Osnovna šola Riharda Jakopiča
Derčeva ulica 1, Ljubljana

SEZNAM UČBENIKOV IN POTREBŠČIN ZA 5. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023
SLOVENŠČINA
* B. Golob, M. Kordigel, I. Saksida: BERILO 5, NA KRILIH BESED, učbenik za slovenščino
– književnost v 5. razredu OŠ, Mladinska knjiga Založba. EAN-koda: 9789610135661
- črtani zvezek A4 z robovi
MATEMATIKA
- zvezek A4 visoki karo
- brezčrtni zvezek A4
- geometrijsko orodje: šestilo, geotrikotnik, velika šablona
DRUŽBA
- črtani zvezek A4
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
- zvezek visoki karo A4
GLASBENA UMETNOST
- mali črtani zvezek
GOSPODINJSTVO
* G. Torkar et tal.: GOSPODINJSTVO 5, učbenik za gospodinjstvo za 5. razred, Rokus
Klett. EAN-koda: 9789612710057
- mali črtani zvezek
UČIM SE 5E, KOMPLET ZA 5. RAZRED
Komplet učnih gradiv za slovenščino, matematiko, naravoslovje in tehniko, družbo in
glasbo za 5. razred osnovne šole, Mladinska knjiga Založba. EAN-koda:
3831022483635
ANGLEŠČINA
* N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2 NEW učbenik, učbenik za pouk angleščine v 5.
razredu osnovne šole, Založba Pivec. EAN-koda: 9789616968515
- N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2 NEW DELOVNI ZVEZEK, delovni zvezek za
pouk angleščine v 5. razredu osnovne šole, Založba Pivec. EAN-koda:
9789616968539
- črtani zvezek A4
LIKOVNA UMETNOST
- kolaž papir
- risalni blok (kupijo v šoli)
- čopiči: 3 ploščati in 2 okrogla različnih debelin
- paleta, lonček, krpica, gobica
- voščenke
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-

barvni flomastri
barvni svinčniki
tempera barvice
tempera bela – velika tuba
črni tuš in palčka s konico
modelirna das masa – bela,1kg
škarje, lepilo za papir, selotejp, škatla za potrebščine z imenom
polivinil za zaščito klopi/večja vrečka za odpadke

ŠPORT
- športna oprema
- copati z gumijastimi podplati
OSTALO
- beležka
- kartonska mapa
- peresnica, nalivno pero, svinčnik, rdeč kemični svinčnik, radirka, šilček
- šolski copati
Neobvezni izbirni predmet: nemščina
- veliki črtani zvezek
Neobvezni izbirni predmet: tehnika
- A. Papotnik: TEHNIKA 2, delovno gradivo z navodili za tehniko kot izbirni
predmet v 5. razredu osnovne šole, Izotech založba, d. o. o. EAN-koda:
9789616740333
Neobvezni izbirni predmet: francoščina
- veliki črtani zvezek
- mapa za učne liste

* Učenci, ki so naročili knjige pri UČBENIŠKEM SKLADU, dobijo te učbenike v šoli.

