
OSNOVNA ŠOLA  
A. T. LINHARTA RADOVLJICA        maj 2019 
 
 

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 

5. RAZRED 
 

 
IZPOSOJA UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA 
 
Spoštovani starši! 
Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica učencem omogoča brezplačno izposojo učbenikov iz 
učbeniškega sklada. 
Ob izteku šolskega leta mora učenec komplet v celoti vrniti. Če bo kakšen učbenik uničen, poškodovan 
ali ga ne boste vrnili, boste morali poravnati stroške novega nakupa. Učenec je dolžan učbenike oviti. 
Prosimo, da učbenikov ne zavijate v samolepilne folije, ki jih konec šolskega leta ni mogoče odstraniti. 
 
 

1. NA KRILIH BESED, berilo, MKZ, EAN 9789610135661 
 

SLJ 17,90 
 

2. RADOVEDNIH PET 5, UČBENIK ZA DRUŽBO, EAN 3831075927025 
 

DRU 14,50 
 

3. RADOVEDNIH PET 5, UČBENIK ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO,  
EAN 3831075927032 
 

NIT 14,50 
 

4. MY SAILS 2 (new), učbenik, PIVEC, EAN 9789616968515 
 

TJA 17,90 

 
 
SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV 

 

Navedeno gradivo ima elemente delovnega zvezka, zato izposoja iz učbeniškega sklada ni mogoča. 
Starši morate navedeno gradivo kupiti sami.  
 

1. RADOVEDNIH PET 5 – komplet treh samostojnih delovnih zvezkov (SLJ, MAT, 
GUM), ROKUS, EAN 3831075928411 
 

SLJ  
MAT 
GUM 

39,00 

2. MY SAILS 2 (new), delovni zvezek, PIVEC, EAN 9789616968539 
 

TJA 13,80 

 
 

 

 

 

 

 

 

Skrbnica učb. sklada:          Ravnateljica: 
Tanja Smolej          Zlata Rejc 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZVEZKI IN PRIPOMOČKI 

 

PREDMET  POTREBŠČINE  

slovenščina 2 velika črtana zvezka, zvezek za bralno značko (lahko lanski)  

matematika veliki zvezek (nizki karo) 

veliki zvezek (brezčrtni) 

ravnilo (šablona), geotrikotnik, šestilo 

angleščina veliki črtani zvezek 

družba veliki črtani zvezek, 

plastificiran zemljevid (imaš iz 4. razreda)  

naravoslovje in tehnika veliki črtani zvezek 

gospodinjstvo veliki črtani zvezek 

glasbena umetnost / 

šport kratke hlače, majica, superge 

likovna umetnost 30 risalnih listov, kolaž papir, tempera barve (velike tube),  

čopiči - 2 debela ploščata (12 in 14 ali 16) in 2 tanka, voščenke, 

flomastri + alkoholni debel črn flomaster, zaščita za mizo (lahko 

časopisni papir), paleta, tuš, DAS masa (bela, 500 g), krpa za brisanje 

pripomočkov 

Pripomočke za LUM podpiši in zloži v škatlo ter jih prinesi v šolo 

prvi dan pouka. 

ostalo - peresnica, v kateri naj bo nalivno pero, suhe barvice, kemični svinčnik 
(moder in rdeč), vsaj dva ošiljena svinčnika - en trši (H) in en mehkejši 
(HB), radirka, lepilo v stiku, selotejp in škarje; 

- trda mapa z elastiko; 
- beležka in šolska publikacija; 
- šolski copati (z nedrsečimi podplati) 

 

Nasvet:  

Nekateri zvezki, ki si jih uporabljal-a v 4. razredu, še niso popisani. Ne zavrzi jih, ampak jih uporabi 

tudi v 5. razredu. Enako velja za likovne pripomočke – dopolni le tisto, kar si iztrošil-a. 

ZVEZKI, UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE IN UREJENE. 

