
5. RAZRED - POŠ LIBOJE 

Šolsko leto 2022/23 

 
Predmet Šola – učbeniški sklad  Kupijo starši – 75,70  € 

Slovenščina Na krilih besed, berilo za slovenščino v 5. 

razredu OŠ, MKZ 17,90 € (9789610135661) 

 

 Slovenščina 5, učbenik za slovenščino-jezik, 

MKZ 14,90 € (9789610125303) 

 

Matematika  Bogataj, Drašler ..: Matematika 5, 1. del., 
SDZ, MKZ – 8,90€ (9789610143635) 

  Bogataj, Drašler ..: Matematika 5, 2. del., 

SDZ, MKZ – 8,90€ (9789610143642) 

  Računanje je igra 5, zbirka nalog za 

matematiko, Antus – 7,60 € 
(3830017145459) 

Angleščina YOUNG EXPLORERS 2, slovenska izdaja, 

učbenik za angleščino v 5. razredu osnovne šole, 

MKT, 21,90 € (9780194034869) 

YOUNG EXPLORERS 2, slovenska 

izdaja, delovni zvezek za angleščino v 5. 

razredu osnovne šole, MKT, 16,90 € 
(9780194617437) 

Družba Mirjanić, A.: Družba smo mi 5, učbenik za 
družbo v 5. razredu, Rokus Klett – 16,60 € 

(9789612712389) 

DRUŽBA 5, samostojni delovni zvezek za 
družbo v petem razredu osnovne šole, MK 

10,90 € (9789610143598) 

Naravoslovje in 

tehnika 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, učbenik, 

MK 14,90 € (9789610143871)  

Gradivo: Naravoslovje in tehnika 5, 

navodila in praktično gradivo za ustvarjanje 
pri pouku naravoslovja in tehnike ter 

tehniških dni v 5. razredu, Izotech – 17,00 € 

(9789616740258) 

Gospodinjstvo  GOSPODINJSTVO ZA VSAK DAN 5, učbenik 
za gospodinjstvo v 5. razredu osnovne šole, Rokus 

Klett, 17,90 €  (9789612920142) 

Radovednih pet 5, Zbirka aktivnosti s 
prilogami in interaktivnim gradivom za 

gospodinjstvo v 5. razredu, Rokus Klett 

5,50 € (9789612718701) 

Glasbena 
umetnost 

Pesek, A.: Glasba 5, učbenik za glasbeno 
umetnost v 5. razredu, MKZ 18,90 €   

(9789610123767) 

 

Izbirni predmet: nemščina – zvezek A4 črtan 

 

Šolske potrebščine: 

5 kom zvezek A4 črtan 60 listni 

2 kom zvezek A4 črtan 40 listni 

2 kom zvezek A4 nizki karo 60 listni 

2 kom zvezek A5 – črtast  

čopiči 

tempera barvice 

1 kom zemljevid Slovenije 

1 kom Mekol lepilo 

2 kom lepilo v stiku 
100 kom A4 listi beli 

kolaž papir 

šolski likovni blok Muflon (A3 30 listov različne 

kakovosti - akvarelni papir, risalni listi …) 

nedrseči šolski copati 

 

1 kom mapa* 

geo trikotnik 

šestilo - kovinsko 

šablona  

nalivno pero 

svinčnik barvice 

flomastri 

tehnični svinčnik 

paleta 
2 kom bela tempera - velika 

zvezek za geometrijo (brezčrtni) in zvezek za GUM  
*Potrebščine se lahko prenesejo iz 4. v 5. razred. 

 

Učenci morajo imeti VSE učbenike ovite in podpisane. 

Opomba: Po sklepu sveta staršev, 12. 05. 2022, bomo za likovni material dodatno pobirali 5 € na učenca 
(plačilo po položnici). 

 

 

 



 


