
 



            
OŠ VALENTINA VODNIKA, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana/tel.:01 500 71 50 / fax.: 01 500 71 60 

 

 

       ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 2. A RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE 
  ZA ŠOLSKO LETO 2021/22 

     
 ŠOLSKE POTREBŠČINE, KI JIH MORATE KUPITI:   

 
SLOVENŠČINA 
 1x zvezek A4 11 mm črtovje s pomožno sredinsko črto – Obojestranski tisk  

*Če ima otrok običajen nov črtast zvezek iz 1. razreda, ga lahko še obdrži.  

 
MATEMATIKA 
 1 x A4 karo zvezek (veliki karo) 
 1 x velika šablona (30 cm), 1x mala šablona 

 
SPOZNAVANJE OKOLJA 
 1x zvezek A4, 11 mm črtovje  s pomožno sredinsko črto – Obojestranski tisk 

 
GLASBENA UMETNOST 
 1x zvezek B5, 11 mm črtovje s pomožno sredinsko črto – Obojestranski tisk  

 
LIKOVNA UMETNOST   

 risalni blok z elastiko, kolaž papir A4 (Radeče papir – muflon)  
 V podpisani škatli (lahko je škatla MOJ NANDE iz kompleta, ki jo bodo dobili 1. teden) naj 

bodo voščenke DUGA, vodene barvice Aero, tempera barve  Aero (10 majhnih tubic v 
plastični škatli), plastelin Pelikan (creaplast- 9 barv v plastični embalaži), oglje za risanje,   
3x čopič: en tanjši, en debelejši in en ploščati, paleta, lepilo v stiku UHU, krpica iz blaga, 
lonček. 

       Vse likovne potrebščine naj imajo otroci podpisane.   
 
ŠPORT   
 vrečka iz blaga (za športno opremo), kratke hlačke (ali pajkice ali dres), majica s kratkimi 
rokavi, šolski copati z gumijastim podplatom, elastika za lase (deklice) 
 
ANGLEŠČINA  

 1x brezčrtni zvezek A4 Lahko iz 1. razreda.  

 
DRUGO 
 za beležko 1x zvezek B5, 11 mm črtovje s pomožno sredinsko črto obojestranski tisk, 
vrečka iz blaga za šolske copate, bidon za vodo, trša mapa z elastiko format A4  
 Peresnica, v njej pa: barvice (priporočamo: Faber-Castell ali Stabilo Trio ali Staedtler 
jumbo), 2 svinčnika HB, mehka radirka, šilček, brisalec, nalivnik, 2x lepilo v stiku UHU   
 Posebej v manjši peresnici na zadrgo: flomastri, 1x lepilo v stiku UHU, dobre škarje.     

               
Vsi zvezki in knjige naj bodo oviti ter opremljeni z imenom, priimkom, razredom in s kratico za 
predmet: SLO, MAT, SPO, TJA, GUM. Enako velja za ostale šolske potrebščine. Potrebščine, ki 
so ohranjene, naj imajo otroci tudi v 2. razredu. 
 



            
OŠ VALENTINA VODNIKA, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana/tel.:01 500 71 50 / fax.: 01 500 71 60 

 

 

 
 OTROCI DOBIJO PRVI TEDEN SEPTEMBRA V ŠOLI:  

 
 GRADIVO IN UČBENIKE IZ UČBENIŠKEGA SKLADA (brezplačno)  
 

 
 

MOJ NANDE 2 - KOMPLET, Vsebuje: MATEMATIKA 2, samostojni 
delovni zvezek; SLOVENŠČINA 2, samostojni delovni zvezek; 
SPOZNAVANJE OKOLJA 2, samostojni delovni zvezek, založba MKZ, 
količina:1, EAN: 3831022486179 

 
 

 
Saksida, V. Medved Udovič, M. Grginič: NA MAVRICO PO PRAVLJICO, 
berilo za 2. razred, založba IZOLIT, količina: 1, EAN: 9789616279123 
 
 
 

 
 

Otroka aktivno vključite v pripravo šolskih 
potrebščin. 

