
 
 

DEVETI RAZRED 
 

SEZNAM UČNIH GRADIV  
 

Predmet  Naslov učbenika  Vrednost 

MATEMATIKA 
Jože Berk, Jana Draksler, Marjana Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 
9, 3. izdaja, učbenik za matematiko v 9. razredu osnovne šole, ROKUS 
KLETT  

18,20 € 

ANGLEŠČINA 
J. Skela: TOUCHSTONE 9, učbenik za angleščino v 9. razredu osnovne 
šole, TANGRAM  

19,90 € 

GLASBENA 
UMETNOST 

P. Brdnik Juhart et al. GLASBENA UMETNOST 9, i-učbenik za glasbeno 
umetnost v 9. razredu osnovne šole, ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO  

0,00 € 

ZGODOVINA  
J. Razpotnik, A. Plazar: POTUJEM PRETEKLOST 9, učbenik za zgodovino 
v 9. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT 

19,50 € 

KEMIJA 
T. Cvirn Pavlin, I. Devetak, S. Jamšek: PETI ELEMENT 9, učbenik za 
kemijo za 9. razred osnovne šole, ROKUS KLETT  

16,25 €  

BIOLOGIJA 
M. Starčič Erjavec, V. Klokočovnik: DOTIK ŽIVLJENJA 9, učbenik za 
biologijo v 9. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT (PRENOVLJENO)   

19,50 € 

FIZIKA 
B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 2, učbenik za fiziko v 9. razredu 
osnovne šole. MODRIJAN 

18,30 € 

IZBIRNI PREDMET 

NEMŠČINA 9 
G. Motta: WIR 3; učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik, izbirni 
predmet v 9. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT  

17,90 € 

Učenci si učbenike izposodijo v šolski knjižnici – brezplačno. Vrnejo jih ob koncu šolskega leta ali 
ob prešolanju. 
 

Predmet  Naslov delovnega zvezka  Cena  

SLOVENŠČINA 

P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 9; samostojni delovni 

zvezek za slovenščino-jezik in književnost v 9. razredu osnovne šole.  2. 

izdaja. ROKUS KLETT. EAN 9789612717865 

18,80 € 

ANGLEŠČINA 
J. Skela: TOUCHSTONE 9;  delovni zvezek za angleščino v 9. razredu 

osnovne šole. TANGRAM. EAN 9789616239462 
18,50 € 

GEOGRAFIJA 
Jurij Senegačnik: GEOGRAFIJA SLOVENIJE, samostojni delovni zvezek za 

9. razred OŠ. MODRIJAN. EAN 9789617053456        
14,90 € 

ZGODOVINA  

J. Miranda Razpotnik, A. Plazar: POTUJEM V PRETEKLOST 9, delovni 

zvezek za zgodovino v 9. razredu osnovne šole. ROKUS KLETT. EAN 

9789612920890 

16,50 € 

  68,70 € 



IZBIRNI PREDMET 

NEMŠČINA 9 

G. Motta: WIR 3; delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet v 9. 

razredu osnovne šole. ROKUS KLETT. EAN 9789612094300  
16,10 € 

Delovne zvezke kupijo starši v kateri koli knjigarni. Delovni zvezek za izbirni predmet nemščina 
in/ali italijanščina učenci potrebujejo le, če so prijavljeni k temu predmetu. 
 
 
 

POTREBŠČINE  
 

1. SLOVENŠČINA 

− zvezek: veliki format, črtasti, 60-listni  

− zvezek: mali format, črtasti, 60-listni (lahko iz 8. razreda) 
 

2. MATEMATIKA 

− zvezek: veliki format, mali karo, 80-listni 

− geometrijsko orodje: geotrikotnik, šestilo, ravnilo 

− svinčnik, radirka, barvice, kemični svinčnik 

− vložna mapa 
 

3. ANGLEŠČINA 

− zvezek: veliki format, črtasti, 60-listni 
 

4. LIKOVNA UMETNOST 

− zvezek: veliki format, brezčrtni, 40-listni (lahko iz 8. razreda) 

− risalni blok (20 listov)  

− tempera barve, čopiči (1 akvarelni, 2 ploščata)  

− kolaž papir, lepilo, škarje 

− flomastri, svinčnik B2 

− mala grafika (lahko nožki iz 7.razreda ) 
 

5. GLASBENA UMETNOST 

− zvezek:  veliki format, iz prejšnjega šolskega leta 
 

6. GEOGRAFIJA 

− zvezek: veliki format, črtasti, 40-listni (lahko iz 8. razreda) 

− zemljevid Slovenije – iz 5. razreda 
 

7. ZGODOVINA  

− zvezek:  veliki format, črtasti, 60-listni 
 

8. FIZIKA 

− zvezek: veliki format, mali karo, 60-listni,  

− geotrikotnik, lepilo in/ali lepilni trak, škarje 
 

9. KEMIJA 

− zvezek: veliki format, črtasti, 60-listni (priporočilo zvezek Tako lahko - kemija) 
 

10. BIOLOGIJA 

− zvezek: veliki format, črtasti, 60-listni 
 

11. ŠPORT 



Športna oprema (športno opremo si učenke in učenci oblečejo pred poukom športa, torej ne telovadijo v 
tistem, kar imajo oblečeno na sebi v času ostalih ur pouka): 

− trenirka, dolge/kratke telovadne hlače, majica s kratkimi rokavi 

− šolski copati z nedrsečim podplatom za telovadnico ali športni copati, ki se uporabljajo 
samo v telovadnici; športni copati za vadbo na prostem 

 
12. IZBIRNI PREDMET nemščina 

− zvezek: veliki format, črtasti, 60-listni (lahko zvezek iz 8. razreda) 
 

 
 
 

 


