OŠ ZREČE
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN ZA 1. RAZRED v šol. letu 2022/2023
PREDMETI
Slovenščina
Matematika
Spoznavanje okolja

DELOVNI ZVEZKI (učenci jih dobijo
brezplačno v šoli – financira MIZŠ)

ZVEZKI
(dobijo jih v šoli)
»TAKO LAHKO« zvezki:

- A4 brezčrtni zvezek (4-krat)
- A4 veliki karo zvezek
- B5 črtasti zvezek

MOJ NANDE 1 (3831022483659) - MATEMATIKA 1, samostojni delovni
zvezek; SLOVENŠČINA 1, samostojni delovni zvezek (30 €)

Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Šport

Kratke hlače in majico, vrečo iz blaga

Zvezke bomo nabavili v šoli in jih boste plačali jeseni.
V šoli bomo nabavili tudi voščenke, tempera barvice, čopiče, Das maso, lepilo Mekol ter različne vrste papirjev.
Stroške v šoli nabavljenih potrebščin boste plačali s položnico v mesecu septembru.
Sami kupite še:
- torbico ali nahrbtnik
- peresnico
- lepilo v stiku (belo)
- 2 svinčnika, šilček s posodico, radirko
- ravnilce (mala šablona-20 cm)
- lesene barvice, 12 flomastrov, voščenke, škarje z zaobljeno konico,
- copate (iz blaga in z nedrsečim podplatom), ne natikačev
- beležko
- mapo z elastiko

Vse šolske potrebščine označite z imenom in priimkom otroka.
Zreče, 1. 6. 2022

Ravnatelj: Peter Kos

POŠ STRANICE, GORENJE
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN ZA 1. RAZRED v šol. letu 2022/2023
PREDMETI
Slovenščina
Matematika
Spoznavanje okolja

DELOVNI ZVEZKI (učenci jih dobijo
brezplačno v šoli – financira MIZŠ)

ZVEZKI
(dobijo jih v šoli)
»TAKO LAHKO« zvezki:

- A4 brezčrtni zvezek (3-krat)
- A4 veliki karo zvezek
- B5 črtasti zvezek

LILI IN BINE 1, (komplet A), (3831075928008), samostojni DZ za
slovenščino in matematiko z brezplačnima prilogama + 1. del delovnega
zvezka za opismenjevanje + koda LILIBI, ROKUS-KLETT (30 €)

Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Šport

Kratke hlače in majico, vrečo iz blaga

Zvezke bomo nabavili v šoli in jih boste plačali jeseni.
V šoli bomo nabavili tudi voščenke, tempera barvice, čopiče, Das maso, lepilo Mekol ter različne vrste papirjev.
Stroške v šoli nabavljenih potrebščin boste plačali s položnico v mesecu septembru.
Sami kupite še:
- torbico ali nahrbtnik
- peresnico
- lepilo v stiku (belo)
- 2 svinčnika HB, šilček s posodico, radirko
- ravnilce (mala šablona-20 cm)
- lesene barvice, 12 flomastrov, voščenke, škarje z zaobljeno konico,
- copate (iz blaga in z nedrsečim podplatom), ne natikačev
- beležko
- mapo z elastiko

Vse šolske potrebščine označite z imenom in priimkom otroka.
Zreče, 1. 6. 2022

Ravnatelj: Peter Kos

OŠ ZREČE in POŠ STRANICE, GORENJE
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN ZA 2. RAZRED v šol. letu 2022/2023

PREDMETI

UČBENIKI
(brezplačna izposoja v šoli)

Slovenščina

LILI IN BINE 2, berilo, ROKUS
KLETT

DELOVNI ZVEZKI (učenci jih dobijo
brezplačno v šoli – financira MIZŠ)
LILI IN BINE 2, komplet C (3831075928459), samostojni
delovni zvezki za slovenščino in matematiko s prilogo za
angleščino + koda LILIBI, ROKUS-KLETT (30 €)

Matematika
Spoznavanje okolja
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Angleščina
Naslednje zvezke bomo nabavili v šoli in jih boste plačali jeseni po položnici.
A4 črtasti zvezek (z vmesno črto in brezčrtni v enem)
A4 črtasti zvezek
A4 veliki karo zvezek
B5 črtasti zvezek
B5 črtasti zvezek (latajn ali z vmesno črto na obeh straneh))
Tudi Šolski likovni blok (Muflon) bodo učenci septembra dobili v šoli, starši ga boste plačali po položnici.
Ostale potrebščine: 2 svinčnika HB, radirka, mala šablona (20 cm), tempera barvice, lesene barvice, šilček s posodico, flomastri, škarje, lepilo v
stiku (belo), šolski copati (nedrseč podplat), kratke hlače in majico, vreča iz blaga za oboje, paleta, 3 čopiči (različne debeline) in mala beležka, mapa
z zavihki in elastiko.
Ostale potrebščine lahko nabavite sami v knjigarnah ali pa jih naročite preko spletnih ponudnikov.