 
 
Ljubljana, junij 2021          Učiteljica 2. A razreda 



Šolske potrebščine za 2. b razred osnovne šole za šolsko leto 2021/22 

 
BREZPLAČNI KOMPLET DELOVNIH ZVEZKOV (DOBITE V ŠOLI) 
 
M. Kramarič,  M. Kern, et al. : LILI IN BINE 2, OBOGATENI KOMPLET (samostojni delovni 
zvezek za matematiko, slovenščino, spoznavanje okolja in glasbo ter priloga za angleščino + 2. del 
delovnega zvezka za opismenjevanje + koda Lili in Bine v škatli); založba Rokus Klett-EAN-KODA:  
3831075927919 
 
UČBENIŠKI SKLAD (IZPOSODI ŠOLA) 
 
 - M. Kordigel, LILI BINE 2, BERILO za 2. r OŠ, ROKUS KLETT 
 - B. Oblak: GLASBENA SLIKANICA 2, DZS 
 - Lili in Bine 2: UČBENIK ZA SPO, za 2. r. OŠ, ROKUS KLETT 
 
Učenci, ki si bodo izposodili učbenike iz učbeniškega sklada, jih bodo dobili prvi teden v šoli. 
 
OSTALE ŠOLSKE POTREBŠČINE (KUPITE) 
 
Slovenščina 
2x veliki črtast A4 zvezek (ne z vmesno črto)  
 
 Matematika  
1 x velika šablona - ravnilo (30 cm) 
1 x veliki karo zvezek A4  
 
 Spoznavanje okolja 
1x velik črtast A4 zvezek z vmesno črto (črte na obeh straneh) 
 
Glasbena umetnost 
1x mali črtast zvezek 
 
Angleščina 
1 x veliki brezčrtni zvezek (lahko nadaljujejo v lanski zvezek) 
 
 Likovna umetnost (uporabite škatlo Lili in Bine iz kompleta) 
 1 x risalni blok in 10 risalnih listov, 
 1 x kolaž papir velikosti A4, časopisni papir,  
 1 x plastelin Pelikan (creaplast- 9 barv v plastični embalaži) 
 1 x voščenke Duga,  
 1 x obojestranski flomastri (tanki-debeli), 
 1 x vodene barvice Aero,    
 3 x čopič: 1x tanjši, 1x debelejši (okrogel) in 1x ploščati 
 1 x krpica iz blaga, lonček, zaščitna majica  



1 x keramično ploščo oz. paleto za mešanje barv 
1 x UHU lepilo v  stiku, lepilni trak 
 
Šport  
V vrečki iz blaga: kratke hlače (ali pajkice ali dres),  majica s kratkimi rokavi, elastika za daljše lase. 
 
Drugo 
V vrečki iz blaga: šolski copati z gumijastim podplatom. 
1 x mali črtani zvezek za beležko, trša  mapa z elastiko 
 
V peresnici: 2 svinčnika HB, barvice (priporočamo: STABILO TRIO ali FABER-CASTELL ali 
STAEDTLER JUMBO),  šilček, mehka radirka. 
 
Posebej- v manjši puščici na zadrgo:  UHU lepilo v stiku, kvalitetne  škarje. 
  
Vsi zvezki in knjige naj bodo oviti ter opremljeni z imenom, priimkom,  razredom in s kratico za 
predmet: SLO, MAT, SPO, TJA, GUM,  označite tudi vse ostale drobne šolske potrebščine. 
 

Otroka aktivno vključite v pripravo šolskih potrebščin. 
 
 

 

 

POMAGALA TI BOVA. 
 

LILI              IN             BINE 
 
Ljubljana, junij 2021                                                               Učiteljica  2. b 
 

 



Šolske potrebščine za 2. c razred osnovne šole za šolsko leto 2021/22 

 
BREZPLAČNI KOMPLET DELOVNIH ZVEZKOV (DOBITE V ŠOLI) 
 
M. Kramarič,  M. Kern, et al. : LILI IN BINE 2, OBOGATENI KOMPLET (samostojni delovni 
zvezek za matematiko, slovenščino, spoznavanje okolja in glasbo ter priloga za angleščino + 2. del 
delovnega zvezka za opismenjevanje + koda Lili in Bine v škatli); založba Rokus Klett-EAN-KODA:  
3831075927919 
 
UČBENIŠKI SKLAD (IZPOSODI ŠOLA) 
 
 - M. Kordigel, LILI BINE 2, BERILO za 2. r OŠ, ROKUS KLETT 
 - B. Oblak: GLASBENA SLIKANICA 2, DZS 
 
Učenci, ki si bodo izposodili učbenike iz učbeniškega sklada, jih bodo dobili prvi teden v šoli. 
 
