5. razred - podružnična šola Šmartno v Rožni dolini

Spoštovani starši!
Čeprav se letošnje šolsko leto še ni zaključilo, že razmišljamo o naslednjem. Pred Vami sta seznama
učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih bo Vaš otrok potreboval v prihodnjem šolskem letu.
Šola Vam tudi v letošnjem letu omogoča izposojo učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada.
Izposoja je za učence brezplačna, saj stroške obrabnine poravna Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport RS.
V primeru, da si NE boste izposodili brezplačnega učbeniškega kompleta v šoli, nas o tem
obvestite z izpolnjenim vprašalnikom ( https://1ka.arnes.si/a/15499 ).
Komplete učbenikov si bodo učenci izposodili v prvem tednu pouka.
S klikom na povezave podjetij (najdete jih na: https://www.os-vojnik.si/ucbeniski-sklad ), si lahko
ostale potrebščine naročite v predprodaji.
Ponudbe preglejte in se po svoji presoji odločite za ponudnika.
Položnice za potrebščine boste prejeli neposredno od ponudnika. Pakete bodo učenci prejeli po
pošti ali v izbrani knjigarni (odvisno od vašega dogovora s ponudnikom).
Če ne boste poravnali obveznosti do ponudnika paketa v dogovorjenem roku, vam paketa ne bodo
pripravili in ga tudi ne bodo dostavili. Za vse nejasnosti v zvezi z delovnimi zvezki in potrebščinami
se obrnite na svetovalne naslove ponudnikov.
V upanju, da boste zaključek šolskega leta preživeli mirno, vas lepo pozdravljamo.

Skrbnika učbeniškega sklada:
Aleksandra Ambrož in Jure Uranič

Ravnateljica:
Nataša Čerenak

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN ZA
5. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2022/2023
Matična šola Vojnik - 65 učencev
Podružnična šola Nova Cerkev - 12 učencev
Podružnična šola Šmartno v Rožni dolini - 10 učencev
Podružnična šola Socka - 5 učencev
VSEH 92

Komplet delovnih zvezkov za 5. razred
Štev.

Naslov delovnega zvezka

MAT

1.

SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, delovni zvezek
za matematiko v 5. razredu OŠ (prenovljeno)

SLJ

2.

GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5 - izdaja s PLUSOM,
samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu
osnovne šole (prenovljeno)

DRU*

3.

ROČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE, merilo 1:500,000

NIT*

4.

PRAKTIČNA GRADIVA 5. gradivo za naravoslovje
in tehniko v 5. razredu

GOS*

5.

RADOVEDNIH PET 5, Gospodinjstvo 5, zbirka
aktivnosti (s prilogami in interaktivnim gradivom) za
gospodinjstvo v 5. razredu osnovne šole

Avtor
M. Cotič, D. Felda, B. Bremec, D. Grželj,
M. Pisek DZS
EAN 9789610203278
N. Cajhen, N. Drusany, D. Kapko, M.
Križaj, M. Bešter Turk
(Rokus Klett)
EAN 9789612920180
Žerovnik Marko
DZS
EAN 9789610201915
S. Zajc, F. Florjančič
IZOTECH
EAN 9789616740258
ROKUS
EAN 9789612718701

Skupna cena delovnih zvezkov:

