
 

 

 
 
 
 
 

 
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH 

POTREBŠČIN ZA 5. RAZRED 
šol. leto 2020/2021 

 
 

 
 
 
 
 
 

Komplet samostojnih delovnih zvezkov:  

 Komplet C. Samostojni delovni zvezek za slovenščino, matematiko in glasbo. 
Rokus Klett. EAN: 3831075928411 

 
SLOVENŠČINA 

 Radovednih pet. Berilo 5. Rokus Klett.  

 1 veliki črtani zvezek 
 
MATEMATIKA 

 1 veliki zvezek, visoki karo  

 1 veliki brezčrtni zvezek 
 
DRUŽBA 

 Radovednih 5. Učbenik za družbo. Rokus Klett.  

 Šolska karta – Slovenija, MKZ, EAN: 9788611153490 

 1 veliki črtani zvezek  
 
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

 Radovednih 5. Učbenik za naravoslovje in tehniko. Rokus Klett.  

 1 veliki črtani zvezek  
 
ANGLEŠČINA 

 M. Novak, J. Nuč: Reach for the stars 5. Učbenik. DZS 

 M. Novak, J. Nuč: Reach for the stars 5. Delovni zvezek. DZS. EAN: 
9789610206426 

 1 veliki črtani zvezek (od lanskega leta) 

 1 mali črtani zvezek za slovarček (od lanskega leta)                                                                                                                             
 
GLASBENA UMETNOST 

 1 veliki črtani zvezek (od lanskega leta) 

 1 notni zvezek (od lanskega leta) 
 
 

Vse potrebščine morajo biti podpisane. 

Učenci si bodo učbenike, ki so podčrtani, lahko 
izposodili iz učbeniškega sklada.  

 



 

 

 

ŠPORT 

 telovadni copati   

 telovadne hlačke  

 telovadna majica 
 
GOSPODINJSTVO 

 1 veliki črtani zvezek 

 trda mapa z 10 listi A4 format 
 
LIKOVNA UMETNOST 

Potrebščine za likovno umetnost bo nabavila šola, plačali jih boste po položnici.  
 
OSTALO  

 nalivno pero 

 navadni svinčnik 

 rdeč kemični svinčnik 

 radirka 

 šilček 

 škarje 

 lepilo za papir (NE tekoče) 

 suhe barvice 

 šestilo 

 geotrikotnik 

 šablona 
                                                                                                               

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN ZA NEOBVEZNE 
IZBIRNE PREDMETE V 2. TRIADI 

 
RAČUNALNIŠTVO 

 1 veliki črtani zvezek 
 
NEMŠČINA  

 1 mapa za učne liste 

 1 veliki črtani zvezek (od lanskega leta) 
 
TEHNIKA  

 1 mapa z 10 belimi listi 

 1 svinčnik HB 

 Ostalo gradivo bo nabavila šola, plačali jih boste po položnici. 
 

 