OSTALE ŠOLSKE POTREBŠČINE (KUPITE) 
 
Slovenščina 
2x veliki črtast A4 zvezek  z vmesno črto (črte na obeh straneh) 
 
 Matematika  
1 x velika šablona - ravnilo (30 cm) 
1 x veliki karo zvezek A4  
 
 Spoznavanje okolja 
1x velik črtast A4 zvezek z vmesno črto (črte na obeh straneh) 
 
Glasbena umetnost 
1x mali črtast zvezek 
 
Angleščina 
1 x veliki brezčrtni zvezek (lahko od 1.r) 
 
 Likovna umetnost (uporabite škatlo Lili in Bine iz kompleta) 
 1 x risalni blok in 10 risalnih listov, 
 1 x kolaž papir velikosti A4, časopisni papir,  
 1 x plastelin Pelikan (creaplast- 9 barv v plastični embalaži) 
 1 x voščenke Duga,  
 1 x obojestranski flomastri (tanki-debeli), 
 1 x vodene barvice Aero,    
 3 x čopič: 1x tanjši, 1x debelejši (okrogel) in 1x ploščati 
 1 x krpica iz blaga, lonček, zaščitna majica  
1 x keramično ploščo oz. paleto za mešanje barv 
1 x UHU lepilo v  stiku, lepilni trak 
 



Šport  
V vrečki iz blaga: kratke hlače (ali pajkice ali dres),  majica s kratkimi rokavi, elastika za daljše lase. 
 
Drugo 
V vrečki iz blaga: šolski copati z gumijastim podplatom. 
1 x mali črtani zvezek za beležko, trša  mapa z elastiko 
 
V peresnici: 2 svinčnika HB, barvice (priporočamo: STABILO TRIO ali FABER-CASTELL ali 
STAEDTLER JUMBO),  šilček, mehka radirka. 
 
Posebej v manjši puščici na zadrgo:  UHU lepilo v stiku, kvalitetne  škarje. 
  
Vsi zvezki in knjige naj bodo oviti ter opremljeni z imenom, priimkom,  razredom in s kratico za 
predmet: SLO, MAT, SPO, TJA, GUM,  označite tudi vse ostale drobne šolske potrebščine. 
 

Otroka aktivno vključite v pripravo šolskih potrebščin. 
 
 

 

 

POMAGALA TI BOVA. 
 

LILI              IN             BINE 
 
 
Ljubljana, junij 2021            
 

 



Šolske potrebščine za 3.a in 3.b razred, šolsko leto 2021/22 

UČBENIKI, učenci jih dobijo iz šolskega sklada brezplačno 

M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo,
založba ROKUS-KLETT, količina: 1, EAN:
9789612712785

N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 3, učbenik za
spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT,
količina: 1, EAN: 9789612712778

DELOVNI ZVEZKI, učenci jih dobijo v šoli brezplačno 

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 3,
KOMPLET C, samostojni delovni zvezki za
slovenščino in matematiko  s prilogo za angleščino
+ koda LILIBI, založba ROKUS-KLETT, količina: 1,
EAN: 3831075928497

S. Bratož, M. Žefran et al.: REACH FOR THE
STARS 3, delovni učbenik za angleščino, založba
DZS-EPC, količina: 1, EAN: 9789610208808

M. Pušenjak: CINCIDON 3, glasbeni zvezek za 3.
razred, založba MKZ, količina: 1, EAN:
9790709008353

OSTALE POTREBŠČINE: 

SLO: 1x zvezek A4 z vmesnimi črtami (TAKO LAHKO) , obojestranski tisk v sivo modri barvi 

MAT: 1 x A4 karo zvezek (veliki karo), obojestranski tisk v sivo modri barvi 

     1 x velika šablona (30 cm), 1x mala šablona 

SPO: 1x zvezek A4 z vmesnimi črtami (TAKO LAHKO) , obojestranski tisk v sivo modri barvi 

LUM: vodene barvice AERO, tempera barvice AERO, voščenke DUGA, blok z elastiko, 30 
risalnih listov, kolaž papir, krpica iz blaga, plastelin, komplet najmanj treh čopičev različne 
debeline, škarjice, lepilo v stiku, oglje v škatlici 

Potrebščine naj bodo v škatli za čevlje primerne velikosti in opremljene z imenom in 
priimkom. 

