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SPOŠTOVANI STARŠI!
V šolskem letu 2019/20 bo vaš otrok potreboval učbenike in samostojne delovne zvezke po priloženem
seznamu. Komplete učbenikov si lahko izposodite v šoli, če izpolnite naročilnico in jo do navedenega
datuma vrnete razredničarki. Izposojevalnine ni.
Ob koncu šolskega leta morajo učenci UČBENIKE vrniti. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne
boste vrnili, boste morali na podlagi 10. člena Pravilnika o upravljanju učbeniškega sklada (Ur. l.
27/2017) poravnati stroške nakupa novega.
Petra Ovčar,
skrbnica učbeniškega sklada

mag. Gregor Udovč,
ravnatelj

5. RAZRED
UČBENIŠKI SKLAD 2019/20
PREDMET
Slovenščina
Družba
Angleščina
Naravoslovje in tehnika
Gospodinjstvo
Likovna umetnost

AVTOR
I. Saksida, M. K. Aberšek
M. Raztresen, E. Baloh
N. Lauder
A. Mesojedec, S. H. Kojc
G. Torkar, P. O. Bratož
T. Tacol

NASLOV
Na krilih besed, berilo, MKZ
Družba 5, učbenik, MKZ
Young explorers 2, učbenik, OUP
Naravoslovje in tehnika 5, učbenik, MKZ
Gospodinjstvo 5, učbenik, Rokus Klett
Likovno izražanje za 5. razred, Debora

DELOVNI ZVEZKI IN DRUGA UČNA GRADIVA
PREDMET
AVTOR
DELOVNI ZVEZKI
UČIMse 5D mali
Slovenščina
komplet (SLO,
MAT) s kodo
Matematika
UČIMse
Angleščina N. Lauder
DRUGA UČNA GRADIVA
mag. S. Zajc,
F. Florjančič
NIT in tehniški
dnevi

Družba

NASLOV
Slovenščina 5, samostojni delovni zvezek za slovenski jezik
v petem razredu osnovne šole, MKZ
Matematika 5, samostojni delovni zvezek za matematiko v
petem razredu osnovne šole, MKZ
Young Explorers 2, delovni zvezek, OUP MKZ

EAN

3831022480702

9780194617437

Naravoslovna škatla, praktično gradivo za naravoslovje in
tehniko 5 z navodili za ustvarjanje, Izotech
ZAŽELJENO, vendar ne obvezno učno gradivo.
V primeru, če učenci ne bodo imeli naravoslovnih škatel,
bodo morali sami sproti prinašati k pouku NIT in k
tehniškim dnevom ves potreben material. Materiala ne
bo zagotovil učitelj. Seznam materiala je v prilogi.
Zemljevid Slovenije (z nemo karto na drugi strani)
Založba ni pomembna.

9789616740258

več založb

ŠOLSKE POTREBŠČINE
SLJ

2 črtasta zvezka A4

MAT

zvezek nizki karo A4
brezčrtni zvezek A4 (uporaba zvezka iz 4. razreda)
geotrikotnik
velika šablona
šestilo

TJA

črtasti zvezek A4

LUM

vodene barvice
kvalitetni ploščati čopiči (3 različne debeline), 1 tanjši okrogel čopič
risalni blok (20-listni, samo beli risalni listi)
kolaž papir
črn tuš
voščenke
tempera barve + dodatna bela, rdeča (magenta, 403), modra (cyan, 703) in rumena (200) tempera -75
ml (AERO)
risalno oglje
manjša gobica
manjša krpa za brisanje
majica za ustvarjanje
škatla za shranjevanje
OPOMBE:
KAR JE OSTALO UPORABNEGA, NAJ OTROK UPORABI IZ PREJŠNJEGA ŠOLSKEGA LETA.
Material, ki ga potrebujemo v večjih količinah (glina, univerzalno lepilo, tiskarska barva…), bomo
naročili na šoli in vam ga obračunali po položnici ali zbrali denar.

GUM

notni zvezek A4 (večji razmiki med črtami)

DRU

črtasti zvezek A4

NIT

črtasti zvezek A4

GOS

črtasti zvezek A4

ŠVZ

športna oprema: športna obutev, rezervna majica s kratkimi rokavi, kratke hlače (tudi pajkice)

DRUGO

- mali zvezek za obvestila (A5)
- kartonska mapa A4 z elastiko
- peresnica
- svinčnik (navadni in tehnični), radirka
- rdeč kemični svinčnik
- moder kemični svinčnik, ki se ne briše
- tanke suhe barvice in flomastri
- nalivno pero in bombice
- škarje, lepilo v stiku, šilček
- nedrseči šolski copati

Delovni zvezki, učbeniki in zvezki morajo biti zaviti ter podpisani!

SEZNAM MATERIALA NAMESTO NARAVOSLOVNE ŠKATLE ZA 5. RAZRED:

