
 

 

UČBENIKI IN ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 5. RAZRED  
ŠOLSKO LETO 2016/2017 

 
SLOVENSKI JEZIK 

 Blažič M. in drugi: Radovednih 5 : berilo, Rokus Klett – (izposoja v skladu) 
 Kapko D. in drugi: Gradim slovenski jezik 5 : samostojni delovni zvezek, Rokus Klett, 2015  

(kupiti – 17,15 €) EAN: 9789612710805 ali 9789612710149 
 1 veliki črtani zvezek (mehke platnice), za bralno značko – lanski  

 
ANGLEŠKI JEZIK 

 Hočevar, M.: Brihtna glavca : Angleščina 5 : zbirka nalog z rešitvami, Mladinska knjiga (kupiti – 7,95 €)  

EAN 9789610118084 
 1 veliki črtani zvezek ali zvezek od lani– 60 listov 

 
MATEMATIKA  

 Strnad, M.: Stičišče 5 : učbenik, Jutro (izposoja v skladu) 
 1 veliki zvezek – nizki karo, mehke platnice, GEO trikotnik, šablona, šestilo 

 
 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

 Krnel, D. in drugi:  Od mravlje do sonca 2 :  učbenik, Založba Modrijan (izposoja v skladu) 
 Krnel in drugi: Od mravlje do sonca 2 : delovni zvezek, Založba Modrijan (kupiti – 11,90) 

                  EAN 9789612416409 
 1 veliki črtani zvezek (mehke platnice) 

 
DRUŽBA 

 Umek, M., Zorn, O., J.: Družba in jaz 2 : učbenik, Založba Modrijan (izposoja v skladu) 
 1 veliki črtani zvezek (mehke platnice), zemljevid Slovenije (priporočamo od Kopije – nove, topografski in nemi 

zemljevid skupaj – 5,5 €) 
 
GLASBENA UMETNOST 

 Pesek, A.: Glasba 5 : učbenik, Mladinska knjiga (izposoja v skladu) 
EAN 9789610123767 

 mali črtani notni zvezek, veliki črtani zvezek 
 

ŠPORT 
 športna oprema, elastike za dolge lase 

 
GOSPODINJSTVO: 

 Breskvar, D. in drugi.: Gospodinjstvo za petošolc(k)e, i2 (izposoja v skladu) 
 Čepič, M.: Gospodinjstvo za petošolc(k)e : delovni zvezek, i2 (kupiti – 9,50 €)  

EAN 9789616348867 
 1 veliki črtani  zvezek 
 

LIKOVNA UMETNOST 
 tempera barve, 3 čopiči (tanek, srednje debel, ploščat), lonček za vodo, časopisni papir, kolaž papir, voščenke, 

lepilo mekol – 130 g, flomastri – 12 kom, krpa za čiščenje pripomočkov in mize 
 

OSTALO 
 peresnica, suhe barvice, škarje, lepilo, barvna pisala: rdeče, črno, zeleno, flomastri 

 
 

skupna cena delovnih zvezkov 46,5 € 
  

 
                      
Mateja Gartner,                                   Doris Kužel, 
skrbnica učbeniškega sklada                                      ravnateljica

               

   