ŠPO: kratke hlačke (ali pajkice ali dres), majica s kratkimi rokavi, šolski copati z gumijastim 
podplatom  

TJA: zvezek iz 2.razreda 

Drugo: zvezek-B5 z vmesnimi črtami za beležko (TAKO LAHKO),  peresnica: 2 svinčnika HB, suhe barvice, 
flomastri, šilček, mehka radirka, nalivnik in brisalec, vrečka iz blaga za šolske copate 

   Učiteljice 3. r 



 

 

UČBENIKI, učenci jih dobijo iz šolskega sklada brezplačno:  

M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo, založba ROKUS-KLETT, količina: 1, EAN: 
9789612712785 

N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 3, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT, 
količina: 1, EAN: 9789612712778 

 

DELOVNI ZVEZKI, učenci jih dobijo v šoli brezplačno: 

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 3, 
KOMPLET C, samostojni delovni zvezki za 
slovenščino in matematiko  s prilogo za angleščino 
+ koda LILIBI, založba ROKUS-KLETT, količina: 1, 
EAN: 3831075928497 

S. Bratož, M. Žefran et al.: REACH FOR THE 
STARS 3, delovni učbenik za angleščino, založba 
DZS-EPC, količina: 1, EAN: 9789610208808 

M. Pušenjak: CINCIDON 3, glasbeni zvezek za 3. 
razred, založba MKZ, količina: 1, EAN: 
9790709008353 

 

OSTALE POTREBŠČINE: 

SLO: 1x zvezek A4 z vmesnimi črtami (npr. TAKO LAHKO) , obojestranski tisk   

MAT: 1 x A4 karo zvezek (veliki karo), obojestranski tisk   

     1 x velika šablona (30 cm), 1x mala šablona 

SPO: 1x zvezek A4 z vmesnimi črtami (TAKO LAHKO) , obojestranski tisk v sivo modri barvi 

LUM: tempera barvice, voščenke,10 risalnih listov, kolaž papir, krpica iz blaga, komplet najmanj 

treh čopičev različne debeline, škarjice, lepilo v stiku  

Potrebščine naj bodo v škatli za čevlje primerne velikosti in opremljene z imenom in 

priimkom. 

ŠPO: kratke hlačke (ali pajkice ali dres), majica s kratkimi rokavi, šolski copati z gumijastim 

podplatom  

TJA: zvezek iz 2.razreda 

Drugo: beležka ( lahko iz drugega razreda),  peresnica: 2 svinčnika HB, suhe barvice, flomastri, šilček, mehka radirka, 

nalivnik in brisalec, vrečka iz blaga za šolske copate                                              

                                                                                                                    Učiteljica 3. c 



OŠ VALENTINA VODNIKA, ADAMIČEVA 16, LJUBLJANA 

Seznam šolskih potrebščin za 4. a oddelek, šolsko leto 2021/2022 
 

SLOVENŠČINA  (SLJ) 
- 1 velik črtani zvezek (A4), 
 
MATEMATIKA (MAT) 
- 1 velik zvezek(A4), veliki karo (1 cm x 1 cm), 
- geotrikotnik, 
- šablonsko ravnilo (skoraj 30 cm), 
- šestilo; 

 
DRUŽBA  (DRU) 
- 1 velik črtani zvezek (A4); 

 
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA (NIT) 
- 1 velik črtani zvezek (A4); 

 
 ANGLEŠČINA  (TJA) 
- 1 velik črtani zvezek (A4); 

 
GLASBENA UMETNOST (GUM) 
- 1 velik črtani zvezek (A4); 

 
ŠPORT (ŠPO) 
- telovadne hlače, majica s kratkimi rokavi ali dres, nedrseči copati, vrečka za 

športno opremo, elastika za dolge lase; 
 