Vse šolske potrebščine označite z imenom in priimkom otroka.
Zreče, 1. 6. 2022

Ravnatelj: Peter Kos

OŠ ZREČE in POŠ STRANICE, GORENJE
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN ZA 3. RAZRED v šol. letu 2022/2023
PREDMETI
Slovenščina

Matematika
Spoznavanje okolja

UČBENIKI
(brezplačna izposoja v šoli)

DELOVNI ZVEZKI (učenci jih dobijo
brezplačno v šoli – financira MIZŠ)

LILI IN BINE 3, berilo za slovenščino,
ROKUS-KLETT

LILI IN BINE 3, komplet C (3831075928497), samostojni
delovni zvezki za slovenščino in matematiko s prilogo za
angleščino + koda LILIBI, ROKUS-KLETT (30 €)

LILI IN BINE 3, učbenik za
spoznavanje okolja, ROKUS- KLETT

Zvezki (naj bodo vsi »TAKO LAHKO«):
SLJ: B5 črtasti zvezek z vmesno črto na obeh straneh
B5 črtasti zvezek
A4 črtasti zvezek
MAT: A4 veliki karo zvezek
SPO: A4 črtasti zvezek z vmesno črto na obeh straneh
GUM: B5 črtasti zvezek
TJA: A4 črtasti zvezek
Ostale potrebščine: 2 svinčnika HB, radirka, mala in velika šablona, lesene barvice, šilček, nalivno pero, škarje z zaobljenimi konicami, lepilo v
stiku, flomastri, voščenke, tempera barvice, 2 čopiča (debel in tanek), paleta, kolaž papir A4, A5 črtasti zvezek (beležka), mapa z zavihki in elastiko,
mapa z vložki 30/1 (TJA), kratke hlače in majica.
Šolski likovni blok (Muflon) bodo učenci septembra dobili v šoli, starši pa ga boste plačali po položnici.
Zvezke in ostale potrebščine lahko nabavite sami v knjigarnah ali pa jih naročite preko spletnih ponudnikov.

Vse šolske potrebščine označite z imenom in priimkom otroka.
Zreče, 1. 6. 2022

Ravnatelj: Peter Kos

OŠ ZREČE
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN ZA 4. RAZRED v šol. letu 2022/2023
PREDMETI
Slovenščina

UČBENIKI
(brezplačna izposoja v šoli)
BERILO 4, Razširi roke, MKZ

DELOVNI ZVEZKI
(kupite sami)

OSTALE POTREBŠČINE
(kupite sami )
A4 50-listni črtasti zvezek z robovi,
zeleni zvezek za spise (16 listni)

SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4,
samostojni delovni zvezki, 4 deli
(9789610207436), DZS
TOUCHSTONE 4, delovni zvezek
(9789612306212), ZALOŽBA OBZORJA

A4 50-listni visoki karo zvezek,
šestilo, geotrikotnik, šablona (30cm)

SLOVENŠČINA 4, učbenik,
MKZ
Matematika
Angleščina

TOUCHSTONE 4, učbenik,
ZALOŽBA OBZORJA

Družba
Naravoslovje in tehnika

DRUŽBA IN JAZ 1, MODRIJAN
RAZISKUJEMO IN GRADIMO GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN
4, učbenik z dodanimi
TEHNIKA 4, navodila in praktično
medpredmetnimi vsebinami, DZS gradivo za ustvarjanje (9789616740241),
IZOTECH

Likovna umetnost

Glasbena umetnost
Nemščina-neobvezni
izbirni predmet*
SKUPNA CENA
delovnih zvezkov

GLASBA 4, MKZ
DIE DEUTSCHPROFIS A1.1, Kursund Übungsbuch, (9783126764766),
ROKUS-KLETT
58 €
Komplet za nemščino še 22 €

A4 50-listni črtasti zvezek z robovi
Označevalec besedila
A4 50-listni črtasti zvezek z robovi
A4 50-listni črtasti zvezek z robovi

