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KAJ POTREBUJEM ZA 5. RAZRED?   

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2020/21  
  

   UUČBENIKI – učbeniški sklad     

Predmet   Avtor   Naslov, podatki in EAN kode   Založba   

SLOVENŠČINA   Mileva Blažić et 

al.   

RADOVEDNIH PET 5, berilo za slovenščino  

– književnost v 5. razredu osnovne šole    

Rokus Klett   

ANGLEŠČINA   H. Puchta,   

G. Gerngross,  

P. Lewis-Jones   

SUPER MINDS 2, učbenik z DVD-rom-om za 

angleščino v 5. razredu osnovne šole   

Cambridge   

University Press   

GOSPODINJSTVO   G. Torkar,   

P. Bratož   

Opaškar   

GOSPODINJSTVO 5, učbenik za gospodinjstvo v 5. 

razredu osnovne šole   

Rokus Klett   

 

 

 

     DELOVNI ZVEZKI – kupijo starši     

Predmet   Avtor   Naslov, podatki in EAN kode   Založba   

ANGLEŠČINA   H. Puchta,   

G. Gerngross,  

P. Lewis-Jones   

SUPER MINDS 2, delovni zvezek za angleščino v 

5. razredu osnovne šole, nova izd.    EAN: 

9789612718800   

Cambridge   

University Press   

SLJ, GUM,   

DRU, NIT, MAT   

Različni avtorji   RADOVEDNIH PET 5 (komplet petih   

samostojnih DZ:  glasba, družba, slovenščina,   

NIT, matematika) – brez prakt. gradiva   

EAN: 3831075927346   

Rokus Klett   
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POTREBŠČINE ZA 5. RAZRED V ŠOL. LETU 2020/21  
  

SLOVENŠČINA   

• 1 zvezek, veliki A4, črtni    

   

MATEMATIKA   

• 1 zvezek, veliki A4, mali karo (0,5 cm)    

• 1 zvezek, veliki A4, brezčrtni    

• črtalo za brezčrtni zvezek   

• veliko ravnilo s šablonami (30 cm),  geotrikotnik,  šestilo   

   

DRUŽBA   

• 1 zvezek, veliki A4, črtni    

• zemljevid Slovenije   

   

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA   

• 1 zvezek, veliki A4, črtni   

   

ANGLEŠČINA   

• 1 zvezek, veliki A4, črtni   

   

GLASBENA UMETNOST   

• 1 zvezek, veliki, črtasti A4 (lahko lanski)   

   

ŠPORT   

• nedrseči športni copati ● športna obutev za dejavnosti na športnem igrišču   

• športna oblačila  ●vreča za športno opremo   

   

LIKOVNA UMETNOST   

Potrebščine bomo preko leta kupili v večji količini za vse učence, da bodo stroški za starše nižji (npr. 

risalni listi, tempera barve,  tuš, oglje, glina, mavec, …). Plačilo bo po položnici.   

   

DRUGO   

• mapa s trdimi platnicami   

• peresnica   

• nalivno pero in modre bombice   

• 2 svinčnika HB   

• suhe barvice   

• flomastri   

• voščene barvice   

• radirka, šilček   

• barvno pisalo za naslove   

• škarje, lepilo   

• kolaž papir   

• nekaj čopičev (lahko od lanskega leta)   

 

 Vsi zvezki in knjige naj bodo oviti ter skupaj z ostalimi potrebščinami opremljeni z imenom in priimkom!  