DRUGO 
- vrečka za copate, 
- vrečka za masko, 
- škatlica za popoldansko malico, 
- beležka  
 
LIKOVNA UMETNOST  (LUM) 
- risalni blok, 20 risalnih listov, šeleshamer (A4) 20 listov, 
- kvalitetni čopiči – okrogli in ploščati (en naj bo ploščat, širina ščetin vsaj 2 cm), 
- tempera barve: velika tuba rumene, magente, cian modre in  bele) in ena  mala 

tuba črne barve; 
- mehki svinčniki (vsaj trije npr. B2, B4,B8), 
- kolaž  papir barven na obeh straneh, 
- lepilo (tekoče (magnetin ali uhu in v stiku), selotejp, 
- škarje, 
- oglje, 
- voščenke, vodenke, plastelin (le v primeru, da so jim ostale iz prvih treh razredov) 
- kuhinjska krpa, časopisni papir 
- pokrov od sladoleda za mešanje barv (ne kupujte palet)  
- likovna škatla (manjša škatla od čevljev), 
 



OŠ VALENTINA VODNIKA, ADAMIČEVA 16, LJUBLJANA 

DELOVNI ZVEZKI (kupite starši) 
 
 naziv predmet cena 

 

Več avtorjev: RADOVEDNIH PET 4, 
KOMPLET   petih samostojnih delovnih zvezkov ; 
V kompletu so samostojni delovni zvezki za: 
• slovenščino (v dveh delih),  
• matematiko (v štirih delih),  
• družbo,  
• glasbeno umetnost,  
• naravoslovje in tehniko, 
 
• koda za dostop do interaktivnega gradiva na 
www.radovednih-pet.si 
• gradivo za razvijanje bralne pismenosti  
• dvostranski zemljevid Slovenije  
• beležka z vsebinskimi dodatki Radovednih pet 4,  
• raziskovalni knjižici Voda in Preteklost  
• zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in 
utrjevanje matematike  
• Z glavo na kolo, priročnik za pripravo na kolesarski izpit 
 
 
založba ROKUS-KLETT, količina: 1, EAN:  3831075925243 

SLJ, MAT, GUM,  
DRU in NIT 

56,00 

 Lauder, N.: YOUNG EXPLORERS 1, DZ,  
OUP, koda ISBN: 9780194617420 

    Angleščina 16,00 

  Skupaj: 72,00 

 
UČBENIKI  
Učbenikov ne kupujte, ker si jih lahko brezplačno izposodite v šoli (učbeniški sklad). 
 
4. RAZRED 

 naziv predmet cena 

 

M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, založba 
ROKUS-KLETT, količina: 1, EAN: 9789612713270 

Slovenščina  

 Lauder, N.: YOUNG EXPLORERS 1, učbenik,  

OUP, koda ISBN: 9780194034845 

 

Angleščina  

    

    
 

Zvezke, ki so jih uporabljali v 3. razredu, lahko uporabijo v 4.razredu. 
 
Učbenike, delovne zvezke in zvezke po potrebi zaščitite s plastičnimi (PVC) ovitki.  
Na prvi strani jih opremite z nalepko, na katero napišite ime in priimek učenca, 
razred, oddelek in predmet. 

 

Ljubljana, 18. 6. 2021 



OŠ VALENTINA VODNIKA, ADAMIČEVA 16, LJUBLJANA 

Seznam šolskih potrebščin za 4. B razred, šolsko leto 2021/22 
 

SLOVENŠČINA  (SLJ) 
- 1 velik črtani zvezek (A4), 
 
MATEMATIKA (MAT) 
- 1 velik zvezek(A4), veliki karo (1 cm x 1 cm), 
- geotrikotnik, 
- šablonsko ravnilo (skoraj 30 cm), 
- šestilo (kvalitetno) 

 
DRUŽBA  (DRU) 
- 1 velik črtani zvezek (A4); 

 
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA (NIT) 
- 1 velik črtani zvezek (A4); 

 
 ANGLEŠČINA  (TJA) 
- 1 velik črtani zvezek (A4); 

 
GLASBENA UMETNOST (GUM) 
- 1 velik črtani zvezek (A4); 