   

 
 
 
 



 
 

OSNOVNA ŠOLA A. T. LINHARTA 
                   RADOVLJICA 
 
 

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 
 

5. RAZRED – LJUBNO  
 

 
IZPOSOJA UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA 
 
Spoštovani starši! 
Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica učencem omogoča brezplačno izposojo učbenikov iz 
učbeniškega sklada. 
Ob izteku šolskega leta mora učenec komplet v celoti vrniti. Če bo kakšen učbenik uničen, poškodovan 
ali ga ne boste vrnili, boste morali poravnati stroške novega nakupa. Učenec je dolžan učbenike oviti. 
Prosimo, da učbenikov ne zavijate v samolepilne folije, ki jih konec šolskega leta ni mogoče odstraniti. 
 
 

1. NA KRILIH BESED, berilo, MKZ, EAN 9789610135661 
 

SLJ 17,90 
 

2. RADOVEDNIH PET 5, UČBENIK ZA DRUŽBO, EAN 3831075927025 
 

DRU 14,50 
 

3. RADOVEDNIH PET 5, UČBENIK ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO,  
EAN 3831075927032 
 

NIT 14,50 
 

4. MY SAILS 2 (new), učbenik, PIVEC, EAN 9789616968515 
 

TJA 17,90 

 
 
SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV 

 

Navedeno gradivo ima elemente delovnega zvezka, zato izposoja iz učbeniškega sklada ni mogoča. 
Starši morate navedeno gradivo kupiti sami.  
 

1. RADOVEDNIH PET 5 – samostojni delovni zvezek za slovenščino, ROKUS,  
EAN 3831075927339 
 

SLJ 16,00 

2. RADOVEDNIH PET 5 – samostojni delovni zvezek za matematiko, ROKUS,  
EAN 3831075927315 
 

MAT 17,00 

3. MY SAILS 2 (new), delovni zvezek, PIVEC, EAN 9789616968539 
 

TJA 13,80 

 
 

 

 

 

 

Skrbnica učb. sklada:          Ravnateljica: 
Tanja Smolej          Zlata Rejc 
 

 

 

 

 



 

 

ZVEZKI IN PRIPOMOČKI 

 

PREDMET POTREBŠČINE 

slovenščina 2 velika črtana zvezka, zvezek za bralno značko (lahko lanski)  

matematika veliki zvezek (nizki karo) 

veliki zvezek (brezčrtni) 

ravnilo (šablona), geotrikotnik, šestilo 

angleščina veliki črtani zvezek 

družba veliki črtani zvezek, 

plastificiran zemljevid (imaš iz 4. razreda)  

naravoslovje in tehnika veliki črtani zvezek 

gospodinjstvo veliki črtani zvezek 

glasbena umetnost / 

šport kratke hlače, majica, superge 

likovna umetnost 30 risalnih listov, kolaž papir, tempera barve (velike tube),  

čopiči - 2 debela ploščata (12 in 14 ali 16) in 2 tanka, voščenke, 

flomastri + alkoholni debel črn flomaster, zaščita za mizo (lahko 

časopisni papir), paleta, tuš, DAS masa (bela, 500 g), krpa za brisanje 

pripomočkov 

Pripomočke za LUM podpiši in zloži v škatlo ter jih prinesi v šolo 

prvi dan pouka. 

ostalo - peresnica, v kateri naj bo nalivno pero, suhe barvice, kemični svinčnik 
(moder in rdeč), vsaj dva ošiljena svinčnika - en trši (H) in en mehkejši 
(HB), radirka, lepilo v stiku, selotejp in škarje; 

- trda mapa z elastiko; 
- beležka in šolska publikacija; 
- šolski copati (z nedrsečimi podplati) 

 

Nasvet:  

Nekateri zvezki, ki si jih uporabljal-a v 4. razredu, še niso popisani. Ne zavrzi jih, ampak jih uporabi 

tudi v 5. razredu. Enako velja za likovne pripomočke – dopolni le tisto, kar si iztrošil-a. 

ZVEZKI, UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE IN UREJENE. 

   

 

 