Aero tempera barvice, vodene barvice, več
čopičev (ploščati in okrogli), paleta, lonček,
flomastri, plastelin, lesene barvice, lepilo,
škarje, voščenke. Vse označite!
A4 50-listni črtasti zvezek z robovi
A4 50-listni črtasti zvezek z robovi

*V kolikor bo vaš otrok obiskoval neobvezni izbirni predmet NEMŠČINO, mu kupite pripadajoči komplet učbenika in delovnega zvezka

Učenec bo potreboval še: mapo z zavihki, šolske copate, šolsko torbo, kratke hlače in majico za šport, vrečko za copate in beležko.
Šolski likovni blok in delovni zvezek Računanje je igra bodo učenci septembra dobili v šoli, starši boste plačali po položnici.
Delovne zvezke in ostale potrebščine lahko nabavite sami v knjigarnah ali pa jih naročite preko spletnih ponudnikov.
Zreče, 1. 6. 2022

Ravnatelj: Peter Kos

POŠ STRANICE, GORENJE
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN ZA 4. RAZRED v šol. letu 2022/2023
PREDMETI
Slovenščina

UČBENIKI
(brezplačna izposoja v šoli)
BERILO 4, Razširi roke, MKZ

DELOVNI ZVEZKI
(kupite sami)

OSTALE POTREBŠČINE
(kupite sami )
A4 50-listni črtasti zvezek z robovi,
zeleni zvezek za spise (16-listni)

SLOVENŠČINA 4, učbenik, MKZ
SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4,
samostojni delovni zvezki, 4 deli
(9789610207436), DZS

Matematika
Angleščina
Družba
Naravoslovje in tehnika

A4 60-listni črtasti zvezek z robovi,
mapa z vložki 30/1
DRUŽBA IN JAZ 1, MODRIJAN
RAZISKUJEMO IN GRADIMO 4, GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN
učbenik z dodanimi medpredmetnimi TEHNIKA 4, navodila in praktično
vsebinami, DZS
gradivo za ustvarjanje (9789616740241),
IZOTECH

Likovna umetnost

Glasbena umetnost
SKUPNA CENA
delovnih zvezkov

A4 50-listni visoki karo zvezek,
šestilo, geotrikotnik, šablona (30cm)

A4 50-listni črtasti zvezek z robovi
A4 50-listni črtasti zvezek z robovi

Aero tempera barvice, vodene barvice,
več čopičev (ploščati in okrogli), paleta,
lonček, flomastri, plastelin, lesene
barvice, lepilo, škarje, voščenke. Vse
označite!
A4 50-listni črtasti zvezek z robovi

GLASBA 4, MKZ
41 €

*V kolikor bo vaš otrok obiskoval neobvezni izbirni predmet NEMŠČINO, mu kupite pripadajoči komplet učbenika in delovnega zvezka

Učenec bo potreboval še: mapo z zavihki, šolske copate, šolsko torbo, kratke hlače in majico za šport, vrečko za copate in beležko.
Šolski likovni blok in delovni zvezek Računanje je igra bodo učenci septembra dobili v šoli, starši boste plačali po položnici.
Delovne zvezke in ostale potrebščine lahko nabavite sami v knjigarnah ali pa jih naročite preko spletnih ponudnikov.
Zreče, 1. 6. 2022

Ravnatelj: Peter Kos

OŠ ZREČE
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN ZA 5. RAZRED v šol. letu 2022/2023
PREDMETI
Slovenščina

Matematika

UČBENIKI
(brezplačna izposoja v šoli)

YOUNG EXPLORERS 2, MKT

Družba

RADOVEDNIH PET 5, učbenik za družbo,
ROKUS-KLETT
RADOVEDNIH PET 5, učbenik za
naravoslovje in tehniko, ROKUS-KLETT

Gospodinjstvo
Likovna umetnost

GOSPODINJSTVO 5, MKZ
LIKOVNO IZRAŽANJE 5, DEBORA,
(učbeniki za na klop)

Glasbena umetnost
Nemščina-neobvezni izbirni
predmet
SKUPNA CENA delovnih
zvezkov

GLASBA 5, MKZ

OSTALE POTREBŠČINE
(kupite sami)
A4 80-listni črtasti zvezek

RADOVEDNIH 5, berilo, ROKUS-KLETT
GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5-izdaja s
plusom, ROKUS-KLETT
RADOVEDNIH PET 5, učbenik za
matematiko, ROKUS-KLETT

Angleščina

Naravoslovje in tehnika

DELOVNI ZVEZKI
(kupite sami)