 
ŠPORT (ŠPO) 
- telovadne hlače, majica s kratkimi rokavi ali dres, nedrseči copati, vrečka za 

športno opremo, elastika za dolge lase; 
 
DRUGO 
- vrečka za copate, 
- škatlica za popoldansko malico, 
- beležka (lahko mali zvezek); 
 
LIKOVNA UMETNOST  (LUM) 
- risalni blok, 20 risalnih listov, šeleshamer (A4) 10 listov, 
- kvalitetni čopiči – okrogli in ploščati (en naj bo ploščat, širina ščetin vsaj 2 cm), 
- tempera barve: velika tuba rumene, magente, cian modre in  bele) in ena  mala 

tuba črne barve; 
- mehki svinčniki (vsaj trije npr. B2, B4,B8), 
- kolaž  papir barven na obeh straneh, 
- lepilo (tekoče (magnetin ali uhu) in v stiku), seloteip, 
- škarje, 
- oglje, 
- voščenke,  
- kuhinjska krpa, časopisni papir 
- paleta 
- likovna škatla ( lahko škatla od čevljev), 
 
 



OŠ VALENTINA VODNIKA, ADAMIČEVA 16, LJUBLJANA 

 
DELOVNI ZVEZKI (kupite starši) 
 naziv predmet cena 

 Več avtorjev: RADOVEDNIH PET 4, KOMPLET A 
samostojni delovni zvezki, za slovenščino, matematiko, 
naravoslovje in tehniko plus koda, založba ROKUS-KLETT, 
količina: 1, EAN: 3831075928350 

Učni kompleti Rokus - 
Klett 

39,00 

 

Lauder, N.: YOUNG EXPLORERS 1  

DZ, OUP, 

koda ISBN: 9780194617420 

  

Angleščina 16,00 

  Skupaj: 55,00 

 
 
 

 
UČBENIKI   
4. RAZRED (učbeniški sklad – NE KUPUJETE) 

 naziv predmet cena 

M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, 
založba ROKUS-KLETT, količina: 1, EAN: 9789612713270 

Slovenščina  

 
 
 

Lauder, N.: YOUNG EXPLORERS 1, učbenik, 
OUP, koda ISBN: 9780194034845 

Angleščina  

 

 
H. Verdev, J.M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 4, 
učbenik za družbo EAN 9789612713300 
 

Družba  

    
 

Zvezke, ki so jih uporabljali v 3. razredu, lahko uporabijo v 4. razredu. 
 
Učbenikov ne kupujte, ker si jih lahko brezplačno izposodite v šoli (učbeniški sklad). 
 
Učbenike, delovne zvezke in zvezke po potrebi zaščitite s plastičnimi (PVC) ovitki.  
Na prvi strani jih opremite z nalepko, na katero napišite ime in priimek učenca, 
razred, oddelek in predmet. 

Ljubljana, junij 2021 



OŠ VALENTINA VODNIKA, ADAMIČEVA 16, LJUBLJANA 

Seznam šolskih potrebščin za 4. c, šolsko leto 2021/2022 
 

SLOVENŠČINA  (SLJ) 
- 1 velik črtani zvezek (A4), 
 
MATEMATIKA (MAT) 
- 1 velik zvezek(A4), veliki karo (1 cm x 1 cm), 
- geotrikotnik, 
- šablonsko ravnilo (skoraj 30 cm), 
- šestilo; 

 
DRUŽBA  (DRU) 
- 1 velik črtani zvezek (A4); 

 
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA (NIT) 
- 1 velik črtani zvezek (A4); 

 
 ANGLEŠČINA  (TJA) 
- 1 velik črtani zvezek (A4); 

 
GLASBENA UMETNOST (GUM) 
- 1 velik črtani zvezek (A4); 

 
ŠPORT (ŠPO) 
- telovadne hlače, majica s kratkimi rokavi ali dres, nedrseči copati, vrečka za 

športno opremo, elastika za dolge lase; 
 
DRUGO 
- vrečka za copate, 
- vrečka za masko, 
- škatlica za popoldansko malico, 
- beležka (lahko mali zvezek); 
 
