
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, 
Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana 

 

OBVESTILO STARŠEM GLEDE 

DELOVNIH ZVEZKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA (US) 

ZA 1. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

 

Tudi v šolskem letu 2022/2023 bodo učenci 1. razredov dobili v uporabo brezplačne celotne 
komplete delovnih zvezkov, ki jih bodo uporabljali pri pouku v novem šolskem letu. 
V spodnji razpredelnici je seznam gradiv, ki so bila izbrana na naši šoli. 

 

KOMPLET DELOVNIH ZVEZKOV, ki jih prvošolci prejmejo brezplačno 
Predmet Naslov 

SLOVENŠČINA A. Rot Vrhovec, S. Gomboc, V. Potočar: SLOVENŠČINA 1, 
samostojni delovni zvezek, 2 dela, MKZ, EAN: 9789610155645 
9789610155652 

MATEMATIKA M. Hudnik, T. Galli: MATEMATIK NANDE 1, zbirka nalog za 
matematiko za 1. razred, MKZ, EAN: 9789610153542 

 

Na našo šolo vpisani učenci bodo komplete delovnih zvezkov prejeli v začetku šolskega leta 
na šoli, zato jih staršem ni potrebno naročati. 
Izposoja gradiva iz učbeniškega sklada se v skladu s Pravilnikom o US vodi v sistemu COBISS, 
zato se starši tudi strinjate, da bomo podatke o izposojenem gradivu učenca/učenke vodili v 
tem sistemu. 
Za potrebe pouka bomo kupili tudi didaktična gradiva, ki jih bodo učenci uporabljali v razredu. 

Ostale potrebščine kupite starši sami. Seznami potrebščin bodo objavljeni tudi na spletni 

strani šole (http://www.vitakraigherja.si/). 

Seznam ostalih potrebščin (kupite starši) 
Predmet Šolske potrebščine 

Slovenščina (SLJ) 1x A4 brezčrtni zvezek 
1x A4 črtasti zvezek (11 mm)  

Matematika (MAT) 1x A4 veliki karo zvezek 
 

Spoznavanje okolja (SPO) 1x A4 brezčrtni zvezek 
 

Glasbena umetnost    (GUM) 1x A4 brezčrtni zvezek 

Angleščina (TJA) 1x A4 brezčrtni zvezek 

Šport - Kratke hlače ali pajkice, 

- majica s kratkimi rokavi, 

- vrečka za športno opremo, 

- elastika za lase, 
- športni copati (superge) za aktivnosti na prostem. 

Ostale šolske 

potrebščine 

- peresnica, 

- copati z nedrsečim podplatom, 

- vreča za copate, 
- zvezek A5 s črtami za beležko, 
- radirka, šilček (s posodico), 
- 2x svinčnik HB, barvice, flomastri, 
- lepilo v stiku, škarje, 

- mala šablona NOMA 1, 
zavitek A4 brezčrtnih listov v paketu (500 listov). 

Likovni material bo kupila šola in ga boste plačali po položnici. 

Vse šolske potrebščine, prosimo, podpišite. Na etiketo (desno zgoraj) z velikimi tiskanimi 
črkami napišite: IME IN PRIIMEK, RAZRED IN PREDMET (SLJ, MAT, SPO, GUM ali TJA). 

http://www.vitakraigherja.si/
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OBVESTILO STARŠEM IN 
NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ 

UČBENIŠKEGA SKLADA ZA 2. RAZRED V 

ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

 

V šolskem letu 2022/2023 bodo učenci 2. razredov dobili v uporabo brezplačne celotne 
komplete učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih bodo uporabljali pri pouku v novem šolskem 
letu. 
V spodnjih razpredelnicah je seznam gradiv, ki so bila izbrana na naši šoli. 

 

KOMPLET DELOVNIH ZVEZKOV, ki jih učenci 2. razreda prejmejo brezplačno 
Predmet Naslov 

MATEMATIKA • LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 2, samostojni delovni 
zvezek za matematiko s kodo in prilogami, 3 del, Rokus-
Klett, EAN: 9789612920197 

 
• M. Kramarič, M. Kern, et al.: RAČUNAM Z LILI IN 

BINETOM 2, vadnica za matematiko, Rokus-Klett, EAN: 
9789612714420 

SLOVENŠČINA • LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 2, samostojni delovni 
zvezek za slovenščino s kodo in prilogami, 2 dela, 
Rokus-Klett, EAN: 9789612920203 

 
• M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE, delovni 

zvezek za opismenjevanje - male tiskane in pisane črke 
2. del, Rokus-Klett, EAN: 9789612920036 

Na našo šolo vpisani učenci bodo komplete delovnih zvezkov prejeli v začetku šolskega leta 
na šoli, zato jih staršem ni potrebno naročati. 

 

Poleg delovnih zvezkov pa bodo učenci v 2. razredu uporabljali tudi berilo, to pa bodo v 
brezplačno uporabo lahko dobili iz učbeniškega sklada, ob koncu šolskega leta pa bodo 
morali berilo (nepoškodovano) vrniti. 

 

Starše naprošamo, da otroci v šolo prinesejo samo spodnji odrezek, s katerim potrjujete, 
da za otroka učbenike želite izposoditi na šoli. Odrezek izpolnite čitljivo in z velikimi 
tiskanimi črkami! Izposoja gradiva iz učbeniškega sklada se v skladu s Pravilnikom o US vodi 
v sistemu COBISS, zato se starši z oddajo naročilnice tudi strinjate, da bomo podatke o 
izposojenem gradivu učenca/učenke vodili v tem sistemu. 

 

SEZNAM UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA 

Predmet Naslov 

SLOVENŠČINA V. Medved Udovič, T. Jamnik, J. Ciber Gruden: 

BERILO 2, KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK?, 

berilo EAN koda: 9789610113218 

 
 
 

 NAROČILNICA 
 

IME in PRIIMEK učenca/učenke: Razred: 2. 
  Oddelek: A B C (obkrožite) 

 

Za svojega otroka NAROČAM / NE NAROČAM (ustrezno obkrožite) učbeniški paket (berilo), ki ga je 

določila šola. Podpis staršev:    

ODREZEK NAJ UČENCI PRINESEJO S SEBOJ OB IZPOSOJI UČBENIKOV! 



Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, 
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Ostale potrebščine kupite starši sami. Seznami potrebščin in tudi seznami učbenikov in delovnih 
zvezkov (opremljeni z EAN kodami) bodo objavljeni tudi na spletni strani šole 
(http://www.vitakraigherja.si/). 

