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SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN  OSTALIH ŠOLSKIH  
POTREBŠČIN za šolsko leto 2022/23 

9. RAZRED / Osnovna šola MIREN  

DELOVNI ZVEZKI  

SLJ P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO 

KNJIŽNIH SVETOV 9, samostojni delovni zvezek 

za slovenščino, II. izdaja 

9789612717865 ROKUS-KLETT 18,80 

TJA T. Hutchinson: PROJECT 4, 4. IZDAJA, delovni zvezek 

za angleščino s CD-jem + ONLINE Practice 

9780194765039 MKT 19,90 

BIO D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 9, interaktivni učni 

komplet nove generacije za biologijo v 9. razredu 

osnovne šole 

3831075927360 ROKUS-KLETT 16,90 

FIZ S. Žigon, M. Pintarič, A. Jagodic: FIZIKA 9, samostojni 

delovni zvezek s poskusi in dostopom do interaktivne 

vsebine 

9789610159841 MKZ 13,90 

KEM ZNAM ZA VEČ. iKemija 9,  vadnica z dostopom do 

interaktivne vsebine 

9789612719531 ROKUS-KLETT 7,85 

ZGO J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, 

delovni zvezek za zgodovino 

9789612713003 ROKUS-KLETT 16,50 

 

POTREBŠČINE:  
4 x veliki A4 črtni zvezek (GUM-lahko iz prejšnjih let, GEO, TJA, SLJ)  

1 x veliki A4 črtni (debelejši) zvezek (BIO lahko iz prejšnjih let)  

1 x velik A4 nizki karo (debelejši) (FIZ, KEM - za fiziko in kemijo uporabijo         lanski 

zvezek  

1 x velik A4 nizki karo (MAT)  

1 x velik A4 s sponkami in vložnimi listi s črtami in robom (ZGO – iz 8. raz.) Ovitki za 

zvezke  

Urejena peresnica, svinčnik HB, mehki svinčnik (4B, 6B), ravnila v setu (2 trikotnika, 

geotrikotnik, ravnilo 40 cm), tehnični svinčnik (0,5 mm), škarje-kovinske, kalkulator, 20 

listni risalni blok, AERO tempera barvice, barvni svinčniki, flomastri, čopiči različnih 

debelin in oblik, kartonska mapa, majhen spenjač, lepilni trak, kolaž papir, lepilo v stiku, 

barvice ali tanki flomastri.  
Likovne potrebščine so lahko tudi iz prejšnjih let, a naj bodo dopolnjene.  

OSTALA OPREMA  
šolski copati z belo gumo, bombažna vrečka za copate, športna oprema (kratke hlače, 
bombažna majica, športni copati za telovadbo na zunanjih površinah), zobna ščetka s 
pokrovčkom 

UČBENIKE si bodo učenci brezplačno izposodili na šoli!  

Zvezki naj bodo zaviti in vse potrebščine podpisane.  


