
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN ZA 1. RAZRED OŠ ZREČE 
 

v šol. letu 2016/2017 
 

PREDMET: ZVEZKI 

(dobijo v šoli) 

 DELOVNI ZVEZKI (kupijo starši) 

 

Slovenski jezik 

Matematika 

Spoznavanje okolja 

 Tako lahko zvezki: 

 

-  A4 brezčrtni  zvezek                                        

-  A4 veliki karo zvezek 

-  B5 črtasti zvezek 

- A4 brezčrtni  zvezek 

 LILI IN BINE 1 (9789612716332), medpredmetni delovni zvezek v 4 delih + koda za 

LILIBI, prenova 2016 (ROKUS-KLETT) 

LILI IN BINE (9789612713836 (3157)), zvezek za opismenjevanje v dveh delih, 

prenova 2013 (ROKUS-KLETT) 

 

Likovna vzgoja   

Glasbena vzgoja   

Športna vzgoja   Kratke hlače in majico, vrečo iz blaga 

   
Starši delovne zvezke naročite sami, zvezke bomo nabavili v šoli in jih boste plačali jeseni.  

 

Sami kupite še:                                    

                                       -  mapo z zavihki 

-  torbico ali nahrbtnik 

-   peresnico 

-   lepilo v stiku 

-  svinčnik HB, šilček, radirko 

-  ravnilce (mala šablona-20 cm) 

- svinčnate barvice, 12 flomastrov, škarje z zaobljeno konico, 

- copate (iz blaga in z nedrsečim podplatom), ne natikačev 

 

V šoli bomo nabavili voščenke,  tempere in čopiče ter razne vrste papirjev in lepilo. Stroške v šoli nabavljenih potrebščin  boste plačali s  

položnico v mesecu septembru. 

VLJUDNO VAS PROSIMO, DA VSE OTROKOVE STVARI ŠE PRED PRIHODOM V ŠOLO DOBRO OZNAČITE. 

 
 

 

 

 

Zreče,  1. 6. 2016                                                                                                                Ravnatelj: Peter Kos 
 

 



OŠ ZREČE 
SEZNAM UČBENIKOV,  DELOVNIH ZVEZKOV  IN OSTALIH POTREBŠČIN  ZA  2. RAZRED  v šol. letu 2016/2017 
    
 

PREDMET: UČBENIK 

(dobijo v šoli) 

 DELOVNI ZVEZEK 

(kupite starši) 

Slovenski jezik JAZ PA BEREM 2, (ROKUS-KLETT) 

BESEDE GRADIJO SVET 2, (ROKUS-

KLETT) 

 LILI IN BINE 2 (9789612716387), medpredmetni delovni 

zvezek v 4 delih + koda LILIBI (ROKUS-KLETT) 

Matematika    

Spoznavanje okolja    

Likovna vzgoja    

Glasbena vzgoja    

Športna vzgoja    

Angleščina   MY FAIRYLAND 2, delovni učbenik za zgodnje učenje 

angleškega jezika, (9789612303976), (Založba OBZORJA) 

 

Zvezki (TAKO LAHKO): 

      -  B5 črtasti zvezek z vmesno črto (na obeh straneh) 

                                       -  B5 črtasti zvezek 

                                       -  A4 veliki karo zvezek 

                                       -  A4 brezčrtni  zvezek 

 

Ostale potrebščine: svinčnik HB, radirka, mala šablona (20 cm), tempera barvice, »svinčnate« barvice, šilček, flomastri, škarje, voščenke, lepilo, 
šolski copati (nedrseč podplat), šolski likovni blok (Muflon) - papirnica Radeče,  kratke hlače in majico, vreča iz blaga za oboje, paleta, 2 čopiča (tanek, 

debel). 
 

Delovne zvezke in ostale potrebščine lahko nabavite sami v knjigarnah ali pa se odločite za eno od ponudb, ki jo bo vaš otrok prinesel domov.  
Vsi pogoji plačila in nabave bodo napisani na ponudbah. 
 

Učbenike bo vaš učenec prejel v šoli iz učbeniškega sklada in za njih NE plačate obrabnine. Ob koncu šolskega leta učenec učbenike vrne šoli. 

POZOR: Izpolnite naročilnico za IZPOSOJO UČBENIKOV iz učbeniškega sklada in jo čim prej vrnite razredniku, sicer si učenec 
učbenikov iz učbeniškega sklada ne more brezplačno izposoditi. 
 