 

Seznam potrebščin za 2. razred 
 

Predmet Šolske potrebščine 

Slovenščina (SLJ) • 1x  A4 brezčrtni zvezek za književnost (lahko lanski) 

• 1x črtasti zvezek z vmesno črto ABC: z malimi in velikimi 

pisanimi črkami EAN: 3831075929623 

Matematika (MAT) • 1x A4 zvezek-veliki karo – ne z rdečimi črtami (lahko 

lanski) 

Spoznavanje okolja 
(SPO) 

• 1x A4 brezčrtni zvezek (lahko lanski) 

Glasbena umetnost 
(GUM) 

• 1x A4 brezčrtni zvezek (lahko lanski) 

Angleščina (TJA) • 1x A4 brezčrtni zvezek (lahko lanski) 

Šport • kratke hlače ali pajkice 

• majica s kratkimi rokavi 

• platnena vrečka za športno opremo 
• elastika za lase 

• športni copati (superge) samo za aktivnosti na prostem 

Ostale šolske 

potrebščine 

• copati z nedrsečim podplatom (šolski copati) 

• vreča za copate 

• beležka - zvezek A5 s črtami 

• nalivno pero – PRAVO in brisalec tinte (potrebovali ju 
bomo od januarja 2023 dalje) 

• rdeče pisalo (piši – briši) 

• radirka, šilček (s posodico) 

• 2x svinčnik HB, 12 barvic, flomastri 

• lepilo v stiku, škarje (škarje lahko lanske) 

• mala šablona NOMA 1 ((lahko lanska) 

• mapa A4 (lahko lanska) 

• zavitek A4 brezčrtnih listov v paketu (500 listov) 
 

Material za likovno umetnost bo naročila šola. Plačilo bo preko položnice. 

Vse šolske potrebščine naj bodo podpisane. Na etiketo (desno zgoraj) z velikimi tiskanimi 

črkami napišite ali naj napišejo otroci sami: IME IN PRIIMEK, RAZRED IN PREDMET (SLJ, 

MAT, SPO, GUM, TJA). 

http://www.vitakraigherja.si/
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OBVESTILO STARŠEM IN 
NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ 

UČBENIŠKEGA SKLADA ZA 3. RAZRED V 

ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

 
V šolskem letu 2022/2023 bodo učenci 3. razredov dobili v uporabo brezplačne celotne 
komplete učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih bodo uporabljali pri pouku v novem šolskem 
letu. 
V spodnjih razpredelnicah je seznam gradiv, ki so bila izbrana na naši šoli. 

 

KOMPLET DELOVNIH ZVEZKOV, ki jih učenci 3. razreda prejmejo brezplačno 
Predmet Naslov 

 UK MOJ NANDE 3 - KOMPLET, Vsebuje: MATEMATIKA 3, 

samostojni delovni zvezek; SLOVENŠČINA 3, samostojni 

delovni zvezek; SPOZNAVANJE OKOLJA 3, samostojni 

delovni zvezek, MKZ, EAN: 3831022488203 

Na našo šolo vpisani učenci bodo komplete delovnih zvezkov prejeli v začetku šolskega leta 
na šoli, zato jih staršem ni potrebno naročati. 

 

Poleg delovnih zvezkov pa bodo učenci v 3. razredu uporabljali tudi berilo in učbenik za 
okolje ter učbenik za angleščino, te pa bodo v brezplačno uporabo lahko dobili iz 
učbeniškega sklada, ob koncu šolskega leta pa bodo morali vse (nepoškodovane) vrniti. 

 

Starše naprošamo, da otroci v šolo prinesejo samo spodnji odrezek, s katerim potrjujete, 
da za otroka učbenike želite izposoditi na šoli. Odrezek izpolnite čitljivo in z velikimi 
tiskanimi črkami! Izposoja gradiva iz učbeniškega sklada se v skladu s Pravilnikom o US vodi 
v sistemu COBISS, zato se starši z oddajo naročilnice tudi strinjate, da bomo podatke o 
izposojenem gradivu učenca/učenke vodili v tem sistemu. 

 
SEZNAM UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA (izposoja iz učbeniškega sklada) 

Predmet Naslov 

SLOVENŠČINA V. Medved Udovič, T. Jamnik, J. Ciber Gruden: BERILO 3 KDO BO Z 
NAMI ŠEL V GOZDIČEK?, berilo za 3. razred, MKZ, EAN: 
9789610113225 

SPOZNAVANJE 
OKOLJA 

N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 3, učbenik za spoznavanje 

okolja, EAN koda: 9789612712778 

ANGLEŠČINA Covill C., Charrington M., Shipton P. First Explorers Class Book 2, EAN 

9780194027113 

 
 

 
 

 NAROČILNICA 
IME in PRIIMEK učenca/učenke: Razred: 3. 
  Oddelek: A         B    C      (obkrožite) 

 

Za svojega otroka NAROČAM / NE NAROČAM (ustrezno obkrožite) učbeniški paket, ki ga je določila šola. 
Če želite, lahko naročite samo posamezne učbenike iz učbeniškega sklada. V tem primeru spodaj 
obkrožite, za katere predmete želite učbenike: 

SLOVENŠČINA OKOLJE ANGLEŠČINA 

 
Podpis staršev:    

ODREZEK NAJ UČENCI PRINESEJO S SEBOJ OB IZPOSOJI UČBENIKOV! 



Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, 
Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana 

 

 

Ostale potrebščine kupite starši sami. Seznami potrebščin in tudi seznami učbenikov in delovnih 
zvezkov (opremljeni z EAN kodami) bodo objavljeni tudi na spletni strani šole 
(http://www.vitakraigherja.si/). 

 

Seznam potrebščin (kupijo starši) 

Predmet Šolske potrebščine 

Slovenščina (SLJ) 2 velika (A4) zvezka z vmesno črto (na obeh straneh) 

Matematika (MAT) 1 velik zvezek – veliki karo (1x1 cm) 

Spoznavanje okolja 
(SPO) 

1 velik (A4) zvezek z navadnimi črtami (11 mm) 

Glasbena umetnost 
(GUM) 

1 velik (A4) zvezek s črtami (11 mm) 

Angleščina (TJA) 1 velik (A4) zvezek s črtami (11 mm) 

Šport - telovadne hlače ali telovadni dres 
- majica s kratkimi rokavi 
- vrečka za športno opremo 
- elastika za otroke z dolgimi lasmi 

Ostale šolske 

potrebščine 

- šolski copati z nedrsečim podplatom, 
- vrečka za copate, 
- zvezek A5 s črtami (za beležko), 

- peresnica, 

- nalivno pero, bombice za nalivno pero, 

- rdeče pisalo, 
- mehka radirka, 
- šilček, 
- 3 svinčnika HB, 
- barvice, 
- flomastri, 
- lepilo v stiku, 
- škarje, 
- 1 veliko ravnilo s šablono (30 cm), 

- mapa A4 z zavihki (kartonska z elastiko), 
- likovna majica, 
- zavitek A4 brezčrtnih listov (500 listov) 

 
Likovni material bo kupila šola in ga boste plačali po položnici. 

