
POZDRAVLJENI

NA SPLETNI STRANI 5. RAZREDOV 

OSNOVNE ŠOLE FRANCETA PREŠERNA KRANJ

ŠOLSKO LETO 2022/2023



 UČITELJI, GOVORILNE URE   

 UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN OSTALE 
POTREBŠČINE  

 DNEVI DEJAVNOSTI

 ZIMSKA ŠOLA V NARAVI



UČITELJI, GOVORILNE URE

NA MATIČNI ŠOLI:

➢ Elvira Garibović, 5.a, 

➢ Valerija Konečnik Stenovec, 5.b, 

Popoldanske govorilne ure 

so vsak tretji torek v    mesecu

(razen septembra in junija) 

18.00–18.45.

NA PODRUŽNIČNI ŠOLI:

➢ Petra Žontar, Marko Kern, 

5.c,

➢ Alenka Vadnov,  5.č

Popoldanske govorilne ure 

so vsak tretji torek v 
mesecu

(razen septembra in 
junija) 

17.00–17.45.



UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI

 RADOVEDNIH PET 5, komplet samostojnih delovnih 

zvezkov za slovenščino, matematiko, družbo, 

naravoslovje in tehniko in glasbeno umetnost s 

praktičnim gradivom za NIT + brezplačne priloge, 

založba ROKUS-KLETT



POTREBŠČINE

 SLOVENŠČINA 2 velika (A4-format) črtasta zvezka (eden za jezikovni pouk, drugi za književnost), nalivno pero, rdeč in moder kemični svinčnik

 MATEMATIKA velik (A4-format) karirasti (1 x 1 cm) zvezek, velik brezčrtni zvezek (lahko lanski), šestilo (priporočamo kovinsko), geotrikotnik, 

šablonsko ravnilo, svinčnik HB, radirka, šilček, tehnični svinčnik 0,5 

 ANGLEŠČINA velik (A4-format) črtasti zvezek 

 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA velik (A4-format) črtasti zvezek

 DRUŽBA velik (A4-format) črtasti zvezek, zemljevid 

 GOSPODINJSTVO velik (A4-format) črtasti zvezek 

 LIKOVNA VZGOJA kolaž papir, flomastri, barvice, voščenke (se ne topijo ob stiku z vodo) 

črn tuš, das masa, tempera barvice v kompletu ter velika (42 ml) bela (št. 110), rumena (št. 200), magenta rdeča (št. 403) in cyan modra (št. 703) 

3 čopiči različnih debelin lonček za vodo

škarje, lepilo v stiku, škatla od čevljev (za shranitev vseh likovnih potrebščin), slikarska majica (po izbiri, npr. stara majica) 

POMEMBNO: Barvice, škarje in lepilo naj imajo učenci v torbi ali peresnici in ne v škatli za likovno vzgojo.

 ŠPORTNA VZGOJA športna oprema (kratke ali dolge hlače ter majica s kratkimi rokavi), šolski copati

 OSTALO: peresnica, kartonasta mapa za delovne in ostale liste



DNEVI DEJAVNOSTI

NARAVOSLOVNI DNEVI:

 Slovenski zajtrk

 Zimski poskusi v zimski šoli v naravi

 Ljubljana s Hišo eksperimentov

TEHNIŠKI DNEVI:

 Čistilna in zbiralna akcija 

 Bazar in novoletne delavnice

 Prometni dan

 Gorenjski muzej- Železna nit in ogled 
Kranja



KULTURNI DNEVI:

 Glasbene delavnice

 Ogled filma

 Glasbena predstava

ŠPORTNI DNEVI:

 Planinski pohod

 Plezanje

 Zimski športni dan

 Zimski športni dan v šoli v naravi

 Bazen- vodne igre



ZIMSKA ŠOLA V NARAVI

Kdaj: 

JANUAR 2023

Kje: 

KRVAVEC, hotel Rozka

http://www.najdi.si/redirect/image.jsp?redirect=9ycDdCrsex9QlsKpkguvqZiXl8fJ4QE4awA7RhRGbpY%3D&resulturl=Tod25wCLmE5O5JtK7n%252FJ9sXMAGti7midAXT9QVq73OkuYIHLevLD93XvNEZ5DuupEIStY31UPSVGUeSDNLVSNMyKEXdqY8KetQSd9z2wdiA%253D&refurl=Tod25wCLmE5O5JtK7n%252FJ9sXMAGti7midAXT9QVq73OkuYIHLevLD91vRUFo8LDTP0peXwO9UKHA%253D&q=DOM+C%C5%A0OD+PLANICA&contenttype=image%2Fjpeg&o=0&previewParam=663H9Wq18YdKxTyC9dbfO%252BZzGZD0NDjeMtq9uRQnx33q5UVC5lVDvA%253D%253D


ŽELIMO VAM PRIJETEN, 

ČIMMANJ STRESEN, 

NOVIH SPOZNANJ POLN

ZAČETEK NOVEGA ŠOLSKEGA LETA.

☺

Učitelji 5.razreda