 
 
 Zreče, 1. 6. 2016                                                                                                                        Ravnatelj: Peter Kos 



OŠ ZREČE 
SEZNAM UČBENIKOV,  DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN  ZA 3. RAZRED v šol. letu 2016/2017 
 
 

PREDMET: UČBENIK 

(dobijo v šoli) 

 DELOVNI ZVEZEK 

(kupite starši) 

Slovenski jezik M. Kordigel: JAZ PA BEREM 3, 

(berilo) 

 LILI IN BINE 3 (3831075924321 (5700)), učni komplet 

samostojnih delovnih zvezkov za 3. razred + koda 

LILIBI (ROKUS-KLETT). 

Matematika    

Spoznavanje okolja    

Likovna vzgoja    

Glasbena vzgoja    

Športna vzgoja    

 

Zvezki iz kompleta LILI IN BINE: 

 

      -  B5 črtasti zvezek z vmesno črto 

                                       -  B5 črtasti zvezek 

                                       -  A4 veliki karo zvezek 

                                       -  A4 črtasti  zvezek 

      -  A4 črtasti  zvezek 

 

Ostale potrebščine: svinčnik HB, radirka, mala in velika šablona, beležka, »svinčnate« barvice, šilček, nalivno pero, škarje z zaobljenimi 

konicami, lepilo, flomastri, voščenke, tempera barvice, 2 čopiča (debel in tanek), paleta, kolaž papir A4, kratke hlače in majica,  

 

Šolski likovni blok (Muflon) bodo učenci septembra dobili v šoli, starši boste plačali po položnici. 

 
Delovne zvezke in ostale potrebščine lahko nabavite sami v knjigarnah ali pa se odločite za eno od ponudb, ki jo bo vaš otrok prinesel domov.  
Vsi pogoji plačila in nabave bodo napisani na ponudbah. 

 

Učbenike bo vaš učenec prejel v šoli iz učbeniškega sklada in za njih NE plačate obrabnine. Ob koncu šolskega leta učenec učbenike vrne šoli. 
POZOR: Izpolnite naročilnico za IZPOSOJO UČBENIKOV iz učbeniškega sklada in jo čim prej vrnite razredniku, sicer si učenec 
učbenikov iz učbeniškega sklada ne more brezplačno izposoditi. 
 
Zreče,  1. 6. 2016                                                                                                                        Ravnatelj: Peter Kos 

 



OŠ ZREČE 
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN  ZA  4. RAZRED  v šol. letu 2016/2017   
 

PREDMET: UČBENIK 

(dobijo v šoli) 

DELOVNI ZVEZEK 

(kupite sami) 

OSTALE POTREBŠČINE 

(kupite sami ) 

Slovenski jezik BERILO 4, Razširi roke, 

(MKZ) 

ZNANKA ALI UGANKA 4, 

učbenik, prenovljeno (MODRIJAN) 

 A4 60-listni črtasti zvezek z robovi, 

zeleni zvezek za spise (16 listni) 

Matematika  SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, 

delovni učbenik z dodanimi 

medpredmetnimi vsebinami, 2 dela, 

(9789610206347), (DZS) 

A4 60-listni visoki karo zvezek,  

šestilo, geotrikotnik, šablona (30cm) 

Angleški jezik YOUNG EXPLORERS 1, učbenik 

(OXFORD) 
Delovni zvezek še ni potrjen, zato bodo 

učenci ta DZ dobili septembra v šoli. 

A4 60-listni črtasti zvezek z robovi 

Označevalec besedila 

Družba DRUŽBA IN JAZ 1, učbenik za 

družbo, 2012. (MODRIJAN) 

 A4 60-listni črtasti zvezek z robovi 

Naravoslovje in tehnika RAZISKUJEMO IN GRADIMO 4, 

učbenik z dodanimi medpredmetnimi 

vsebinami, prenova 2014 (DZS). 

GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN 

TEHNIKA 4, navodila in praktično 

gradivo za ustvarjanje, (9789616740241),  

(IZOTECH) 

A4 60-listni črtasti zvezek z robovi 

Likovna umetnost LIKOVNO IZRAŽANJE 4-učbenik 

(DEBORAH)  

Učbeniki za na klop 

 Aero tempera barvice, vodene barvice, 

več čopičev (ploščati in okrogli), 

paleta, lonček, kolaž papir, flomastri, 

plastelin, »svinčnate« barvice, lepilo, 

škarje, voščenke. Vse označite! 