Vse potrebščine naj bodo podpisane (tudi oblačila) Zvezki, delovni zvezki in učbeniki naj 
bodo oviti in podpisani. 

http://www.vitakraigherja.si/
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OBVESTILO STARŠEM IN 
NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ 

UČBENIŠKEGA SKLADA ZA 4. RAZRED V 

ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

 

Tudi v šolskem letu 2022/2023 si bodo učenci lahko učbenike brezplačno izposodili v 
učbeniškem skladu. Lepo prosimo, da za izposojeno gradivo lepo skrbite, ga ovijete in opremite 
z nalepko z imenom. 

Seznami potrebščin in tudi seznami učbenikov in delovnih zvezkov (opremljeni z EAN kodami) 
bodo objavljeni na spletni strani šole (http://www.vitakraigherja.si/). 

 
Na hrbtni strani se nahaja tudi seznam delovnih zvezkov in potrebščin, ki jih bodo učenci 
potrebovali v naslednjem šolskem letu, in jih je potrebno kupiti. 

 

Starše naprošamo, da otroci v šolo prinesejo samo spodnji odrezek, s katerim potrjujete, 
da za otroka učbenike želite izposoditi na šoli. Odrezek izpolnite čitljivo in z velikimi 
tiskanimi črkami! Izposoja gradiva iz učbeniškega sklada se v skladu s Pravilnikom o US vodi 
v sistemu COBISS, zato se starši z oddajo naročilnice tudi strinjate, da bomo podatke o 
izposojenem gradivu učenca/učenke vodili v tem sistemu. 

 

 

SEZNAM UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA, ki si jih lahko izposodite 

Predmet Naslov 

SLOVENŠČINA B. Golob, M. Honzak, I. Saksida et al.: BERILO 4 RAZŠIRI ROKE, berilo za 
4. razred, MKZ, EAN: 9789610108320 

ANGLEŠČINA Nina Lauder et al.: YOUNG EXPLORERS 1, učbenik za angleščino, MKT, EAN 
9780194034845 

DRUŽBA H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za družbo, 

Rokus Klett, EAN 9789612713300 

NARAVOSLOVJE 

IN TEHNIKA 

A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za 

naravoslovje in tehniko, Rokus Klett, EAN 9789612713201 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NAROČILNICA 
 

IME in PRIIMEK učenca/učenke: Razred: 4. 
  Oddelek: A B C (obkrožite) 

 

Za svojega otroka NAROČAM / NE NAROČAM (ustrezno obkrožite) učbeniški paket, ki ga je določila šola. 
Če želite, lahko naročite samo posamezne učbenike iz učbeniškega sklada. V tem primeru spodaj 
obkrožite, za katere predmete želite učbenike: 
SLOVENŠČINA ANGLEŠČINA DRUŽBA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

 

Podpis staršev:    

ODREZEK NAJ UČENCI PRINESEJO S SEBOJ OB IZPOSOJI UČBENIKOV! 

http://www.vitakraigherja.si/)
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Delovne zvezke in ostale potrebščine kupite starši sami. Delovne zvezke lahko kupite v kateri 
koli knjigarni (EAN koda je neke vrste osebna številka učbenika oz. delovnega zvezka in je v 
vseh knjigarnah enaka za posamezno gradivo). 

 
SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV za 4. razred (NAKUP) 

Predmet Naslov 

SLOVENŠČINA N. Cajhen, N. Drusany, D. Kapko et. al.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4 - 
IZDAJA S PLUSOM, samostojni delovni zvezek za slovenščino, ROKUS-
KLETT, EAN 9789612719296 

ANGLEŠČINA Nina Lauder et al.: YOUNG EXPLORERS 1, delovni zvezek za angleščino, 

MKT, EAN 9780194617420 

MATEMATIKA T. Bogataj, T. Drašler, M. Rugelj et al.: MATEMATIKA 4, samostojni 
delovni zvezek, 2 dela, MKZ, EAN 9789610143611,  9789610143628 

NARAVOSLOVJE 
IN TEHNIKA  

Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, 
navodila in praktično gradivo za ustvarjanje, IZOTECH, EAN 
9789616740241 

NIP NEMŠČINA /   

 FRANCOŠČINA 
 

Die Deutschprofis A1.1 
učbenik + delovni zvezek + online avdio, KLETT, EAN: 
9783126764766 

 
Pri francoščini delovnega zvezka ne bodo uporabljali. 

 

Seznam potrebščin 
 

Predmet Potrebščine 

Slovenski jezik SLJ − A4 črtasti zvezek z robom 

Matematika MAT − A4 veliki karo zvezek (1 cm) 

− A4 brezčrtni zvezek 

− velika šablona 30cm 

− geotrikotnik, šestilo 

Družba DRU − A4 črtasti zvezek z robom 

− Zemljevid Slovenije 

Naravoslovje in tehnika NIT − A4 črtasti zvezek z robom 

Angleščina − Mali črtasti zvezek 

Glasbena umetnost GUM − A5 črtasti zvezek z robom 

Šport ŠPO − športne hlače 

− športna majica 

− nedrseči copati za telovadnico 

− športni copati za zunanje igrišče 

− elastika za lase 

− vreča za športno opremo 
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Druge potrebščine − nedrseči šolski copati 

− beležka 

− peresnica 

− 3 x svinčnik 

− nalivno pero 

− rdeč kemični svinčnik 

− radirka 

− velika mapa (A4) 

− šilček 

− barvice, flomastri 

− lepilni trak 

− škarje 

− lepilo v stiku 

Izbirni predmet (uporabljajo 
samo učenci, ki so prijavljeni) 
Nemščina, francoščina 

− 1 zvezek s črtami po izbiri 
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OBVESTILO STARŠEM IN 
NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ 

UČBENIŠKEGA SKLADA ZA 5. RAZRED V 

ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

 

Tudi v šolskem letu 2022/2023 si bodo učenci lahko učbenike brezplačno izposodili v 
učbeniškem skladu. Lepo prosimo, da za izposojeno gradivo lepo skrbite, ga ovijete in opremite 
z nalepko z imenom. 