YOUNG EXPLORERS 2, delovni zvezek za
angleščino, (9780194617437), MKT

A4 80-listni visoki karo zvezek,
geotrikotnik (trda plastika), šestilo,
šablona
A4 50-listni črtasti zvezek
A4 50-listni črtasti zvezek

GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, A4 50-listni črtasti zvezek
navodila in praktično gradivo za ustvarjanje,
(9789616740258), IZOTECH
A4 50-listni črtasti zvezek
Aero tempera in vodene barvice,
okrogli čopiči različnih debelin in
ploščat širši čopič, voščenke,
flomastri, lesene barvice, lepilo,
škarje, kolaž papir.
A4 50-listni črtasti zvezek
DIE DEUTSCHPROFIS A1.1, Kurs- und
A4 50-listni črtasti zvezek
Übungsbuch, (9783126764766), ROKUS-KLETT
34 €
Komplet za nemščino še 22 €

Risalni blok, Zemljevid Slovenije, Računanje je igra in material za NIT in GOS bomo za vse učence naročili v šoli, starši pa jih boste plačali
po položnici.
Delovne zvezke in ostale potrebščine lahko nabavite sami v knjigarnah ali pa jih naročite preko spletnih ponudnikov.
Zreče, 1. 6. 2022

Ravnatelj: Peter Kos

OŠ ZREČE
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN ZA 6. RAZRED v šol. letu 2022/2023
PREDMETI
Slovenščina

Matematika
Angleščina

Zgodovina

UČBENIKI
(brezplačna izposoja v šoli)

KDO SE SKRIVA V OGLEDALU,
berilo, MKZ
SLOVENŠČINA V OBLAKU 6,
ROKUS KLETT
SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6,
ROKUS-KLETT
TOUCHSTONE 6 NEW, ZALOŽBA TOUCHSTONE 6 NEW,
OBZORJA
delovni zvezek (9789612305345), ZALOŽBA
OBZORJA

RAZISKUJEM ZEMLJO 6, samostojni
delovni zvezek (3831075927070) ali
(9789612716561), ROKUS-KLETT

Naravoslovje

DOTIK NARAVE 6, ROKUS-KLETT

Ţehnika in tehnologija

PRAVA TEHNIKA 6, ROKUSKLETT, (učbeniki za na klop)
GOSPODINJSTVO 6, MKZ

Gospodinjstvo
Likovna umetnost

LIKOVNO IZRAŽANJE 6,
DEBORA, (učbeniki za na klop)

Glasbena umetnost

GLASBA DANES IN NEKOČ 6,
ROKUS-KLETT, (učbeniki za na klop)

Nemščina-neobvezni izbirni
predmet*

A4 100-listni črtasti zvezek

A4 80-listni nizek karo, geometrijsko orodje (šestilo,
šablona, geotrikotnik)
A4 100-listni črtasti zvezek

A4 50-listni črtasti zvezek

RAZISKUJEM PRETEKLOST 6,
ROKUS-KLETT

Geografija

OSTALE POTREBŠČINE
(kupite sami)

DELOVNI ZVEZKI
(kupite sami)

A4 50-listni črtasti zvezek, lesene barvice, Atlas
sveta za osnovne in srednje šole
A4 50-listni črtasti zvezek ALI
80-listni črtasti zvezek
A4 50-listni zvezek mali karo
A4 50-listni črtasti zvezek
Tempera barve, okrogli čopiči različnih debelin in
ploščat širši čopič, Das masa (rdeča), tuš, peresnik in
peresa. LIKOVNI BLOK naroči šola, ker dobi
popust na količinsko naročilo, starši plačajo po
položnici.
A4 80-listni črtasti zvezek

DIE DEUTSCHPROFIS A1.1, Kurs- und
Übungsbuch, (9783126764766), ROKUSKLETT

A4 50-listni črtasti zvezek

SKUPNA CENA delovnih
32 €
zvezkov
Komplet za nemščino še 22 €
*V kolikor bo vaš otrok obiskoval neobvezni izbirni predmet NEMŠČINO, mu kupite pripadajoči komplet učbenika in delovnega zvezka

Delovne zvezke in ostale potrebščine lahko nabavite sami v knjigarnah ali pa jih naročite preko spletnih ponudnikov.
Zreče, 1. 6. 2022

Ravnatelj: Peter Kos

OŠ ZREČE
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN ZA 7. RAZRED v šol. letu 2022/2023
PREDMETI
Slovenščina

