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OBVESTILO STARŠEM PETOŠOLCEV
za šolsko leto 2021/2022
Spoštovani starši!
Učbenike za 5. razred si bodo učenci brezplačno izposodili v šoli (stroške izposoje
krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport). Zanje so dolžni skrbeti, zato jih
pred začetkom pouka zavijte in podpišite. Dobili jih bodo pri pouku na začetku
šolskega leta.
Če bo konec leta vrnjen poškodovan ali uničen učbenik, ga bo treba nadomestiti z
novim. Enako velja za izgubljene učbenike.
UČBENIKI za 5. razred

 RADOVEDNIH PET 5, berilo, Rokus Klett, EAN 9789612716875 (14,00€)
 RADOVEDNIH PET 5, učbenik za glasbeno umetnost, Rokus Klett,
EAN 3831075927414 (14,50€)
 MY SAILS NEW 2, učb. za ang., založba Pivec, EAN 9789616968515 (17,90€)
 RADOVEDNIH PET 5, učb. za družbo, Rokus Klett, EAN 9789612716820 (14,50€)
 RADOVEDNIH PET 5, učb. za naravoslovje in tehniko, Rokus Klett,
EAN 3831075927032 (14,50€)
Neobvezni izbirni predmeti
NEMŠČINA
 PRIMA 1, učbenik za nemščino v 4. razredu osnovne šole, DZS, EAN
9789610208686 (17,30€)

Delovni zvezki in druga učna gradiva, ki ne morejo biti uvrščeni v učbeniški sklad,
zato jih kupite starši:
DELOVNI ZVEZKI za 5. razred

 RADOVEDNIH PET 5, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik, 2 dela, Rokus
Klett, EAN 3831075927339 (16,00€)
 RADOVEDNIH PET 5, samostojni delovni zvezek za matematiko, 3 deli, Rokus Klett,
EAN 3831075927315 (17,00€)
 MY SAILS NEW 2, delovni zvezek za angleščino, založba Pivec, EAN
9789616968539 (14,80€)
 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5 GRADIVO, IZOTECH, EAN 9789616740258
(13,00€)
Neobvezni izbirni predmeti
NEMŠČINA (2. leto)
 BRIHTNA GLAVCA, NEMŠČINA 4, zbirka nalog z rešitvami za 4. r., MKZ, EAN
9789610143727 (7,95€)(od lani)

Učenci bodo pri pouku brezplačno uporabljali tudi spodnja učna gradiva:
UČNA GRADIVA »za na klop«

 GOSPODINJSTVO 5, učbenik, ROKUS, EAN 9789612710057

Uporabne likovne potrebščine lahko učenci prenesejo iz 4. razreda.
Ostali material za likovno vzgojo, ki ga bomo potrebovali med šolskim letom, kupite
starši.
ŠOLSKE POTREBŠČINE za 5. razred
1. SLOVENSKI JEZIK
 1 zvezek A4, črtani
2. MATEMATIKA
 1 zvezek A4, mali karo
 1 zvezek A4 brezčrtni
 1 geotrikotnik
 1 šestilo
 1 velika šablona (NOMA V.)
 2 svinčnika H ali 2H
3. NIT, DRU, GUM, GOS
 4 zvezke A4, črtane
4. ANGLEŠČINA
 1 zvezek A4, črtani
 1 PVC mapa z mehanizmom
ali srajčkami za vlaganje učnih listov
5. ŠPORT
 telovadne hlače in majica
 vrečka za shranjevanje športne opreme
6. OSTALO
 kartonska mapa
 beležka
 zemljevid Slovenije iz 4. razreda

7. LIKOVNA UMETNOST
 risalni blok (trde platnice)
 30 risalnih listov (netankih)
 tempera barvica, posamična:
42ml belo, črno, rdečo (403), modra
(703), rumena (200) vsake po 2 kosa
 akvarelne/vodene barvice –
stare od lani, novih NE kupujte
 3 čopiči različnih debelin
 1 kolaž papir
 1 voščenke (nepralne)
 1 lepilo UHU v stiku
 1 škarje
 1 paleta za mešanje barv
 0,5 l lepila Mekol
 2 x 0,5 kg DAS mase
8. NIP NEMŠČINA
 1 zvezek A4, črtani (lahko lanski)
9. NIP UMETNOST

Uporabljali bomo potrebščine, ki jih imate
pri LUM. Dodatno prinesete:
 20 risalnih listov v trdem bloku,
 42ml belo, črno, rdečo (403), modra
(703), rumena (200) vsake po 2 kosa
 tesarsko lepilo
 kolaž papir

Vse potrebščine naj bodo podpisane!
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