Seznami potrebščin in tudi seznami učbenikov in delovnih zvezkov (opremljeni z EAN kodami) 
bodo objavljeni na spletni strani šole (http://www.vitakraigherja.si/). 

 
Na hrbtni strani se nahaja tudi seznam delovnih zvezkov in potrebščin, ki jih bodo učenci potrebovali v 
naslednjem šolskem letu, in jih je potrebno kupiti. 

 
Starše naprošamo, da otroci v šolo prinesejo samo spodnji odrezek, s katerim potrjujete, 
da za otroka učbenike želite izposoditi na šoli. Odrezek izpolnite čitljivo in z velikimi 
tiskanimi črkami! Izposoja gradiva iz učbeniškega sklada se v skladu s Pravilnikom o US vodi 
v sistemu COBISS, zato se starši z oddajo naročilnice tudi strinjate, da bomo podatke o 
izposojenem gradivu učenca/učenke vodili v tem sistemu. 

 

 

SEZNAM UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA, ki si jih lahko izposodite: 
Predmet Naslov 

SLOVENŠČINA B. Golob, M. Kordigel Aberšek, I. Saksida: BERILO 5 NA KRILIH 
BESED, berilo za 5. razred, prenovljen, MKZ, EAN: 9789610135661 

MATEMATIKA T. Bogataj, T. Drašler, M. Rugelj et al.: MATEMATIKA 5, učbenik, MKZ, 
EAN 9789610143833 

ANGLEŠČINA N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2 NEW, učbenik za angleščino, zal. 

Pivec, EAN 9789616968515 

DRUŽBA H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za družbo, Rokus 
Klett, EAN 9789612716820 

NARAVOSLOVJE 

IN TEHNIKA 

A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za 

naravoslovje in tehniko, Rokus Klett, EAN 9789612716851 

GOSPODINJSTVO G. Torkar, P. B. Opaškar: GOSPODINJSTVO 5, učbenik, prenovljen, Rokus 

Klett, EAN 9789612710057 

 
 
 
 
 
 
 

 NAROČILNICA 
 

IME in PRIIMEK učenca/učenke: Razred: 5. 
  Oddelek: A B C (obkrožite) 

 

Za svojega otroka NAROČAM / NE NAROČAM (ustrezno obkrožite) učbeniški paket, ki ga je določila šola. 
Če želite, lahko naročite samo posamezne učbenike iz učbeniškega sklada. V tem primeru spodaj 
obkrožite, za katere predmete želite učbenike: 
SLOVENŠČINA ANGLEŠČINA DRUŽBA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA GOSPODINJSTVO 

 
Podpis staršev:    

ODREZEK NAJ UČENCI PRINESEJO S SEBOJ OB IZPOSOJI UČBENIKOV! 

http://www.vitakraigherja.si/)


Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, 
Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana 

 

Delovne zvezke in ostale potrebščine kupite starši sami. Delovne zvezke lahko kupite v kateri 
koli knjigarni (EAN koda je neke vrste osebna številka učbenika oz. delovnega zvezka in je v 
vseh knjigarnah enaka za posamezno gradivo). 

 
SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV za 5. razred (NAKUP) 

Predmet Naslov 

SLOVENŠČI

NA 

D. Kapko et al.:GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5 - IZDAJA S PLUSOM, 
samostojni delovni zvezek za slovenščino, Rokus Klett, EAN 
9789612920180 

ANGLEŠČINA N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2 NEW, delovni zvezek za angleščino, 
EAN 9789616968539 

NARAVOSLOVJE 
IN TEHNIKA 

Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, navodila in 
praktično gradivo za ustvarjanje, IZOTECH, EAN: 9789616740258 

Neobvezni izbirni predmeti 

NEMŠČINA 2 

  FRANCOŠČINA 
 

Die Deutschprofis A1.2 

učbenik + delovni zvezek + online avdio. 

Pri francoščini delovnega zvezka ne bodo uporabljali. 

 

Seznam potrebščin 

Predmet Potrebščine 

Slovenščina - A4 črtasti zvezek z robom 

Matematika - A4 veliki karo zvezek (1 cm) 
- A4 brezčrtni zvezek  
- geo trikotnik 
- velika šablona 
- šestilo 

Družba -A4 črtasti zvezek z robom 
- plastificiran zemljevid Slovenije (s priloženim 
pisalom) 

Naravoslovje in tehnika -A4 črtasti zvezek z robom 

Glasbena umetnost - A5 črtasti zvezek z robom 

Angleški jezik - A4 črtasti zvezek 

Gospodinjstvo -A5 črtasti zvezek z robom 

Šport - športne hlače 
- športna majica 
- nedrseči copati za telovadnico 
- športni copati za zunanje igrišče 
- elastika za lase 
- vreča za športno opremo 

Druge potrebščine - nedrseči šolski copati 
- peresnica 
- beležka 
- UHU lepilo (ne tekoče) 
- škarje 
- 3 x svinčnik 
- šilček 
- nalivno pero 
- rdeč kemični svinčnik 
- velika mapa A4 
- flomastri 
- barvice 
- radirka 
- lepilni trak 

Izbirni predmet (uporabljajo samo učenci, ki so 
prijavljeni) 
Nemščina, francoščina 

- 1 zvezek veliki s črtami (lahko uporabljajo 
lanskega) 



Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, 
Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana 

 

OBVESTILO STARŠEM IN 
NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ 

UČBENIŠKEGA SKLADA ZA 6. RAZRED V 

ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

 

Tudi v šolskem letu 2022/2023 si bodo učenci lahko učbenike brezplačno izposodili v 
učbeniškem skladu. Lepo prosimo, da za izposojeno gradivo lepo skrbite, ga ovijete in opremite 
z nalepko z imenom. 

 
Na hrbtni strani se nahaja tudi seznam delovnih zvezkov in potrebščin, ki jih bodo učenci 
potrebovali v naslednjem šolskem letu, in jih je potrebno kupiti. 

 

Starše naprošamo, da otroci v šolo prinesejo samo spodnji odrezek, s katerim potrjujete, 
da za otroka učbenike želite izposoditi na šoli. Odrezek izpolnite čitljivo in z velikimi 
tiskanimi črkami! Izposoja gradiva iz učbeniškega sklada se v skladu s Pravilnikom o US vodi 
v sistemu COBISS, zato se starši z oddajo naročilnice tudi strinjate, da bomo podatke o 
izposojenem gradivu učenca/učenke vodili v tem sistemu. 