Matematika
Angleščina

Naravoslovje
Zgodovina
Geografija

Likovna umetnost

UČBENIKI
(brezplačna izposoja v šoli)

OSTALE POTREBŠČINE
(kupite sami)

DELOVNI ZVEZKI
(kupite sami)

SREČA SE MI V PESMI SMEJE, berilo,
MKZ
SLOVENŠČINA V OBLAKU 7, ROKUSKLETT
SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7,
ROKUS-KLETT
TOUCHSTONE 7, 3. izdaja, TANGRAM TOUCHSTONE 7, delovni zvezek, 3.
izdaja (9789616239868), založba
TANGRAM
DOTIK NARAVE 7, ROKUS-KLETT
RAZISKUJEM PRETEKLOST 7,
ROKUS-KLETT
RAZISKUJEM STARI SVET 7,
samostojni delovni zvezek za geografijo,
(9789612716578), ROKUS-KLETT
LIKOVNO IZRAŽANJE 7, DEBORA,
(učbeniki za na klop)

A4 80-listni črtasti zvezek

A4 80-listni ali 60-listni zvezek (nizek karo),
geometrijsko orodje (šestilo, geotrikotnik)
A4 100-listni črtasti zvezek
A4 80-listni črtasti zvezek
A4 50-listni črtasti zvezek. Učenci imajo lahko
lanske nepopisane zvezke.
A4 50-listni črtasti zvezek, lesene barvice, Atlas
Tempera barve, okrogli čopiči različnih debelin
in ploščat širši čopič, Das masa (rdeča), tuš,
peresnik in peresa. LIKOVNI BLOK naroči
šola, ker dobi popust na količinsko naročilo,
starši plačajo po položnici.
A4 50-listni črtasti zvezek (po potrebi)

GLASBA DANES IN NEKOČ 7, ROKUSKLETT, (učbeniki za na klop)
Ţehnika in tehnologija
PRAVA TEHNIKA 7, ROKUS-KLETT,
Stari zvezek iz 6. razreda
(učbeniki za na klop)
Državljanska in domovinska DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA
A4 50-listni črtasti zvezek
vzgoja ter etika
KULTURA IN ETIKA, i2
Nemščina-obvezni izbirni
BESTE FREUNDE A1/1,
A4 50-listni črtasti zvezek
predmet*
učbenik (9783193010513) in
delovni zvezek (9783193610512), MKT
SKUPNA CENA delovnih
33 €
zvezkov
Komplet za nemščino še 24 €
*V kolikor bo vaš otrok obiskoval obvezni izbirni predmet NEMŠČINO, mu kupite pripadajoči komplet učbenika in delovnega zvezka
Glasbena umetnost

Delovne zvezke in ostale potrebščine lahko nabavite sami v knjigarnah ali pa jih naročite preko spletnih ponudnikov.
Zreče, 1. 6. 2022

Ravnatelj: Peter Kos

OŠ ZREČE
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN ZA 8. RAZRED v šol. letu 2022/2023
PREDMETI
Slovenščina

Matematika
Angleščina
Zgodovina

UČBENIKI
DELOVNI ZVEZKI
(brezplačna izposoja v šoli)
(kupite sami)
DOBER DAN, ŽIVLJENJE, berilo, MKZ
SLOVENŠČINA V OBLAKU 8, ROKUSKLETT
SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8,
ROKUS-KLETT
TOUCHSTONE 8, TANGRAM
TOUCHSTONE 8, delovni zvezek
(9789616239813), založba TANGRAM
RAZISKUJEM PRETEKLOST 8,
ROKUS-KLETT

Geografija

RAZISKUJEM NOVI SVET 8,
samostojni delovni zvezek,
(3831075925724), ROKUS-KLETT

Likovna umetnost

LIKOVNO IZRAŽANJE 8, DEBORA,
(učbeniki za na klop)

Državljanska in
domovinska kultura
ter etika
Ţehnika in tehnologija

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA
KULTURA IN ETIKA, i2

Fizika

MOJA PRVA FIZIKA 1, MODRIJAN,
(učbeniki za na klop)
SVET KEMIJE 8 OD ATOMA DO
MOLEKULE, založba JUTRO
SPOZNAVAM SVOJE TELO, DZS

Kemija
Biologija
Glasbena umetnost
Nemščina-obvezni
izbirni predmet
SKUPNA CENA
delovnih zvezkov

