
Osnovna šola Ivana Cankarja 
Lošca 1 

1360 Vrhnika 5. razred 
 

 
OBVESTILO STARŠEM 

 

Jeseni bo vaš otrok postal petošolec. Pripravili smo vam seznam učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin, 

ki jih bo potreboval v 5. razredu. 

 

 
POTREBŠČINE 

slovenščina  1 velik črtani zvezek – 60-listni z robovi 

matematika  1 velik zvezek – veliki karo (1x1 cm) 

 1 velik zvezek – brezčrtni 

 merilce s šablono (dolgo 30 cm), šestilo 

 komplet trikotnikov – naroči šola (plačate po položnici) 

angleščina  1 velik črtani zvezek 

spoznavanje družbe  1 velik črtani zvezek – 40-listni z robovi 

naravoslovje in 
tehnika 

 1 velik črtani zvezek – 40-listni z robovi 

gospodinjstvo  1 velik črtani zvezek 

glasbena umetnost  1 mali brezčrtni zvezek 

športna vzgoja  telovadne hlačke, majica, superge za telovadnico 

ostale potrebščine  suhe barvice, flomastri, škarje, lepilo v stiku, mapa iz kartona 

 
UČBENIKI – izposoja iz UČBENIŠKEGA SKLADA 

M. Kordigel Aberšek idr.: 

NA KRILIH BESED, berilo za 5. razred osnovne šole, MKZ. 

EAN: 9789610135661     17,90 € 

M. Umek, O. Janša Zorn: 

DRUŽBA IN JAZ 2, učbenik za družbo v 5. razredu osnovne šole, MODRIJAN. 

EAN: 9789617070317     14,20 € 

M. Cotič idr.: 

SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, učbenik za matematiko v 5. razredu osnovne šole, DZS. 

EAN: 9789610203261                                                                                            18,50 €     

S. Femc Knaflič, A. Štucin: 

RADOVEDNIH PET – GOSPODINJSTVO ZA VSAK DAN 5, učbenik za gospodinjstvo v 5. 

razredu osnovne šole, ROKUS KLETT. 



EAN: 9789612920142    16,70 € 

N. Lauder: 

YOUNG EXPLORERS 2, učbenik za angleščino v 5. razredu osnovne šole, Oxford University 

Press. 

EAN: 9780194034869     21,00 € 

D. Krnel idr.: 

OD MRAVLJE DO SONCA 2, učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole, 

MODRIJAN. 

EAN: 9789617053364     13,90 € 

 
DELOVNI ZVEZKI – kupite 

M. Kocjan-Barle, K. Briški, M. Miklavčič: 

ZNANKA ALI UGANKA 5, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu osnovne šole, 

1. in 2. del, MODRIJAN. 

EAN: 1. del: 9789617070613, 2. del: 9789617053098                                         Skupaj: 20,40 € 

M. Cotič idr.: 

SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole, 1. 

in 2. del, DZS. 

EAN: 9789610203278      18,20 € 

N. Lauder: 

YOUNG EXPLORERS 2, delovni zvezek za angleščino v 5. razredu osnovne šole, Oxford 

University Press. 

EAN: 9780194617437      16,90 € 

SLOVENIJA – ROČNI ZEMLJEVID (plastificiran zemljevid Slovenije) 

EAN: 9789610201892       6,90 € 
 

 

učiteljice 5. razreda 

  _ _   

 

Učbenike si bodo učenci brezplačno izposodili v šoli. Zanje so dolžni skrbeti, zato jih pred začetkom 
pouka zavijte in podpišite. V kolikor bo učenec/-ka konec šolskega leta vrnil/-a poškodovan 
učbenik, bo potrebno plačati odškodnino. 
Učbenike bodo učenci dobili pri pouku na začetku šolskega leta. 

 
upravljalka učbeniškega sklada 

 
Vrhnika, junij 2022 