 

 

SEZNAM UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA 
Predmet Naslov 

SLOVENŠČINA M. M. Blažić et al.: NOVI SVET IZ BESED 6, berilo, Rokus Klett, 

EAN 9789612716271 

MATEMATIKA M. Robič, J. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, učbenik, 
prenova 2013, EAN koda: 9789612712938 

GOSPODINJSTVO S. Kostanjevec: GOSPODINJSTVO 6, učbenik, 

PRENOVLJEN, EAN: 9789612711146 

NARAVOSLOVJE I. Devetak, M. Kovič, G. Torkar: DOTIK NARAVE 6, učbenik za naravoslovje, 

PRENOVA 2018, EAN: 9789612718596 

ANGLEŠČINA J. Skela: TOUCHSTONE 6 NEW, učbenik za angleščino, EAN 9789612305628 

ZGODOVINA O. Janša Zorn in drugi: SPOZNAVAJMO ZGODOVINO, učbenik EAN 
9789616465670 

 
 
 
 

 

 NAROČILNICA 

IME in PRIIMEK učenca/učenke: Razred: 6. 

  Oddelek: A         B          C   (obkrožite) 
 

Za svojega otroka NAROČAM / NE NAROČAM (ustrezno obkrožite) učbeniški paket, ki ga je določila šola. 
Če želite, lahko naročite samo posamezne učbenike iz učbeniškega sklada. V tem primeru spodaj 
obkrožite, za katere predmete želite učbenike: 
SLOVENŠČINA MATEMATIKA GOSPODINJSTVO NARAVOSLOVJE ANGLEŠČINA ZGODOVINA 

 
Podpis staršev:    

ODREZEK NAJ UČENCI PRINESEJO S SEBOJ OB IZPOSOJI UČBENIKOV! 



Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, 
Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana 

 

Delovne zvezke in ostale potrebščine kupite starši sami. Seznami potrebščin in tudi seznami učbenikov in delovnih zvezkov 
(opremljeni z EAN kodami) bodo objavljeni na spletni strani šole (http://www.vitakraigherja.si/). Delovne zvezke lahko kupite v 
kateri koli knjigarni (EAN koda je neke vrste osebna številka učbenika oz. delovnega zvezka in je v vseh knjigarnah enaka za 
posamezno gradivo). 

 
SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV za 6. razred (NAKUP) 

Predmet Naslov 

MATEMATIKA T. Končan, V. Moderc, R. Strojan: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, samostojni 
delovni zvezek za matematiko, 4 deli, EAN 9789612716691 

GEOGRAFIJA prevod dr. K. Natek: ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, prenova 
2020, MKZ, EAN 9789610159292 

GEOGRAFIJA E. Baloh, B. Lenart: GEOGRAFIJA 6, samostojni delovni 

zvezek, zal. MKZ, EAN 9789610133742 

ANGLEŠČINA J. Skela: TOUCHSTONE 6 NEW, delovni zvezek za angleščino, EAN 
9789612305345 

ZGODOVINA T. Weber et al: MALI ZGODOVINSKI ATLAS, EAN 9789617070361 

SLOVENŠČINA Delovni zvezek za slovenščino bo za učence posameznega razreda 
naročila šola. 

Neobvezni izbirni predmeti 

 NEMŠČINA 
 
 

-Klasse! A1 
učbenik za nemščino kot 2. tuji jezik oz. izbirni predmet, KLETT, EAN: 
9783126071192 
-Klasse! A1 
delovni zvezek za nemščino kot 2. tuji jezik oz. izbirni predmet, KLETT, EAN: 
9783126071208  

* Gradiva bodo učenci uporabljali od 6.-9. razreda. 

 
Seznam potrebščin 

Predmet Potrebščine 

SLOVENSKI JEZIK  - A4 črtasti zvezek 

MATEMATIKA - zvezek A4, mali karo 
- modro in rdeče pisalo 
- geotrikotnik 
- šestilo in dodatne mine za šestilo 

- teh. svinčnik ali navadni svinčnik HB 
- šilček, radirka 

- barvice 

GOSPODINJSTVO - zvezek s črtami (format ni pomemben), osnovni pisalni pribor, 

- predpasnik in kuhinjska krpa. 

NARAVOSLOVJE - A4 zvezek s črtami 

GLASBENA UMETNOST - notni zvezek ali zvezek, v katerem so združeni mali notni zvezek, brezčrtni in črtasti del 

(npr. Notni zvezek 20 za 20, 20 listni) 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA - Brezčrten zvezek  

- geotrikotnik, ravnilo 

-  svinčnik  

 

- škarje 

- lepilo 

- črtalnik 

- radirka 

- barvice 

- šilček 

GEOGRAFIJA - A4 zvezek s črtami, 

-  pisala,  

- barvice,  

- škarje,  

- lepilo. 

ZGODOVINA - priporočamo zvezek A4 100 listni, trde platnice (učenec ga obvezno uporablja v 
naslednjih šolskih letih pri predmetu zgodovina), barvice, svinčnik, nalivnik, ravnilo, 
radirka, škarje, lepilo 

LUM - poljubni zvezek za zapiske 

ANGLEŠČINA - A4 črtasti zvezek 

NEMŠČINA / FRANCOŠČINA 
(izbirni predmet) 

- 1 zvezek  

- pisala 

- barvice 

- škarje 

- lepilo 

Druge potrebščine - nedrseči copati 

- peresnica 

http://www.vitakraigherja.si/


Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, 
Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana 

 

OBVESTILO STARŠEM IN 
NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ 

UČBENIŠKEGA SKLADA ZA 7. RAZRED V 

ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

 

Tudi v šolskem letu 2022/2023 si bodo učenci lahko učbenike brezplačno izposodili v 
učbeniškem skladu. Lepo prosimo, da za izposojeno gradivo lepo skrbite, ga ovijete in opremite 
z nalepko z imenom. 

 
Na hrbtni strani se nahaja tudi seznam delovnih zvezkov in potrebščin, ki jih bodo učenci 
potrebovali v naslednjem šolskem letu, in jih je potrebno kupiti. 

 

Starše naprošamo, da otroci v šolo prinesejo samo spodnji odrezek, s katerim potrjujete, 
da za otroka učbenike želite izposoditi na šoli. Odrezek izpolnite čitljivo in z velikimi 
tiskanimi črkami! Izposoja gradiva iz učbeniškega sklada se v skladu s Pravilnikom o US vodi 
v sistemu COBISS, zato se starši z oddajo naročilnice tudi strinjate, da bomo podatke o 
izposojenem gradivu učenca/učenke vodili v tem sistemu. 

