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UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN ŠOLSKE POTREBŠČINE 

ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 

5. RAZRED 

UČBENIKI  

(Učenci si učbenike septembra sposodijo v šolski knjižnici.) 

RADOVEDNIH PET, berilo 5, RK 

RADOVEDNIH PET 5, učbenik za družbo, RK 

RADOVEDNIH PET 5, učbenik za naravoslovje in tehniko, RK 

YOUNG EXPLORERS 2, slovenska izdaja, učbenik za angleščino v 5.r., MKT                                                                                    

GOSPODINJSTVO ZA VSAK DAN 5, učbenik, RK 

RADOVEDNIH PET. Glasbena umetnost 5, RK   

 

 

DELOVNI ZVEZKI 

Zaradi menjave gradiv v kompletu (pri SLJ namesto Radovednih pet 

5 – Gradim slov. j. 5, izdaja s plusom, namesto DZ za NIT – 

praktično gradivo) NAROČIMO VSE DELOVNE ZVEZKE V ŠOLI, zadnji 

teden v avgustu jih tudi dvignete v šoli; znesek bo obračunan na 

šolski položnici. 

RADOVEDNIH PET 5, spremenjen 

komplet A (samostojni delovni zvezek za 
slovenščino, matematiko, praktično gradivo 

za NIT + koda) 
EAN: 3831075928398 
 

43,00 
 

 
 

 

 
  

 

 59,90 € 

Delovni zvezek za angleščino YOUNG 
EXPLORERS 2 

EAN: 9780194617437 

16,90 
 

 

 

OSTALE POTREBŠČINE 

(Starši jih lahko naročite ali kupite pri različnih ponudnikih.) 

   

 

 

 



Osnovna šola Blaža Arniča Luče, Podružnica Solčava 

 

SEZNAM  ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 5. RAZRED  

ŠOLSKO LETO 2022/2023  

 
Uporabite zvezke, likovne in druge potrebščine iz preteklega šolskega leta! 
 

SLOVENŠČINA  

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti (lanski) 

- mapa A4 z elastiko, plastificirana  

- nalivno pero  

MATEMATIKA  

- zvezek, veliki A4, 50-listni, mali karo (lanski) 

- svinčnik, trdota HB (3 kom)  

- radirka  

- šilček  

- velika šablona  

- geotrikotnik  

- šestilo  

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA  

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti (lanski) 

DRUŽBA  

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti (lanski) 

- zemljevid Slovenije (lanski) 

GOSPODINJSTVO 

- zvezek, mali A5, 50-listni, črtasti 

LIKOVNA UMETNOST  

- škarje  

- lepilo v stiku, 21 g (2 kom)  

- samolepilni trak, 15 mm x 33 m (2 kom)  

- stara majica ali srajca za zaščito  

- lonček za vodo  

- barvice 

- flomastri 

GLASBA  

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti (lanski)  

ANGLEŠČINA  

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti  

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA  

- zvezek, veliki A4, 50-listni, črtasti  

OSTALO  

- beležka 

- peresnica,  

- lepilo mekol. 130 g 

- šolska torba oz. nahrbtnik  

- šolski copati  

- vrečka za šolske copate in športno opremo  

- športni copati, kratke hlače, majica s kratkimi rokavi 