Glasbena umetnost GLASBA 4, učbenik (MKZ)  A4 16-listni črtasti zvezek 

NEMŠČINA-neobvezni 

izbirni predmet 

 DAS ZAUBERBUCH 1, delovni zvezek, 

(9788853613417). 
 

 

Učenec bo potreboval še: mapo z zavihki, šolske copate, šolsko torbo, kratke hlače in majico za športno vzgojo, vrečko za copate in beležko.       

Šolski likovni blok Muflon bodo učenci septembra dobili v šoli, starši boste plačali po položnici. 
Delovne zvezke in ostale potrebščine lahko nabavite sami v knjigarnah ali pa se odločite za eno od ponudb, ki jo bo vaš otrok prinesel domov.  
 

Učbenike bo vaš učenec prejel v šoli iz učbeniškega sklada in za njih NE plačate obrabnine. Ob koncu šolskega leta učenec učbenike vrne šoli. 

POZOR: Izpolnite naročilnico za IZPOSOJO UČBENIKOV iz učbeniškega sklada in jo čim prej vrnite razredniku, sicer si učenec 
učbenikov iz učbeniškega sklada ne more brezplačno izposoditi. 
 
 
Zreče, 1. 6. 2016                                                                                                                    Ravnatelj: Peter Kos 



POŠ STRANICE, GORENJE 
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN  ZA  4. RAZRED  v šol. letu 2016/2017   
 

PREDMET: UČBENIK 

(dobijo v šoli) 

DELOVNI ZVEZEK 

(kupite sami) 

OSTALE POTREBŠČINE 

(kupite sami ) 

Slovenski jezik BERILO 4, Razširi roke, 

(MKZ) 

ZNANKA ALI UGANKA 4, 

učbenik, prenovljeno (MODRIJAN) 

ZNANKA ALI UGANKA 4 
(9789612417048) samostojni delovni 

zvezek za slovenščino (prenovljeno), 

(MODRIJAN) 

A4 60-listni črtasti zvezek z robovi, 

zeleni zvezek za spise (16 listni) 

Matematika  SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, 

delovni učbenik z dodanimi 

medpredmetnimi vsebinami, 2 dela, 

(9789610206347), (DZS) 

A4 60-listni visoki karo zvezek,  

šestilo, geotrikotnik, šablona (30cm) 

Angleški jezik YOUNG EXPLORERS 1, učbenik 

(OXFORD) 
Delovni zvezek še ni potrjen, zato bodo 

učenci ta DZ dobili septembra v šoli.  

A4 60-listni črtasti zvezek z robovi 

Označevalec besedila 

Družba DRUŽBA IN JAZ 1, učbenik za 

družbo, prenovljeno 2012. 

(MODRIJAN) 

 A4 60-listni črtasti zvezek z robovi 

Naravoslovje in tehnika RAZISKUJEMO IN GRADIMO 4, 

učbenik z dodanimi medpredmetnimi 

vsebinami, prenova 2014 (DZS). 

GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN 

TEHNIKA 4, navodila in praktično 

gradivo za ustvarjanje, (9789616740241),  

(IZOTECH) 

A4 60-listni črtasti zvezek z robovi 

Likovna umetnost LIKOVNO IZRAŽANJE 4-učbenik 

(DEBORAH)  

Učbeniki za na klop 

 Aero tempera barvice, vodene barvice, 

več čopičev (ploščati in okrogli), 

paleta, lonček, kolaž papir, flomastri, 

plastelin, »svinčnate« barvice, lepilo, 

škarje, voščenke. Vse označite! 

Glasbena umetnost GLASBA 4, učbenik (MKZ)  A4 16-listni črtasti zvezek 

NEMŠČINA-neobvezni 

izbirni predmet 

 * DAS ZAUBERBUCH 1, delovni zvezek, 

(9788853613417). 
 

Učenec bo potreboval še: mapo z zavihki, šolske copate, šolsko torbo, kratke hlače in majico za športno vzgojo, vrečko za copate in beležko.       

Šolski likovni blok Muflon bodo učenci septembra dobili v šoli, starši boste plačali po položnici. 
*V kolikor bo vaš otrok obiskoval neobvezni izbirni predmet NEMŠČINO, mu kupite pripadajoči delovni zvezek.. 