 

 

SEZNAM UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA 

Predmet Naslov 

MATEMATIKA M. Robič, J. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik za 
matematiko, prenova 2019, EAN 9789612719432 

NARAVOSLOVJE I. Devetak, M. Kovič, G. Torkar: DOTIK NARAVE 7, učbenik, PRENOVA 

2018, EAN: 9789612718602 

ANGLEŠČINA L. King Videtič, J. Skela: TOUCHSTONE 7, učbenik za 

angleščino 3. izdaja , EAN  978-961-6239-509 

ZGODOVINA A. Krumpak: STARI IN SREDNJI VEK, učbenik za zgodovino v 7. 

razredu, zal. Modrijan, EAN 9789612417178 

GEOGRAFIJA J. Senegačnik: GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE, učbenik za geografijo v 7. 
razredu, EAN 9789617053142 

SLOVENŠČINA M. M. Blažić et al.: NOVI SVET IZ BESED 7, 

berilo, Rokus Klett, EAN 9789612710156 

 
 

 NAROČILNICA 
 

IME in PRIIMEK učenca/učenke: Razred: 7. 

  Oddelek: A B C (obkrožite) 
 

Za svojega otroka NAROČAM / NE NAROČAM (ustrezno obkrožite) učbeniški paket, ki ga je določila šola. 

Če želite, lahko naročite samo posamezne učbenike iz učbeniškega sklada. V tem primeru spodaj 
obkrožite, za katere predmete želite učbenike: 
MATEMATIKA NARAVOSLOVJE ANGLEŠČINA ZGODOVINA 

GEOGRAFIJA SLOVENŠČINA 
 

Podpis staršev:    

ODREZEK NAJ UČENCI PRINESEJO S SEBOJ OB IZPOSOJI UČBENIKOV! 



Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, 
Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana 

 

Delovne zvezke in ostale potrebščine kupite starši sami. Seznami potrebščin in tudi seznami učbenikov in delovnih zvezkov 
(opremljeni z EAN kodami) bodo objavljeni na spletni strani šole (http://www.vitakraigherja.si/). Delovne zvezke lahko kupite v 
kateri koli knjigarni (EAN koda je neke vrste osebna številka učbenika oz. DZ in je v vseh knjigarnah enaka za posamezno gradivo). 

 
SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV za 7. razred (NAKUP) 

Predmet Naslov 

MATEMATIKA T. Končan, V. Moderc, R. Strojan: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, 

samostojni delovni zvezek za matematiko, 5 delov, EAN 3831075927483, 

9789612716707 

SLOVENŠČINA Delovni zvezek za slovenščino bo za učence posameznega razreda 
naročila šola. 

ANGLEŠČINA L. King Videtič, J. Skela: TOUCHSTONE 7, delovni zvezek za angleščino, 

3.izdaja,   EAN 978-9616-239-86-8 

DOMOVINSKA IN 
DRŽAVLJANSKA 
KULTURA IN 
ETIKA 

E. Klemenčič: DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 7, 
samostojni delovni zvezek, zal. I2, EAN 9789617038101 

IZBIRNI PREDMETI 

NEMŠČINA Klasse! A1 
učbenik za nemščino kot 2. tuji jezik oz. izbirni predmet, KLETT, EAN: 
9783126071192 
-Klasse! A1 
delovni zvezek za nemščino kot 2. tuji jezik oz. izbirni predmet, KLETT, EAN: 
9783126071208 (V kolikor so predmet imeli v preteklem šolskem letu 
nadaljujjeo z uporabo gradiv iz preteklega leta). 

FRANCOŠČINA - M. Butzbach,  DECIBEL 1 A1, učbenik za francoščino kot 2.tuji jezik v 7. in 8. 
razredu osnovne šole, MKT, EAN: 9782278081073 
- M. Butzbach, DECIBEL 1, A1, delovni zvezek s CD-jem za francoščino v 7. in 8. 
razredu osnovne šole, MKT, EAN: 9782278081202 
 
*Komplet gradiv  se uporablja od 7.-9. razreda. 

 

 
Seznam potrebščin 

Predmet Potrebščine 

SLOVENSKI JEZIK - A4 črtani zvezek 

 
 

MATEMATIKA - zvezek A4, mali karo 
- modro in rdeče pisalo 
- geotrikotnik 
- šestilo in dodatne mine za šestilo 

- teh. svinčnik ali navadni svinčnik HB 
- šilček 
- radirka 

- barvice 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA - Brezčrten zvezek (lanski) 

- geotrikotnik, ravnilo 

-  svinčnik  

 

- škarje 

- lepilo 

- črtalnik 

- radirka 

- barvice 

- šilček 

NARAVOSLOVJE  - A4 zvezek s črtami -  

GLASBENA UMETNOST - zvezek od lanskega leta 

LUM - lanski zvezek za zapiske 

ANGLEŠČINA - A4 črtasti zvezek 

GEOGRAFIJA - A4 zvezek s črtami (lahko od preteklega šolskega leta) 

-  pisala,  

- barvice,  

- škarje,  

- lepilo. 

ZGODOVINA - zvezek iz lanskega leta, barvice, svinčnik, nalivnik, ravnilo, radirka, škarje, lepilo 

DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA 

KULTURA IN ETIKA 

- mapa z možnostjo vpenjanja ali brez, nekaj črtastih listov 

NEMŠČINA / FRANCOŠČINA (izbirni 
predmet) 

- 1 zvezek (lahko lanski) 

- pisala 

- barvice 

- škarje 

http://www.vitakraigherja.si/


Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, 
Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana 

 

- lepilo 

VEZENJE (VEO) (izbirni predmet)  - beležka, 

- osnovni pisalni pribor, 

- blago za vezenje (natančna navodila dobijo pri 1. uri), 

- osnovni pribor za šivanje, 

- prejice (različnih barv) 

ŠPANŠČINA (izbirni predmet) - Zvezek A4, pisala, škarje, lepilo, mapa za delovne liste 

Druge potrebščine - nedrseči copati 

- peresnica 



Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, 
Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana 

 

 

OBVESTILO STARŠEM IN 
NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ 

UČBENIŠKEGA SKLADA ZA 8. RAZRED V 

ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

 
Tudi v šolskem letu 2022/2023 si bodo učenci lahko učbenike brezplačno izposodili v 
učbeniškem skladu. Lepo prosimo, da za izposojeno gradivo lepo skrbite, ga ovijete in opremite 
z nalepko z imenom. 

 
Na hrbtni strani se nahaja tudi seznam delovnih zvezkov in potrebščin, ki jih bodo učenci potrebovali v 
naslednjem šolskem letu, in jih je potrebno kupiti. 