LIKOVNA UMETNOST  (LUM) 
- risalni blok, 20 risalnih listov, šeleshamer (A4) 20 listov, 
- kvalitetni čopiči – okrogli in ploščati (en naj bo ploščat, širina ščetin vsaj 2 cm), 
- tempera barve: velika tuba rumene, magente, cian modre in  bele) in ena  mala 

tuba črne barve; 
- mehki svinčniki (vsaj trije npr. B2, B4,B8), 
- kolaž  papir barven na obeh straneh, 
- lepilo (tekoče (magnetin ali uhu) in v stiku), seloteip, 
- škarje, 
- oglje, 
- voščenke, vodenke, plastelin (le v primeru, da so jim ostale iz prvih treh razredov) 
- kuhinjska krpa, časopisni papir 
- pokrov od sladoleda za mešanje barv (ne kupujte palet)  
- likovna škatla ( manjša škatla od čevljev), 
 



OŠ VALENTINA VODNIKA, ADAMIČEVA 16, LJUBLJANA 

DELOVNI ZVEZKI (kupite starši) 
 
 naziv predmet cena 

 

Več avtorjev: RADOVEDNIH PET 4, 
KOMPLET   petih samostojnih delovnih zvezkov ; 
V kompletu so samostojni delovni zvezki za: 
• slovenščino (v dveh delih),  
• matematiko (v štirih delih),  
• družbo,  
• glasbeno umetnost,  
• naravoslovje in tehniko, 
 
• koda za dostop do interaktivnega gradiva na 
www.radovednih-pet.si 
• gradivo za razvijanje bralne pismenosti  
• dvostranski zemljevid Slovenije  
• beležka z vsebinskimi dodatki Radovednih pet 4,  
• raziskovalni knjižici Voda in Preteklost  
• zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in 
utrjevanje matematike  
• Z glavo na kolo, priročnik za pripravo na kolesarski izpit 
 
 
založba ROKUS-KLETT, količina: 1, EAN:  3831075925243 

SLJ, MAT, GUM,  
DRU in NIT 

56,00 

 Lauder, N.: YOUNG EXPLORERS 1, DZ,  
OUP, koda ISBN: 9780194617420 

    Angleščina 16,00 

  Skupaj: 72,00 

 
UČBENIKI  
Učbenikov ne kupujte, ker si jih lahko brezplačno izposodite v šoli (učbeniški sklad). 
 
4. RAZRED 

 naziv predmet cena 

 

M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, založba 
ROKUS-KLETT, količina: 1, EAN: 9789612713270 

Slovenščina  

 Lauder, N.: YOUNG EXPLORERS 1, učbenik,  

OUP, koda ISBN: 9780194034845 

 

Angleščina  

    

    
 

Zvezke, ki so jih uporabljali v 3. razredu, lahko uporabijo v 4. razredu. 
 
Učbenike, delovne zvezke in zvezke po potrebi zaščitite s plastičnimi (PVC) ovitki.  
Na prvi strani jih opremite z nalepko, na katero napišite ime in priimek učenca, 
razred, oddelek in predmet. 

 

Ljubljana, junij 2021 



SEZNAM UČNIH PRIPOMOČKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN UČBENIKOV  
ZA ŠOL. LETO 2021/22 

5. a  
 
 
 
UČNI 
PRIPOMOČKI 

SLOVENSKI JEZIK 
1 velik črtani zvezek 
 
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 
1 velik črtani zvezek 
 
DRUŽBA 
1 velik črtani zvezek 
Zemljevid Slovenije 
 
MATEMATIKA 
1 velik zvezek veliki karo (1 cm2) 
Šestilo, geotrikotnik, šablonsko ravnilo (20 cm) 
 
ANGLEŠČINA 
1 velik črtani zvezek 
 
LIKOVNA UMETNOST 
‐ risalni blok, 30 risalnih listov,  
‐ šeleshamer (A4) 20 listov,  
‐ šeleshamer (A3) 10 listov 
‐ tempera barve (velike tube bela, rumena, magenta, cian in mala 

tuba črne barve) 
‐ kvalitetni čopiči (debeli, srednji, tanki)  
‐ barvni svinčniki 
‐ kolaž papir 
‐ likovna škatla (manjša škatla od čevljev)  
‐ škarje, lepilo, lepilni trak 