Delovne zvezke in ostale potrebščine lahko nabavite sami v knjigarnah ali pa se odločite za eno od ponudb, ki jo bo vaš otrok prinesel domov.  
 

Učbenike bo vaš učenec prejel v šoli iz učbeniškega sklada in za njih NE plačate obrabnine. Ob koncu šolskega leta učenec učbenike vrne šoli. 

POZOR: Izpolnite naročilnico za IZPOSOJO UČBENIKOV iz učbeniškega sklada in jo čim prej vrnite razredniku, sicer si učenec 
učbenikov iz učbeniškega sklada ne more brezplačno izposoditi. 
 
Zreče, 1. 6. 2016                                                                                                                    Ravnatelj: Peter Kos 



OŠ ZREČE 
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN  ZA  5. RAZRED  v šol. letu 2016/2017 
 
 

PREDMET: UČBENIK 

(dobijo v šoli) 

 DELOVNI ZVEZEK 

(kupite sami) 

OSTALE   POTREBŠČINE 

(kupite sami) 

Slovenski jezik BERILO 5, NA KRILIH BESED, (MKZ) 

SLOVENŠINA 5, učbenik, (MKZ) 

  A4 80-listni črtasti zvezek  

 

Matematika RADOVEDNIH PET 5, učbenik, (ROKUS-

KLETT) 

 

  A4 80-listni visoki karo zvezek, 

geotrikotnik (trda plastika), šestilo, 

šablona 

Angleški jezik YOUNG EXPLORERS 2, učbenik, 

(OXFORD) 

 Delovni zvezek še ni potrjen, zato bodo 

učenci ta DZ dobili septembra v šoli. 

A4 60-listni črtasti zvezek 

Družba DRUŽBA IN JAZ 2, učbenik, 

(MODRIJAN) 

  A4 60-listni črtasti zvezek 

Naravoslovje in tehnika RAZISKUJEMO in GRADIMO 5, učbenik 

z medpredmetnimi vsebinami, novo 2015, 

(DZS). 

 GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, 

navodila in praktično gradivo za ustvarjanje 

(9789616740258) (IZOTECH). 

 

A4 60-listni črtasti zvezek  

Gospodinjstvo GOSPODINJSTVO 5, učbenik, (ROKUS)   A4 40-listni črtasti zvezek  

Likovna umetnost LIKOVNO IZRAŽANJE 5, (DEBORA) 

učbeniki za na klop 

  Aero tempera in vodene barvice, 

okrogli čopiči različnih debelin in 

ploščat širši čopič, voščenke, 

flomastri, »svinčnate« barvice, 

lepilo, škarje, kolaž papir.  

Glasbena umetnost GLASBA 5, učbenik (MKZ)   Zvezek A4 40-listni črtasti zvezek 

NEMŠČINA - neobvezni 

izbirni predmet 

  *DAS ZAUBERBUCH 1, delovni zvezek, 

(9788853613417) 

 

 
Delovne zvezke in ostale potrebščine lahko nabavite sami v knjigarnah ali pa se odločite za eno od ponudb, ki jo bo vaš otrok prinesel domov.  
Vsi pogoji plačila in nabave bodo napisani na ponudbah. 
 

Risalne bloke, Zemljevid Slovenije in Računanje je igra bomo v septembru za vse učence naročili v šoli, starši pa boste plačali po položnici. 
 

*V kolikor bo vaš otrok obiskoval neobvezni izbirni predmet NEMŠČINO, mu kupite pripadajoči delovni zvezek.. 

 

Učbenike bo vaš učenec prejel v šoli iz učbeniškega sklada in za njih NE plačate obrabnine. Ob koncu šolskega leta učenec učbenike vrne šoli. 

POZOR: Izpolnite naročilnico za IZPOSOJO UČBENIKOV iz učbeniškega sklada in jo čim prej vrnite razredniku, sicer si učenec 
učbenikov iz učbeniškega sklada ne more brezplačno izposoditi. 
 