Predvidena cena
18,20

18,50

5,80

17,00

5,50
65,30 €

* GRADIVA IN PRIPOMOČKI
Seznam potrebščin za 5. razred
Predmet
Potrebščine
Slovenski jezik
2x (A4) velik črtan zvezek (60 listni)
Angleški jezik
(A4) velik črtan zvezek (60 listni)
Matematika
(A4) velik mali karo (0.5cm) zvezek (60 listni)
(A4) brezčrtni zvezek (zvezek iz 4. razreda)
šablona, geo trikotnik
Družba
(A4) velik črtan zvezek (40 listni)
Naravoslovje in tehnika
(A4) velik črtan zvezek (40 listni)
Glasbena umetnost
(A4) velik črtan zvezek (zvezek iz 4. razreda)
Gospodinjstvo
(A4) velik črtan zvezek (60 listni - zvezek bodo učenci uporabljali tudi v 6. razredu)
Likovna umetnost
risalni blok - (2x20 listov), voščenke, vodene barve, tempera barve AERO, čopiči ploščati (3
debeline), čopiči okrogli (3 debeline), paleta, suhe barvice, flomastri (12), krpa za brisanje
likovnega pribora, bela tempera (42ml), kolaž papir A3 obojestranski *
* O nakupu dodatnega likovnega materiala v vrednosti 5 € na učenca, se bomo pogovorili na
prvem roditeljskem sestanku.
Šport
športni copati za v telovadnico, majica, telovadne hlače
Ostalo
mapa, beležka, urejena peresnica (škarje, lepilo)

Otrok mora imeti obvezno par šolskih copat. Zaradi
varnosti pri pouku športa, naj ima tudi športne copate za
telovadnico, ki jih bo uporabljal izključno v ta namen.

OBVESTILO STARŠEM - IZPOSOJA UČBENIKOV
ZA 5. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2022/2023
Osnovna šola Vojnik omogoča učencem, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo osnovno šolo, da si v prihodnjem
šolskem letu iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet. Nadomestilo za uporabo učbeniškega kompleta
bo za vašega otroka v celoti poravnalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

Št.

Naslov učbenika

Avtor

BERILO 5, NA KRILIH BESED, berilo za

OD MRAVLJE DO SONCA 2, učbenik za

I. Saksida, M. K. Aberšek, B. Golob
Mladinska knjiga Založba
EAN 9789610135661
Milena Blažič, Et Al.
(ROKUS KLETT)
EAN: 9789612713270
Nina Lauder
Oxford University Press
EAN 9780194034869
M. Cotič, D. Felda...
(DZS)
EAN 9789610203261
D. krnelj, B. Bajt, ...
(MODRIJAN)

DRUŽBA IN JAZ 2, učbenik za družbo v 5.

EAN: 9789617053364
M.Umek, O.Janša-Zorn...
(MODRIJAN)

1. slovenščino v 5. razredu osnovne šole*
RADOVEDNIH PET 4, berilo za slovenščino -

ali književnost v 4. razredu osnovne šole*

YOUNG EXPLORERS 2, slovenska izdaja, učbenik

2. za angleščino v 5. razredu osnovne šole

SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, učbenik za

3. matematiko v 5. razredu OŠ

4. naravoslovje in tehniko za 5. razred
5. razredu osnovne šole

GOSPODINJSTVO 5), učbenik za gospodinjstvo v

6. 5. razredu osnovne šole

MP cena

EAN 9789617070316
G. Torkar, P. Bratož Opaškar
(ROKUS KLETT)
EAN 9789612710057

17,90
15,80
21,00
18,50

16,00

16,30

15,60

* Zaradi načina dela v kombiniranih oddelkih podružničnih šol obstaja možnost, da bo uporabljeno berilo za 4. razred!

Med učbeniki v zgornji tabeli so le tisti, ki jih uvrščamo v šolski učbeniški sklad.
Seznam ne vsebuje delovnih zvezkov in drugih gradiv, ki ne morejo biti uvrščena v učbeniški sklad.
Učbeniki, ki jih bo otrok prejel v šoli, so del šolskega učbeniškega sklada. To pomeni, da so v večini primerov
rabljeni. Trudimo se, da zelo obrabljene učbenike izločimo. Učbenikov, ki so starejši od pet let, ne izposojamo.
Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če bo kateri učbenik popolnoma uničen ali pa ga ne boste
vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega.

V primeru, da se z zapisanim ne strinjate in boste svojemu otroku sami kupili učbenike, izpolnite
odstopno izjavo na spletni strani: https://1ka.arnes.si/a/15499

Ta seznam lahko najdete tudi na spletni strani šole v področju: Organizacija pouka - Učbeniški sklad
https://www.os-vojnik.si/ucbeniski-sklad/
OŠ Vojnik, april-maj 2022

