
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN  

ZA 5. razred OSNOVNE ŠOLE IG 

(Šolsko leto 2022/2023) 

 

Učbeniki: učbeniški sklad – brezplačna  izposoja 

M. Blažič: Radovednih pet 5, berilo, Rokus Klett (ean 3831075925731) 

S. Knaflič: Gospodinjstvo za vsak dan 5, učbenik, Rokus Klett (ean 9789612920142) 

M. Novak: Reach for the stars 5. Učbenik za TJA, Dzs (ean 9789610208419) 

 

Šola je za vse učence nabavila učbenike za angleščino Reach for the stars 5. Učbenik bodo 

učenci prejeli skupaj v kompletu z berilom in učbenikom za gospodinjstvo. 

 

Delovni zvezki - nakup 

Radovednih pet 5, komplet – samostojni delovni zvezki za SLJ, MAT, DRU, NAR in TEH in 

GUM z brezplačnimi prilogami + praktično gradivo za NIT v škatli, Rokus Klett  

(ean 3831075927247) 

M. Novak: Reach for the stars 5. Delovni zvezek za TJA, Dzs (ean 9789610208426) 

M. Žerovnik: Ročni zemljevid Slovenije, Dzs (obvezno) 

 

Neobvezni izbirni predmet – nemščina 

S. Buttner: Planetino 1, brez CD-rom-a, dz za nemščino, MKT (ean 9783193115775) 

1 velik 40-listni črtani zvezek ALI 

S. Buttner: Planetino 2, brez CD-rom-a, dz za nemščino, MKT (ean 9783193115782) 

1 velik 40-listni črtani zvezek (lahko lanski) 

Neobvezni izbirni predmet – tehnika 

Dr. Papotnik, Puncer, Slukan, Virtič: Gradivo: Tehnika 2, delovno gradivo z navodili za 

izbirni predmet Tehnika, Izotech (ean 9789616740333) 

 

3 veliki 60-listni črtani zvezki (SLJ, DRU) 

1 velik 50-listni črtani zvezek  (NIT) 

1 velik 60-listni ali 2x 40-listni veliki karo (1cm2) zvezek  (MAT)  

1 velik 60-listni črtani zvezek  (TJA  ̶  lanski) 

1 mali 40-listni črtani zvezek   (GUM  ̶  lanski, če je urejen) 

1 velik 40-listni črtani  zvezek  (GOS 5.̶ 6. r.) 

1 kartonska mapa z zavihki + 10 črtanih pol 

NAVADNA ČRTANA BELEŽKA – OBVEZNO! 

Nalivno pero, vložki za nalivno pero, HB svinčnik, radirka, šilček, ravnilo Noma 5 – velika 

šablona, geotrikotnik, šestilo, tehnični svinčnik 0,5 mm, rdeč kemični svinčnik. 

 

Starše prosimo, da zagotovijo pravočasen nakup dodatnega porabljenega zvezka. 

Vse potrebščine morajo biti ovite in podpisane pred začetkom šolskega leta. 

Vsi črtani zvezki morajo imeti kakovosten papir in robove.                                   

Likovni pripomočki: barvice, flomastri, mastne voščenke – 12 kosov, tempera barvice, 

posamična bela tempera, ploščat in tanek čopič, paleta, lonček, lepilo, zaobljene škarje z 

dobrim rezilom, ozek samolepilni trak, manjša bela modelirna masa, 24-barvni kolaž papir, 20 

risalnih listov brez bloka. 

Športna oprema (kratke hlače, bombažna majica, brisačka) v vrečki. 

Šolski copati z nedrsečim podplatom v vrečki. 
 

Učenci in učenke bodo učbenike iz učbeniškega sklada prejeli prvi šolski dan. 