 

Zreče, 1. 6. 2016               Ravnatelj: Peter Kos 

 



OŠ ZREČE 
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN  ZA  6. RAZRED  v šol. letu 2016/2017 
 

PREDMET: UČBENIK 

(dobijo v šoli) 

DELOVNI ZVEZEK 

(kupite sami) 

OSTALE POTREBŠČINE 

(kupite sami) 

Slovenski jezik KDO SE SKRIVA V OGLEDALU, 
berilo (MKZ) 

 

SLOVENŠČINA 6, samostojni delovni 

zvezek, 1. del (9789610126508),  

2. del (9789610126515), (MKZ) 
A4  80-listni črtasti zvezek 

Matematika SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, 

učbenik, (ROKUS-KLETT) 

 A4 80-listni nizek karo s trdimi platnicami, 

geometrijsko orodje (šestilo, šablona, 

geotrikotnik) 

Angleški jezik TOUCHSTONE 6, učbenik, 

(ZALOŽBA OBZORJA) 

 

TOUCHSTONE 6,  
delovni zvezek (9789612303341) 

(ZALOŽBA OBZORJA) 

A4 60-listni črtasti zvezek 

Zgodovina RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, 

 (ROKUS-KLETT) 

 A4  60-listni črtasti zvezek 

Geografija  RAZISKUJEM ZEMLJO 6, samostojni 

delovni zvezek (9789612716561),  

(ROKUS-KLETT) 

A4  40-listni  črtasti zvezek, lesene barvice, 

Atlas 

Naravoslovje SPOZNAVAM  NARAVO 6, (založba 

NARAVA) 

 A4  60-listni črtasti zvezek ALI 

       80-listni črtasti zvezek 

Ţehnika in tehnologija TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, 

 (IZOTECH)  

 A4 80-listni zvezek mali karo 

Gospodinjstvo GOSPODINJSTVO  ZA 

ŠESTOŠOLCE,  (i2) 

 A4 60-listni črtasti zvezek 

Likovna umetnost LIKOVNO IZRAŽANJE 6, 

(DEBORA) (Učbeniki za na klop) 

 Likovni blok, Mala grafika, Das masa (rdeča), 

tuš, peresnik in peresa.  

Glasbena umetnost  GLASBENA UMETNOST 6, samostojni 

delovni zvezek, (9789610133766)  (MKZ) 

 

NEMŠČINA - neobvezni 

izbirni predmet 

 *DAS ZAUBERBUCH 2, delovni zvezek, 

(9788853613448) 

 

 

 
Delovne zvezke in ostale potrebščine lahko nabavite sami v knjigarnah ali pa se odločite za eno od ponudb, ki jo bo vaš otrok prinesel domov.  
Vsi pogoji plačila in nabave bodo napisani na ponudbah. 
 

*V kolikor bo vaš otrok obiskoval neobvezni izbirni predmet NEMŠČINO, mu kupite pripadajoči delovni zvezek.. 

 
Učbenike bo vaš učenec prejel v šoli iz učbeniškega sklada in za njih NE plačate obrabnine. Ob koncu šolskega leta učenec učbenike vrne šoli. 

 POZOR: Izpolnite naročilnico za IZPOSOJO UČBENIKOV iz učbeniškega sklada in jo čim prej vrnite razredniku, sicer si učenec 
učbenikov iz učbeniškega sklada ne more brezplačno izposoditi. 
 
 
Zreče, 1. 6. 2016                                                                                                                                            Ravnatelj: Peter Kos 

 



OŠ ZREČE 
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN  ZA 7. RAZRED  v šol. letu 2016/2017 
 

PREDMET: UČBENIK 

(dobijo v šoli) 

DELOVNI ZVEZEK 

(kupite sami) 

OSTALE POTREBŠČINE 

(kupite sami) 

Slovenski jezik SREČA SE MI V PESMI SMEJE, 

berilo (MKZ) 

SLOVENŠČINA 7, učbenik (MKZ) 

 

 A4 60-listni črtasti zvezek 

Matematika SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, 

učbenik (ROKUS-KLETT) 

 A4 80-listni ali 60-listni zvezek (nizek karo, trde 

platnice), geometrijsko orodje (šestilo, 

geotrikotnik) 

Angleški jezik TOUCHSTONE  7, učbenik, 

(Založba TANGRAM) 

TOUCHSTONE 7, delovni zvezek 

(9789616239776)   

(Založba TANGRAM) 

A4 60-listni črtasti zvezek 

 

Naravoslovje AKTIVNO V NAROVOSLOVJE 2, 

učbenik, (DZS) 

 A4 80-listni črtasti zvezek 

Zgodovina RAZISKUJEM PRETEKLOST 7, 

učbenik, (ROKUS-KLETT) 

 A4 60-listni črtasti zvezek. Učenci imajo lahko 

lanske nepopisane zvezke. 