OSTALE POTREBŠČINE
(kupite sami)
A4 80-listni črtasti zvezek
A4 80- ali 60-listni zvezek (nizek karo), geometrijsko
orodje (šestilo, geotrikotnik)
A4 100-listni črtasti zvezek
A4 50-listni črtasti zvezek. Učenci imajo lahko lanske
nepopisane zvezke.
A4 50-listni črtasti zvezek, lesene barvice, Atlas
Tempera barve, okrogli čopiči različnih debelin in ploščat
širši čopič, Das masa (rdeča), tuš, peresnik in peresa.
LIKOVNI BLOK naroči šola, ker dobi popust na
količinsko naročilo, starši plačajo po položnici.
A4 50-listni črtasti zvezek

PRAVA TEHNIKA 8, ROKUS-KLETT

Stari zvezek iz 7. razreda
FIZIKA 8, samostojni delovni zvezek,
(9789610159148), MKZ
KEMIJA 8, samostojni delovni zvezek
(9789610159827), MKZ
BIOLOGIJA 8, samostojni delovni
zvezek (9789610155744), MKZ

GLASBA DANES IN NEKOČ 8, ROKUSKLETT, (učbeniki za na klop)

A4 80-listni mali karo zvezek
A4 50-listni črtasti zvezek, periodni sistem elementov
A4 50-listni črtasti zvezek
A4 50-listni črtasti zvezek (po potrebi)
A4 50-listni črtasti zvezek

72 €

Delovne zvezke in ostale potrebščine lahko nabavite sami v knjigarnah ali pa jih naročite preko spletnih ponudnikov.
Zreče, 1. 6. 2022

Ravnatelj: Peter Kos

OŠ ZREČE
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN ZA 9. RAZRED v šol. letu 2022/2023
PREDMETI
Slovenščina

Matematika
Angleščina
Zgodovina
Geografija

Likovna umetnost

Fizika
Kemija

Biologija
Glasbena umetnost

UČBENIKI
DELOVNI ZVEZKI
(brezplačna izposoja v šoli)
(kupite sami)
SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED,
berilo, MKZ
SLOVENŠČINA V OBLAKU 9,
ROKUS-KLETT
SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9,
ROKUS-KLETT
TOUCHSTONE 9, TANGRAM
TOUCHSTONE 9, delovni zvezek
(9789616239462), Založba TANGRAM
RAZISKUJEM PRETEKLOST 9,
ROKUS-KLETT
RAZISKUJEM SLOVENIJO 9, samostojni
delovni zvezek, (3831075925649) ali
(9789612716592), ROKUS-KLETT
LIKOVNO IZRAŽANJE 9,
DEBORA, (učbeniki za na klop)

MOJA PRVA FIZIKA 2,
MODRIJAN, (učbeniki za na klop)
SVET KEMIJE 9 OD MOLEKULE
DO MAKROMOLEKULE, založba
JUTRO
DOTIK ŽIVLJENJA 9, ROKUSKLETT
GLASBA DANES IN NEKOČ 9,
ROKUS-KLETT, (učbeniki za na klop)

FIZIKA 9, samostojni delovni zvezek s poskusi
(9789610159841), MKZ
KEMIJA 9, samostojni delovni zvezek
(9789610164272), MKZ

OSTALE POTREBŠČINE
(kupite sami)
A4 80-listni črtasti zvezek

A4 60- ali 80-listni mali karo, geometrijsko
orodje(šestilo, geotrikotnik)
A4 100-listni črtasti zvezek
A4 50-listni črtasti zvezek. Učenci imajo
lahko lanske nepopisane zvezke.
A4 50-listni črtasti zvezek, lesene barvice,
Atlas
Tempera barve, okrogli čopiči različnih
debelin in ploščat širši čopič, Das masa
(rdeča), tuš, peresnik in peresa. LIKOVNI
BLOK naroči šola, ker dobi popust na
količinsko naročilo, starši plačajo po
položnici.
A4 80-listni mali karo zvezek
A4 50-listni črtasti zvezek
A4 50-listni črtasti zvezek
A4 50-listni črtasti zvezek (po potrebi)

Nemščina-obvezni izbirni

*MAXIMAL 2, učbenik (9789612718404), delovni

predmet
SKUPNA CENA delovnih
zvezkov

zvezek (9789612718718), ROKUS-KLETT

A4 50-listni črtasti zvezek

60 €
* Učenci

imajo ta komplet za nemščino že od lani
Delovne zvezke in ostale potrebščine lahko nabavite sami v knjigarnah ali pa jih naročite preko spletnih ponudnikov.
Zreče, 1. 6. 2022

Ravnatelj: Peter Kos

