliki, črtasti, 100-listni (KEM, BIO, FIZ) – lanski  KEM, BIO  

1 PERIODNI SISTEM ELEMENTOV, učni pripomoček za kemijo – lanski  KEM 

1 zvezek veliki (A4), nizki karo 100-listni – lanski  FIZ 

2 zvezek veliki (A4), karo 52-listni MAT 

1 milimetrski blok (A4) – lanski MAT 

10 trši barvni papir (A4) MAT 

1 ravnilo geotrikotnik – lansko MAT 

1 šestilo – lansko  MAT 

1 žepno računalo (D.A.L.), dvovrstični zaslon – lansko MAT 

1 zvezek (GUM) – lanski zvezek oz. od 6. razreda GUM 

1 notni zvezek  GUM 

1 zvezek (LUM) – lanski oz. od 6. razreda LUM 

1 20-listni risalni blok LUM 

1 kolaž papir, velikost A4 LUM 

2 črni flomaster LUM 

1 voščenke – lanske  LUM 

1 vodene barvice – lanske  LUM 

1 tempera barvice LUM 

1 tempera bela, velika LUM 
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1 lonček za vodo – lanski  LUM 

1 paleta za mešanje barv – lanska LUM 

1 komplet čopičev (3 kosi) – ploščati – lanski LUM 

1 nožek za linolej (iz 6. razreda) LUM 

1 linolej (novi) LUM 

 Nabava skupaj v šoli (september 2021): 
glina, barve za grafiko, oglje, tuš 

LUM 

1 šolska torba  

1 peresnica  

1 nalivno pero   

1 črnilni vložki za nalivno pero  

1 kemični svinčnik – moder  

1 kemični svinčnik – rdeč   

1 svinčnik HB  

1 šilček  

1 radirka   

1 škarje – lanske  

1 lepilo  

1 lepilni trak (selotejp)  

1 šolski copati, nedrseči  

1 vrečka za športno opremo  

1 športna oprema: športni copati, (kratke) športne hlače in majica s 
kratkimi rokavi 

 

POTREBŠČINE – OBVEZNI IZBIRNI PREDMET 

1 zvezek veliki (A4), črtasti, 52-listni (samo za NI3) – lanski NI3 

 

Poleg delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin bodo učenci uporabljali tudi učbenike. 

Ministrstvo za šolstvo in šport bo tudi v šolskem letu 2021/2022 zagotovilo brezplačno 

izposojo učbenikov iz učbeniških skladov za učenke in učence od 1. do vključno 9. razreda 

osnovne šole, kar pomeni, da za izposojen učbeniški komplet vaš otrok ne bo plačal 

izposojevalnine. V kolikor si ne želite brezplačno izposoditi učbenikov v šoli, vas prosimo, 

da nas o tem obvestite najkasneje do 11. 6. 2021. 

 

Vsi učbeniki, delovni zvezki in zvezki morajo biti oviti v prozorne ovitke in opremljeni z 

imenom in priimkom učenca/učenke. Podpisane naj bodo tudi vse ostale šolske 

potrebščine. 

 

Hvala za razumevanje. 

 

Za učbeniški sklad:                                                                                   Ravnateljica: 

Vesna Zidar Antlej, prof.                                                                           Alenka Virant, prof. 


