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5. RAZRED 2022/2023 

ŠOLSKE POTREBŠČINE 

UČBENIŠKI SKLAD: 

SLJ: Radovednih pet: BERILO 5, berilo za slovenščino v 5. razredu OŠ, ROKUS KLETT   

             (15,80)                                                        EAN:  978-961-271-6875 

DRU: Radovednih pet: DRUŽBA 5, učbenik za družbo v 5. razredu, ROKUS KLETT  

             (15,60)            EAN: 978-961-271-6820 

NIT:  Radovednih pet: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, učbenik za NIT, ROKUS KLETT 

(15,60)             EAN: 978-961-271-6851 

GOS:  GOSPODINJSTVO 5, učbenik za gospodinjstvo, MLADINSKA KNJIGA  

(11,90)              EAN: 978-961-010-7316 

TJA:   Reach for the stars 5, učbenik za angleščino, DZS  

             (20,50)                                                                                       EAN: 978-961-02-0841-9 

 

KUPITE SAMI: 

Delovni zvezki 

SLJ,MAT, 

NIT, DRU 
65,00 

Radovednih 5-Komplet 4 SDZ-jev in 

priročnik s praktičnim gradivom za 

NIT 

Rokus 

Klett  

383-107-592-7254 

TJA 15,50 Reach for the stars 5, delovni zvezek, DZS  978-961-02-0842-6 

KAJ UČENCI/-KE ŠE POTREBUJEJO? 

POMEMBNO: Celotno vsebino škatle z delovnimi zvezki in škatlo bomo potrebovali pri pouku,  

zato ničesar ne zavrzite! Priporočamo, da iz škatle vzamete delovne zvezke, jih zavijete in podpišete, v 

škatli pa pustite vse ostale pripomočke. 

  

PERESNICA: nalivno pero, 2 svinčnika HB, rdeče pisalo, radirka, šilček, lepilo v stiku, škarje, barvice (12), 

kartonasta mapa, šolski copati (nedrseči in primerni za telovadbo)  

TJA:       1 veliki črtani zvezek 

SLJ: 2 velika črtana zvezka 

https://www.knjigarna.com/search?q=9789612716875
https://www.knjigarna.com/search?q=9789612716820
https://www.knjigarna.com/search?q=9789612716851
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/gospodinjstvo-5-ucbenik-za-gospodinjstvo-v-5-razredu-os-47046-pr?_ga=2.109292869.1743179762.1651070930-1125241100.1651070930
https://www.dzs.si/artikel/9789610208419+++-1/reach-for-the-stars-5-ucbenik-prenovljena-izdaja-
https://www.knjigarna.com/vse-izdaje1/osnovna-sola/i_183_radovednih-pet-5
https://www.knjigarna.com/vse-izdaje1/osnovna-sola/i_183_radovednih-pet-5
https://www.dzs.si/artikel/9789610208426+++-1/reach-for-the-stars-5-delovni-zvezek-prenovljena-izdaja-
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MAT: 1 veliki karo zvezek (veliki karo 1 cm), 1 veliki brezčrtni zvezek (iz 4. razreda), 

velika šablona NOMA, GEO trikotnik, šestilo 

DRU: 1 veliki črtani zvezek (tanjši) 

(Zemljevid iz 4. razreda hranimo v šoli)                                                                                  

NIT: 1 veliki črtani zvezek (tanjši), (Roza škatlo Izotech iz 4. razreda hranimo v šoli.) 

LUM: 
rza 

 

risalni blok z 20 risalnimi listi, 10 listov EKO KARTON A3, paleta, flomastri, velike 

tube tempera barv (42 ml): rdeča (magenta št. 403), rumena (št. 200), modra 

(cyan št. 703), bela (št. 110), črna (št. 900), mekol lepilo 130 g, 2 črna vodoodporna 

flomastra (tanek, debelejši), kolaž papir (priporočamo kolaž papir avtorice Tonke 

Tacol- 23 listni), voščenke in vodenke iz preteklih razredov, zaščitno oblačilo za 

LUM (nekoliko večja majica) 

Ostale likovne potrebščine (glina, tuš …) bomo kupili v šoli. Nakup boste plačali po 

položnici. 

ŠPO: majica in kratke hlače v vrečki iz blaga 

GOS: 1 veliki črtani zvezek 

Prometna vzgoja: 1 veliki črtani zvezek (tanjši - iz 4. razreda) 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI: 

Tehnika (NIZ TEH): ravnilo, šestilo, svinčnik, škarje, šivanka z velikim ušesom. Nakup gradiva za praktično 

delo bo organizirala učiteljica. Plačali ga boste po položnici. 

ŠPORT (NIZ ŠPO): športna oprema 

RAČUNALNIŠTVO (NIZ RAČ): / 

Vse potrebščine (tudi posamezne barvice, svinčniki, flomastri, škarje, tempere …) naj bodo čitljivo 

podpisane. Vsi zvezki in knjige naj bodo zaviti.  

Bodite okolju prijazni, zato iz 4. razreda uporabite vse, kar je še uporabno. 

 

 


