
 

 
 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV  IN OSTALIH POTREŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 
 

5. RAZRED 

 
 
Spoštovani starši, 

 

Na šoli smo že pričeli s pripravami na novo šolsko leto, med katere spada tudi obveščanje staršev o  nabavi 

učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin.  

 Ministrstvo bo v letu 2022 zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov za učenke in učence od 4. do 9. razreda 

osnovne šole. Pričakujemo, da si boste učbenike izposodili iz učbeniškega sklada. Delovne zvezke in ostale 

potrebščine pa starši kupite sami.  

 
 
 

UČBENIKI (učbeniški sklad- brezplačna izposoja)                                                                                                       
 
 
- B. Golob et al.: BERILO 5 NA KRILIH BESED , berilo za 5. razred – prenovljeno, založba Mladinska knjiga  

(EAN: 9789610135661)   

- M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za matematiko, založba Rokus-Klett  

(EAN: 3831075927438) 

- N. Lauder et al.: YOUNG EXPLORERS 2,  učbenik za angleščino, založba MKT (EAN: 9780194034869) 

- H. Verdev et al: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za družbo, založba Rokus-Klett (EAN: 9789612716820) 

- A. Štucin et al.: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za naravoslovje in tehniko, založba Rokus-Klett  

(EAN: 9789612716851) 

- S. Knaflič,  A. Štucin: GOSPODINJSTVO  ZA VSAK DAN 5, učbenik, založba Rokus-Klett  

(EAN: 9789612920142) 

 
 
 

DELOVNI ZVEZKI (kupite starši) 
 

- D. Kapko et al.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5,  samostojni delovni zvezek za slovenščino (izdaja s plusom), 

založba Rokus-Klett (EAN: 9789612920180) 

- M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 5, samostojni delovni zvezek za matematiko s kodo (3 deli), 

založba Rokus-Klett (EAN: 9789612716783) 

- N. Lauder et al.:  YOUNG EXPLORERS 2, delovni zvezek za angleščino + online practice, založba MKT (EAN: 

9780194617437) 

 

 

 

 



 

ZVEZKI 
 

- 7 zvezkov A4 60-listni črtasti z robovi 

- 1 zvezek A4 nizek karo 60-listni 

- 2 zvezki A5 črtasti 60-listni z robovi 

 

OSTALE POTREBŠČINE 
 

- peresnica  

- 2 svinčnika HB  

- radirka  

- šilček  

- nalivnik 

- pisalo (pilot BL-G2-7: rdeče in zeleno)  

- škarje  

- lepilo UHU v stiku (40g)  

- kovinsko šestilo  

- flomastri  

- 12 kvalitetnih barvic  

- šablona velika – 30 cm  

- geotrikotnik 

- trda mapa z zavihki A4  

- šolski copati 

- športna oprema 

- vrečka s športno opremo (majica s kratkimi rokavi, kratke hlače) 

- šolska torba 

 
 
LIKOVNE POTREBŠČINE BODO ZA VSE UČENCE NAROČENE V ŠOLI IN OBRAČUNANE NA POLOŽNICI. 
 

 
 
Pripravila s pomočjo aktiva 5. razredov.    
 
 
                                                                                                                            
                                                                                                                           Branka Tratnik Meh, knjižničarka                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