Geografija  RAZISKUJEM STARI SVET 7, 

samostojni delovni zvezek, 

(9789612716578), (ROKUS-KLETT) 

A4 40-listni črtasti  zvezek, lesene barvice, Atlas 

Likovna umetnost LIKOVNO IZRAŽANJE 7, učbenik 

(KARANTANIJA, DEBORA) 

 Svinčnik 2B, tempera barvice, paleta, več čopičev, 

kolaž papir, voščenke, likovni blok 

Glasbena umetnost GLASBA DANES IN NEKOČ 7, 

učbenik (ROKUS-KLETT) 

 A4 60-listni črtasti zvezek 

Ţehnika in tehnologija TIT za 7. razred (IZOTECH)  Stari zvezek iz 6. razreda 

Državljanska in domovinska 

vzgoja ter etika 

DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA 

VZGOJA TER ETIKA 7 (MKZ) 

 A4 60-listni črtasti zvezek 

 

 

Delovne zvezke in ostale potrebščine lahko nabavite sami v knjigarnah ali pa se odločite za eno od ponudb, ki jo bo vaš otrok prinesel domov.  
Vsi pogoji plačila in nabave bodo napisani na ponudbah. 
 

Učbenike bo vaš učenec prejel v šoli iz učbeniškega sklada in za njih ne plačate nobene obrabnine. Ob koncu šolskega leta učenec učbenike vrne šoli. 

POZOR: Izpolnite naročilnico za IZPOSOJO UČBENIKOV iz učbeniškega sklada in jo čim prej vrnite razredniku, sicer si učenec 
učbenikov iz učbeniškega sklada ne more brezplačno izposoditi. 
 
 
 
 
Zreče,  1. 6. 2016              Ravnatelj: Peter Kos 

 
 



OŠ ZREČE 
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN  ZA 8. RAZRED  v šol. letu 2016/2017 
 

PREDMET: UČBENIK 

(dobijo v šoli) 

DELOVNI ZVEZEK 

(kupite sami) 

OSTALE POTREBŠČINE 

(kupite sami) 

Slovenski jezik 

 

 

DOBER DAN, ŽIVLJENJE, berilo 

(MKZ) 

SLOVENŠČINA 8, učbenik (MKZ) 

 

A4 60-listni črtasti zvezek 

Matematika SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 

8, učbenik, (ROKUS-KLETT) 

 A4 80-listni zvezek (nizek karo), geometrijsko 

orodje (šestilo, geotrikotnik) 

Angleški jezik TOUCHSTONE  8, učbenik, 

(Založba TANGRAM) 

TOUCHSTONE  8, delovni zvezek 

(9789616239813), prenova 2016 

(Založba TANGRAM) 

A4 60-listni črtasti zvezek, 

 

Zgodovina RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, 

učbenik, (ROKUS-KLETT) 

 A4 60-listni črtasti zvezek. Učenci imajo lahko 

lanske nepopisane zvezke. 

Geografija  RAZISKUJEM NOVI SVET 8, 

samostojni delovni zvezek, 

(9789612716585), (ROKUS-KLETT) 

A4 60-listni črtasti zvezek, lesene barvice, Atlas 

Likovna umetnost LIKOVNO IZRAŽANJE 8, učbenik, 

(KARANTANIJA, DEBORA) 

 Svinčnik 2B, tempera barvice, paleta, več 

čopičev, kolaž papir, voščenke, likovni  blok 

Državljanska in domovinska 

kultura ter etika 

DRŽAVLJANSKA IN 

DOMOVINSKA VZGOJA TER 

ETIKA 8, učbenik (MKZ) 

 A4  60-listni črtasti zvezek 

Ţehnika in tehnologija TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

 (IZOTECH) 

 Stari zvezek iz 7. razreda 

Fizika MOJA PRVA FIZIKA 1 
(9789612416331)  (MODRIJAN) 

FIZIKA 8, samostojni delovni zvezek, 

NOVO 2016, (9789610143512), (MKZ) 

A4 80-listni mali karo zvezek 

Kemija MOJA PRVA KEMIJA, učbenik za 

8. in 9. razred, (MODRIJAN) 

ZNAM ZA VEČ, Kemija 8, Razlage in 

vaje za boljše ocene, (9789612712402), 

(ROKUS-KLETT) 

