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SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH ŠOLSKIH POTREBŠČIN  
ZA 5. RAZRED – ŠOLSKO LETO 2019/2020 

 
UČBENIKI so v šolskem učbeniškem skladu in jih ne kupujte: 

 Golob, B. in drugi: NA KRILIH BESED, berilo, MKZ, dobite pri pouku 

 Kocjan Barle, M. in drugi: ZNANKA ALI UGANKA 5, učbenik za slovenščino, Modrijan, izposoja  
v skladu 

 Umek, M., Janša Zorn, O.: DRUŽBA IN JAZ 2, učbenik za družbo (prenovljeno), Modrijan, izposoja  
v skladu 

 Krnel, D. in drugi: OD MRAVLJE DO SONCA 2, učbenik za naravoslovje in tehniko (prenovljeno), 
Modrijan, izposoja v skladu 

 Breskvar, D. in drugi: GOSPODINJSTVO ZA PETOŠOLCE, učbenik za gospodinjstvo, dobite pri pouku 

 Pesek, A.: GLASBA 5, delovni zvezek za glasbo, Modrijan, dobite pri pouku 
 
 
DELOVNI ZVEZKI IN OSTALA UČNA GRADIVA, ki jih je potrebno kupiti: 

 Hodnik Čatež, T., Uran, T.: MATEMATIKA 5, delovni učbenik za matematiko,  3 deli , s kodo za 
dostop do interaktivne oblike, Modrijan, EAN: 6000000003494, cena: 21,20 EUR 

 Hočevar, M.: ANGLEŠČINA 5, zbirka nalog z rešitvami, MKZ (Brihtna glavca),  
EAN: 9789610118084, cena: 7,95 EUR 

 Žerovnik, M.: ROČNA ZEMLJEVIDA SLOVENIJE 1:500.000 in 1:725.000 (plastificiran, s flomastrom in 
gobico), DZS, EAN: 9789610201892, imate od lani  
 

Skupna cena delovnih zvezkov: 29,15 EUR 

 
 
ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE: 

 4 veliki črtani zvezki 

 1 velik zvezek – visoki karo 

 Zvezka za GUM in TJA (lahko iz 4. razreda) 

 1 velik črtast zvezek (kupijo samo tisti, ki so izbrali nemščino za neobvezni izbirni predmet) 

 beležka 

 peresnica 

 kartonska mapa z zavihki 

 ravnilo s šablonami (30 cm) 

 geotrikotnik 

 šestilo 

 copati
 oprema za šport (majica, hlače/pajkice)

 tempera barve, paleta za mešanje barv, 3 ploščati čopiči različnih debelin, lonček za vodo, 20 
risalnih listov, lepilo v stiku, barvni papir, škarje (potrebščine za LUM naj bodo zložene v škatli) 

 
 
 
 

Razredničarke 5. razreda,                                                                 Marko Primožič, ravnatelj 
Tanja Kompan, skrbnica učbeniškega sklada    
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