
Osnovna šola 
IVANA CANKARJA 
Lošca 1 
1360 V R H N I K A 
 

Obvestilo staršem 

9. razred 
 

Pripravili smo vam seznam učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin, ki jih bo 
vaš šolar uporabljal pri pouku v prihodnjem šolskem letu. Vsi učenci si učbenike 
lahko izposodijo v šoli, le da morajo prej vrniti izposojene učbenike letošnjega 
leta. Z izposojenimi učbeniki so učenci dolžni ravnati odgovorno in vestno. O 
času in načinu izposoje bodo učenci pravočasno obveščeni. Obvestilo natančno 
preglejte in na naročilnici obkrožite učbenike, ki si jih bo vaš učenec izposodil. 
Naročilnice za učbenike vrnite razredniku ali v šolsko knjižnico najkasneje do 22. 
junija 2017 (četrtek). 
 
Material, ki ga bodo učenci rabili pri pouku likovne vzgoje, bodo dobili v šoli in 
ga boste plačali po položnici. 
 
Če jih bodo potrebovali, bodo tudi učbenike za izbirne predmete učenci dobili v 
šoli. 
 
Vrhnika, 13. junij 2017                                                                                                                   
 
                                                                Za učbeniški sklad  
                               Špela Petrovič 
 

 
V 9. razredu devetletke bo vaš otrok uporabljal naslednje učbenike: 
 

1. Skrivno življenje besed - berilo (MKZ) 
2. Spoznavam živi svet – učbenik za biologijo v 9. r (DZS) 
3. 20. stoletje - Koraki v času - učbenik (DZS)  
4. Geografija Slovenije - učbenik za 9. r. osnovne šole (Modrijan) 
5. Glasba nekoč in danes 9  (Rokus Klett) 
6. Skrivnosti števil in oblik 9, učbenik (Rokus Klett) 
7. Moja prva fizika 2 - učbenik (MODRIJAN) 
8. Kemija danes 2 - učbenik (DZS) 

 
 
 

Delovni zvezki in potrebščine, ki jih morate kupiti: 

 
1. Slovenščina za vsak dan 9 – samostojni delovni zvezek za  
slovenščino v 9. r., 1. In 2. del (ROKUS KLETT), EAN: 9789612714147 
2. Messages 4, NEW EDITZION  - učbenik  (ROKUS KLETT), EAN: 
9789612717001   
3. Messages 4, NEW EDITION – delovni zvezek + CD (ROKUS KLETT) 
 EAN: 9789612716424     
4. Geografija Slovenije - del. zv. za 9. r. OŠ (MODRIJAN)  
 ISBN: 9789612416287    

 Zemljevid Slovenije 

 Periodni sistem elementov (DZS) 
 Obdržijo iz 8. razreda! 

 7 x velik črtan zvezek 

 2 x velik karo zvezek (1 x za fiziko, karo 1 cm2) 

 mapa za učne liste 

 šestilo, 2 trikotnika, geotrikotnik, radirka, šilček, svinčnik HB 

 kalkulator  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - IZPOLNITE in ODREŽITE- - -- - - - - - - -  

 
Za 9.  razred OŠ si bo ____________________________________________________________________ v šoli izposodil/a: 

                                                                              (Ime in priimek učenca/ke, razred) 

Skrivno življenje besed - berilo (MKZ)    DA NE 
Spoznavam živi svet – učb. za biol. v 9. r. osnovne šole (DZS)  DA NE 
20. stoletje - Koraki v času - učbenik (DZS)    DA NE 
Geografija Slovenije - učbenik za 9. r. osnovne šole (Modrijan)  DA NE 
Glasba nekoč in danes 9 (Rokus Klett)    DA NE 
Skrivnosti števil in oblik 9, učbenik (Rokus Klett)   DA NE 
Moja prva fizika 2 - učbenik (MODRIJAN)    DA NE 
Kemija danes 2 - učbenik (DZS)     DA NE 

               
 
 
     _________________________ 
         
      (Podpis staršev) 

 

 

 