A4 60-listni črtasti zvezek, periodni sistem 

elementov 

Biologija SPOZNAVAM SVOJE TELO  
(DZS)  

 A4 60-listni črtasti zvezek 

Glasbena umetnost GLASBA DANES IN NEKOČ 8, 

učbenik, (ROKUS-KLETT) 

 A4 60-listni črtasti zvezek 

 

Delovne zvezke in ostale potrebščine lahko nabavite sami v knjigarnah ali pa se odločite za eno od ponudb, ki jo bo vaš otrok prinesel domov.  
Vsi pogoji plačila in nabave bodo napisani na ponudbah. 
 

Učbenike bo vaš učenec prejel v šoli iz učbeniškega sklada in za njih NE plačate obrabnine. Ob koncu šolskega leta učenec učbenike vrne šoli. 

POZOR: Izpolnite naročilnico za IZPOSOJO UČBENIKOV iz učbeniškega sklada in jo čim prej vrnite razredniku, sicer si učenec 
učbenikov iz učbeniškega sklada ne more brezplačno izposoditi. 
 
Zreče,  1. 6. 2016                                                                                                                               Ravnatelj: Peter Kos 

 



OŠ ZREČE 
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN ZA 9. RAZRED  v šol. letu 2016/2017 
 

 

PREDMET: UČBENIK 

(dobijo v šoli) 

DELOVNI ZVEZEK 

(kupite sami) 

OSTALE POTREBŠČINE 

(kupite sami) 

Slovenski jezik SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED, 
berilo (MKZ) 

SLOVENŠČINA 9, učbenik, (MKZ) 

 

A4 60-listni črtasti zvezek 

Matematika SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9 

učbenik, (ROKUS-KLETT) 

 A4 80-listni mali karo, geometrijsko orodje 

(šestilo, geotrikotnik) 

Angleški jezik TOUCHSTONE 9, učbenik, 

(Založba TANGRAM) 

TOUCHSTONE 9, delovni zvezek 

(9789616239455), (Založba TANGRAM) 

A4 60-listni črtasti zvezek 

 

Zgodovina RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, 
(ROKUS-KLETT) 

 A4 60-listni črtasti zvezek. Učenci imajo lahko 

lanske nepopisane zvezke. 

Geografija  RAZISKUJEM SLOVENIJO 9, 

samostojni delovni zvezek, 

(9789612716592) 

A4 40-listni  črtasti  zvezek, lesene barvice, Atlas 

Likovna umetnost LIKOVNO IZRAŽANJE 9, učbenik, 

prenovljen (KARANTANIJA, 

DEBORA)  

 Svinčnik 2B, tempera barvice, paleta, več 

čopičev, kolaž papir, voščenke, likovni  blok 

Fizika MOJA PRVA FIZIKA 2, učbenik, 

prenovljeno (MODRIJAN) 

 A4 80-listni mali karo zvezek 

Kemija MOJA PRVA KEMIJA, učbenik za 8. 

in 9. razred, prenovljeno (MODRIJAN) 

ZNAM ZA VEČ, Kemija 9, Razlage in 

vaje za boljše ocene, (9789612714253), 

(ROKUS-KLETT) 

A4 60-listni črtasti zvezek 

Biologija SPOZNAVAM ŽIVI SVET 9, učbenik 

(DZS) 

 A4 60-listni črtasti zvezek 

Glasbena umetnost GLASBA DANES IN NEKOČ 9, 

učbenik, (ROKUS-KLETT) 

 A4 60-listni črtasti zvezek 

 
 

Delovne zvezke in ostale potrebščine lahko nabavite sami v knjigarnah ali pa se odločite za eno od ponudb, ki jo bo vaš otrok prinesel domov.  
Vsi pogoji plačila in nabave bodo napisani na ponudbah. 
 
Učbenike bo vaš učenec prejel v šoli iz učbeniškega sklada in za njih NE plačate obrabnine. Ob koncu šolskega leta učenec učbenike vrne šoli. 

POZOR: Izpolnite naročilnico za IZPOSOJO UČBENIKOV iz učbeniškega sklada in jo čim prej vrnite razredniku, sicer si učenec 
učbenikov iz učbeniškega sklada ne more brezplačno izposoditi. 
 
 
 
Zreče, 1. 6. 2016              Ravnatelj: Peter Kos 
 


