
 Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce     

 

     Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za 5. razred v šolskem letu 2019/2020 
 

Dragi učenci in učenke, spoštovani starši! Pred vami je seznam obveznih učbenikov in delovnih 
zvezkov, ki jih boste potrebovali v šol. letu 2019/2020: 
 

DELOVNI ZVEZKI in učna gradiva, ki jih starši kupite: 

 
1.  D. Berc Prah, S.Jan: RADOVEDNIH PET 5,  sam. delovni zv. za slovenščino- jezik  (2 dela)  
         zal.ROKUS-KLETT   EAN:3831075927339                                                                              cena: 16 €                                                                 
 
2.  M.Kopasić, M.Jurković: RADOVEDNIH PET 5, sam. delovni zv. za matematiko, (3 deli);                                                                                                                                      
        zal. ROKUS-KLETT  EAN:3831075927315                                                                                               cena: 17 €                                                                                                                              
 
3. Novak , Nuč: REACH FOR THE STARS 5, delovni zv. za angleščino v 5.razredu;  
       PRENOVA 2017; zal.DZS- EPC                    EAN: 9789610208426                               cena: 14,50 €  
 

UČBENIKI,  ki si jih lahko izposodite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
1. Umek, Janša: DRUŽBA IN JAZ 2, učbenik, družba v 5. razredu;  MODRIJAN-PRENOVLJENO 
2. A.Štucin, M.Grašič: RADOVEDNIH PET 5,učbenik za naravoslovje in tehniko;ROKUS-KLETT 

3. Novak, Nuč: REACH FOR THE STARS 5, učbenik za angleščino v 5.razredu; DZS-EPC    
4. RADOVEDNIH PET 5, berilo; ROKUS-KLETT 
5. Torkar:GOSPODINJSTVO 5, učbenik; zal. ROKUS-KLETT, prenova     
 
Cene so okvirne. Označene in potemnjene učbenike si učenci lahko izposodijo v šoli. Izposoja je tudi letos 
brezplačna. Učbenike si otroci lahko izposodijo zadnje dni v mesecu avgustu. Točni čas bo objavljen na 
šolski spletni strani in na oglasni deski šole.  V primeru, da otrok uniči ali izgubi  učbenik iz sklada, zanj 
konec leta plača odškodnino. POZOR! Učenke in učenci, ki bodo obiskovali pouk v podružnični enoti 
Begunje tam tudi prejmejo vse  naročene učbenike iz sklada. Izpolnjene naročilnice za učbeniški sklad  
otrok vrne razredničarki najkasneje do 19. 6. 2019.   
 
Skrbnica učbeniškega sklada:                                                                              Ravnateljica: 
Martina Schmitt                                                                                                  Emilija Kavčič 
 
≥____≥______≥______≥______≥_______≥_______≥_______≥_______≥______≥_____≥_______ ODREŽI 
 
 

UČBENIŠKI SKLAD  - NAROČILNICA                                                                   5.r  
 
Učenec/-ka (ime in priimek )……. ………………………..…..………….... si bo izposodil omenjene učbenike v učbeniškem 
skladu.  
                                                                                                                                           
                                                                                                                                          Podpis staršev:  
                                                                                                                                          ………………….. 

Naročilnico odrežite in jo vrnite razredniku najkasneje do  19. 6. 2019 ! 