 
Starše naprošamo, da učenci v šolo prinesejo samo spodnji odrezek, s katerim potrjujete, 
da za otroka učbenike želite izposoditi na šoli. Odrezek izpolnite čitljivo in z velikimi 
tiskanimi črkami! Izposoja gradiva iz učbeniškega sklada se v skladu s Pravilnikom o US vodi 
v sistemu COBISS, zato se starši z oddajo naročilnice tudi strinjate, da bomo podatke o 
izposojenem gradivu učenca/učenke vodili v tem sistemu. 

 

 

SEZNAM UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA 

Predmet Naslov 

MATEMATIKA M. Robič, J. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik za 
matematiko, prenova 2019, EAN 9789612719456 

BIOLOGIJA I. Devetak, L. Rozman et al.: DOTIK ŽIVLJENJA 8, učbenik za biologijo, prenova 
2018, EAN 9789612718633 

GEOGRAFIJA K. Kolenc Kolnik, M. Otič, A. Vovk, J. Senegačnik: GEOGRAFIJA AFRIKE IN 
NOVEGA SVETA, učbenik za geografijo v 8. razredu, EAN 9789617053180 

KEMIJA A. Smrdu: SVET KEMIJE 8 OD ATOMA DO MOLEKULE, učbenik, EAN 
9789616746564 

ANGLEŠČINA J. Skela: TOUCHSTONE 8, učbenik za angleščino z e – dodatkom, EAN 
9789616239370 

ZGODOVINA A. Krumpak: NOVI VEK, učbenik za zgodovino v 8. razredu, zal. Modrijan, EAN 
9789612419462 

SLOVENŠČINA M. M. Blažić et al.: NOVI SVET IZ BESED 8, berilo, 

Rokus Klett, EAN 9789612711177 

 
 
 

 NAROČILNICA 
 

IME in PRIIMEK učenca/učenke: Razred: 8. 
  Oddelek: A B       C  (obkrožite) 

 

Za svojega otroka NAROČAM / NE NAROČAM (ustrezno obkrožite) učbeniški paket, ki ga je določila šola. 
Če želite, lahko naročite samo posamezne učbenike iz učbeniškega sklada. V tem primeru spodaj 
obkrožite, za katere predmete želite učbenike: 
MATEMATIKA BIOLOGIJA  GEOGRAFIJA  KEMIJA 

ANGLEŠČINA ZGODOVINA  SLOVENŠČINA 
 

Podpis staršev:    

ODREZEK NAJ UČENCI PRINESEJO S SEBOJ OB IZPOSOJI UČBENIKOV! 



Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, 
Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana 

 

Delovne zvezke in ostale potrebščine kupite starši sami. Seznami potrebščin in tudi seznami učbenikov in delovnih zvezkov 
(opremljeni z EAN kodami) bodo objavljeni na spletni strani šole (http://www.vitakraigherja.si/). Delovne zvezke lahko kupite v 
kateri koli knjigarni (EAN koda je neke vrste osebna številka učbenika oz. DZ in je v vseh knjigarnah enaka za posamezno gradivo). 

 
SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV za 8. razred (NAKUP) 

Predmet Naslov 

MATEMATIKA T. Končan, V. Modrec, R. Strojan: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, 
samostojni delovni zvezek za matematiko, 5 delov, EAN 9789612716394 

SLOVENŠČINA Delovni zvezek za slovenščino bo za učence posameznega razreda 
naročila šola. 

ANGLEŠČINA J. Skela: TOUCHSTONE 8, delovni zvezek za angleščino, EAN 
9789616239813 

DOMOVINSKA IN 
DRŽAVLJANSKA 
KULTURA IN ETIKA 

E. Klemenčič: DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURE IN ETIKA 8, 
samostojni delovni zvezek, zal. I2, EAN 9789617038095 

FIZIKA B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, samostojni 
delovni zvezek za 8. razred, MODRIJAN, EAN 
9789617053470 

IZBIRNI PREDMETI 

NEMŠČINA / 
FRANCOŠČINA 

 Gradivo, ki so ga učenci uporabljali v 7. razredu. 

 

 
Seznam potrebščin 

Predmet Potrebščine 

SLOVENSKI JEZIK - A4 črtani zvezek 

MATEMATIKA - zvezek A4, mali karo 
- modro in rdeče pisalo 
- šestilo in dodatne mine za šestilo 

- teh. svinčnik ali navadni svinčnik HB 

- šilček 
- radirka 
- barvice 
- geotrikotnik 

FIZIKA - zvezek A4, mali karo 

- modro in rdeče pisalo 
- geotrikotnik 
- teh. svinčnik ali navadni svinčnik HB 

- šilček 

- radirka 
- barvice 

GLASBENA UMETNOST - zvezek od lanskega leta 

KEMIJA - zvezek s črtami (format ni pomemben), - kalkulator, 

- osnovni pisalni pribor 

BIOLOGIJA  - A4 zvezek s črtami  

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA - Brezčrten zvezek (lanski) 

- geotrikotnik, ravnilo 

-  svinčnik  

-škarje 

lepilo 

- črtalnik 

- radirka 

- barvice 

- šilček 

GEOGRAFIJA - A4 zvezek s črtami (lahko od preteklega šolskega leta) 

-  pisala,  

- barvice,  

- škarje, 

-  lepilo. 

ANGLEŠČINA - A4 črtasti zvezek 

ZGODOVINA - zvezek iz lanskega leta, barvice, svinčnik, nalivnik, ravnilo, radirka, škarje, lepilo 

DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA 

KULTURA IN ETIKA 

- mapa z možnostjo vpenjanja, nekaj črtastih listov, ki jo ima učenec že od lanskega leta 

LUM - lanski zvezek za zapiske 

  NEMŠČINA / FRANCOŠČINA             
(izbirni predmet)  

- 1 zvezek (lahko lanski) 

- pisala 

- barvice 

- škarje 

- lepilo 

ŠPANŠČINA (izbirni predmet) - Zvezek A4, pisala, škarje, lepilo, mapa za delovne liste 

VEZENJE (VEO) (izbirni predmet) - beležka, osnovni pisalni pribor, 

- blago za vezenje (natančna navodila dobijo pri 1. uri) 

- osnovni pribor za šivanje, 

- prejice (različnih barv) 
VEZENJE (VES) (izbirni predmet) 

http://www.vitakraigherja.si/


 

 
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja, Trg 9. 

