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5. RAZRED                   naziv predmet cena 

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, EAN: 3831075927247 

slovenščina 68,00 

 

 

 

ANGLEŠČINA 5, zbirka nalog z rešitvami - Brihtna glavca, 

založba MKZ, EAN: 9789610118084 

 

angleščina 7,95 

  Skupaj: 75,95 

 

5. RAZRED                                                     VSE POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE 

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 
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) 
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●  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 
TORBICA 
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