
 
Osnovna šola Draga Bajca Vipava 

5. razred 2022/23: DELOVNI ZVEZKI 

PREDMET NASLOV ZALOŽBA CENA 

 
Angleščina: 

SUPER MINDS 2, delovni zvezek za angleščino, 
poslovenjen  
EAN 9789612718800                    
Ohrani tudi delovni zvezek iz 4. razreda! 

ROKUS-
KLETT 

 
 
   15,80 

Matematika: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, 
delovni zvezek v 2 delih s kodo za dostop do 
spletnih vsebin 
EAN 9789610203278  

 
DZS 

 
    
   18,20 

Naravoslovje 
in tehnika: 

GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, 
navodila in praktično gradivo za ustvarjanje pri 
pouku in tehničnih dnevih, PRENOVLJENO  
EAN 9789616740258  

IZOTECH 

 
   17,00 

    = 51,00 
 

5. razred: POTREBŠČINE 

SLJ: 1 velik črtani zvezek 

MAT:  

• 1 velik zvezek visoki karo in   
1 velik brezčrtni zvezek za geometrijo - 
lahko kar lanski! 

• šablona, geotrikotnik, šestilo  
DRU:  

• 1 velik črtani zvezek  

• ročni zemljevid Slovenije 
NIT: 1 velik črtani zvezek 

TJA: 1 velik črtani zvezek + ohrani tudi  
delovni zvezek iz 4. razreda!!! 

GOS: 1 velik črtani zvezek  
GUM: 1 velik notni zvezek – lahko lanski! 

 
MAPA (A4), navadna kartonska ali 
plastificirana z elastiko: 

• nekaj dodatnih listov s črtami ali brez 

• 2-3 plastične mape, vložne ali navadne 
BELEŽKA 
 
ŠPO:  

• športni copati,   

• kratke hlače ali trenirka 
COPATI ZA HOJO PO RAZREDU!  
 

PERESNICA: 

• svinčnik HB ali tehnični svinčnik s HB 
vložki za matematiko 

• nalivno pero  in ustrezni vložki 

• 2 kemična svinčnika, rdeč in zelen 

• barvice, flomastri 

• škarje z zaobljeno konico 

• šilček, radirka, brisalec črnila/belilo 
• črn alkoholni flomaster srednje debeline 

ali dve debelini na enem 

LUM: 
• lepilo v stiku, lepilni trak, Mekol lepilo  
• likovni blok Radeče 

 + 20 dodatnih risalnih listov  

• tempera barve velike tube + 1 bela   

• vodene barve iz prejšnjih let 

• paleta  

• komplet različnih čopičev  -  okroglih in 

ploščatih 

• krpica in lonček za vodo 

• voščenke 

• kolaž papir 

• risalno oglje 

• mehki svinčnik B5 

• črni tuš 

Priporočilo: Poglejte, kaj je še uporabnega iz prejšnjega šolskega leta.  Neizpolnjene zvezke 
lahko uporabiš v naslednjem šolskem letu.  Zvezek za bralno značko imej vsako leto isti. 
Morebitne potrebščine pri izbirnih predmetih po dogovoru z učiteljem pri pouku. 