 

 
OBVESTILO STARŠEM IN 

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ 

UČBENIŠKEGA SKLADA ZA 9. RAZRED V 

ŠOLSKEM LETU 2022/2023 
 

Tudi v šolskem letu 2022/2023 si bodo učenci lahko učbenike brezplačno izposodili v 
učbeniškem skladu. Lepo prosimo, da za izposojeno gradivo lepo skrbite, ga ovijete in opremite 
z nalepko z imenom. 

 
Na hrbtni strani se nahaja tudi seznam delovnih zvezkov in potrebščin, ki jih bodo učenci potrebovali v 
naslednjem šolskem letu, in jih je potrebno kupiti. 

 
Starše naprošamo, da učenci v šolo prinesejo samo spodnji odrezek, s katerim potrjujete, 
da za otroka učbenike želite izposoditi na šoli. Odrezek izpolnite čitljivo in z velikimi 
tiskanimi črkami! Izposoja gradiva iz učbeniškega sklada se v skladu s Pravilnikom o US vodi 
v sistemu COBISS, zato se starši z oddajo naročilnice tudi strinjate, da bomo podatke o 
izposojenem gradivu učenca/učenke vodili v tem sistemu. 

 

SEZNAM UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA 

Predmet Naslov 

MATEMATIKA SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik za matematiko, prenova 2020, Rokus-
Klett, EAN 9789612920272 

BIOLOGIJA I. Devetak, L. Rozman et al.: DOTIK ŽIVLJENJA 9, učbenik za biologijo, 

prenova 2018, EAN 9789612718640 

GEOGRAFIJA J. Senegačnik: GEOGRAFIJA SLOVENIJE, učbenik 

za geografijo v 9. razredu, EAN 9789617070330 

ZGODOVINA A. Krumpak: NAŠ VEK, učbenik za zgodovino v 9. razredu, zal. Modrijan, 
EAN 9789617053029 

KEMIJA A. Smrdu: SVET KEMIJE 9 OD MOLEKULE DO MAKROMOLEKULE, 

učbenik, EAN 9789616746687 

ANGLEŠČINA J. Skela: TOUCHSTONE 9, učbenik za angleščino z e – dodatkom, EAN 
9789616239448 

SLOVENŠČINA M. M. Blažić et al.: NOVI SVET IZ BESED 

9, berilo, Rokus Klett, EAN 9789612716493 

 
 
 
 
 
 

 
 NAROČILNICA 

 

IME in PRIIMEK učenca/učenke: Razred: 9. 

  Oddelek: A B     C (obkrožite) 
 

Za svojega otroka NAROČAM / NE NAROČAM (ustrezno obkrožite) učbeniški paket, ki ga je določila šola. 
Če želite, lahko naročite samo posamezne učbenike iz učbeniškega sklada. V tem primeru spodaj 
obkrožite, za katere predmete želite učbenike: 

MATEMATIKA   BIOLOGIJA GEOGRAFIJA ZGODOVINA KEMIJA ANGLEŠČINA SLOVENŠČINA 
 

Podpis staršev:    

ODREZEK NAJ UČENCI PRINESEJO S SEBOJ OB IZPOSOJI UČBENIKOV! 



 

Delovne zvezke in ostale potrebščine kupite starši sami. Seznami potrebščin in tudi seznami učbenikov in delovnih zvezkov 
(opremljeni z EAN kodami) bodo objavljeni na spletni strani šole (http://www.vitakraigherja.si/). Delovne zvezke lahko kupite v 
kateri koli knjigarni (EAN koda je neke vrste osebna številka učbenika oz. DZ in je v vseh knjigarnah enaka za posamezno gradivo). 

 
SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV za 9. razred (NAKUP) 

Predmet Naslov 

MATEMATIKA T. Končan, V. Moderc, R. Strojan: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, 
samostojni delovni zvezek za matematiko, 5 delov, EAN 9789612716400 

SLOVENŠČINA Delovni zvezek za slovenščino bo za učence posameznega 
razreda naročila šola.. 

ANGLEŠČINA J. Skela: TOUCHSTONE 9, delovni zvezek za angleščino, EAN 
9789616239462 

FIZIKA B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 2, samostojni delovni zvezek 
za 9. razred, MODRIJAN, EAN 9789617070699 

IZBIRNI PREDMETI 

NEMŠČINA / 
FRANCOŠČINA 

 Gradivo, ki so ga učenci uporabljali v 8. razredu. 

 
Seznam potrebščin 

Predmet Potrebščine 

SLOVENSKI JEZIK - A4 črtani zvezek 

MATEMATIKA - zvezek A4, mali karo 
- modro in rdeče pisalo 
- geotrikotnik 
- šestilo in dodatne mine za šestilo 

- teh. svinčnik ali navadni svinčnik HB 
- šilček 
- radirka 

- barvice 

FIZIKA - zvezek A4, mali karo 
- modro in rdeče pisalo 
- geotrikotnik 
- šestilo in dodatne mine za šestilo 

- teh. svinčnik ali navadni svinčnik HB 
- šilček 
- radirka 

- barvice 

GLASBENA UMETNOST - zvezek od lanskega leta 

KEMIJA - zvezek s črtami (format ni pomemben), 

- kalkulator, 

- osnovni pisalni pribor 

BIOLOGIJA - A4 zvezek s črtami 

GEOGRAFIJA - A4 zvezek s črtami (lahko od preteklega šolskega leta) 

-  pisala,  

- barvice,  

- škarje,  

- lepilo. 

ANGLEŠČINA -A4 črtasti zvezek 

ZGODOVINA - zvezek iz lanskega leta, barvice, svinčnik, nalivnik, ravnilo, radirka, škarje, 

lepilo 

LUM - lanski zvezek za zapiske 

NEMŠČINA / FRANCOŠČINA (izbirni 
predmet) 

- 1 zvezek (lahko lanski) 

- pisala 

- barvice 

- škarje 

- lepilo 

VEZENJE (VES) (izbirni predmet) 

 

- beležka, osnovni pisalni pribor, 

- blago za vezenje (natančna navodila dobijo pri 1. uri), 

- osnovni pribor za šivanje, 

- prejice (različnih barv). 

VEZENJE (VEO) (izbirni predmet) 

POSKUSI V KEMIJI (POK) (izbirni predmet) - osnovni pisalni pribor, 

- mapa za delovne liste, 

- zaščitna halja (stara očetova srajca) 

ŠPANŠČINA (izbirni predmet) - zvezek A4 
- pisala, barvice, škarje, lepilo 

Druge potrebščine - nedrseči copati 

- peresnica 

 

http://www.vitakraigherja.si/