 
GLASBENA UMETNOST 
1 velik črtani zvezek 
 
ŠPORTNA VZGOJA 
Telovadne hlače, majica s kratkimi rokavi ali dres, nedrseči copati, 
vrečka za športno opremo 
 
GOSPODINJSTVO 
1 velik črtani zvezek 
 



DELOVNI ZVEZKI (kupite starši) 

 

D. Kapko et al.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5 - 
IZDAJA S PLUSOM, samostojni delovni zvezek za 
slovenščino, založba ROKUS-KLETT, količina: 1, 
EAN: 9789612920180 

Slovenščina 17,50  

 

T. Bogataj, T. Drašler, M. Rugelj et al.: MATEMATIKA 
5, samostojni delovni zvezek, 2 dela, založba MKZ, 
količina: 1, EAN: 9789610143635, 9789610143642 

Matematika 17,80  

 

S. Maidment, L. Roberts: HAPPY STREET 2 NEW 
EDITION, delovni zvezek za angleščino, založba 
MKT, količina: 1, EAN: 9780194730877 

Angleščina 15,90  

 

Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN 
TEHNIKA 5, navodila in praktično gradivo za 
ustvarjanje, založba IZOTECH, količina: 1, EAN: 
9789616740258 

Naravoslovje in 
tehnika 

13,00  

 

T. Mraz Novak, P. Brdnik Juhart: RADOVEDNIH PET 
5, samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost, 
založba ROKUS-KLETT, količina: 1, EAN: 
9789612716776 

Glasbena 
umetnost 

13,00  

        
 
UČBENIKE SI LAHKO SPOSODITE IZ UČBENIŠKEGA SKLADA 

 

B. Golob, M. Kordigel Aberšek, I. Saksida: BERILO 5  
NA KRILIH BESED, berilo za 5. razred, prenovljen, 
založba MKZ, količina: 1, EAN: 9789610135661 

Slovenščina   

 

S. Maidment, L. Roberts: HAPPY STREET 2 NEW 
EDITION, učbenik za angleščino z dodatkom, založba 
MKT, količina: 1, EAN: 9780194730846 

Angleščina   

 

H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 5, 
učbenik za družbo, založba ROKUS-KLETT, količina: 
1, EAN: 9789612716820 

Družba   

 

D. Krnel et al.: OD MRAVLJE DO SONCA 2, učbenik 
za naravoslovje in tehniko v 5. razredu, založba 
MODRIJAN, količina: 1, EAN: 9789617053364 

Naravoslovje in 
tehnika 

  

                                   Ljubljana, 22. 6. 2021 



SEZNAM UČNIH PRIPOMOČKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN UČBENIKOV  

ZA ŠOL. LETO 2021/22 

5. b   

 

 

Učbeniki (ne kupujte, izposoja iz učbeniškega sklada): 

 naziv predmet cena  

 

M. Blažič et al.: RADOVEDNIH PET 5, berilo, založba ROKUS-
KLETT, količina: 1, EAN: 9789612716875 

Slovenščina 
 

 

 

S. Maidment, L. Roberts: HAPPY STREET 2 NEW EDITION, 
učbenik za angleščino z dodatkom, založba MKT, količina: 1, 
EAN: 9780194730846 

Angleščina 
 

 

 

H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za 
družbo, založba ROKUS-KLETT, količina: 1, EAN: 
9789612716820 

Družba 
 

 

 
 

Delovni zvezki (kupite starši): 

 naziv predmet cena  

 

Več avtorjev: RADOVEDNIH PET 5, KOMPLET - 
samostojni delovni zvezki, za slovenščino, matematiko, 
družbo, naravoslovje in tehniko in glasbeno umetnost z 
brezplačnimi prilogami + praktično gradivo za NIT v 
škatli, založba ROKUS-KLETT, količina: 1, EAN: 
3831075927247 

Učni kompleti 
Rokus - Klett 

68,00  

 

S. Maidment, L. Roberts: HAPPY STREET 2 NEW 
EDITION, delovni zvezek za angleščino, založba MKT, 
količina: 1, EAN: 9780194730877 

Angleščina 15,90  

Skupaj: 83,90 
 
 

Učbenike si lahko učenci izposodijo v šoli iz šolskega učbeniškega sklada in jih ob 
koncu šolskega leta nepoškodovane vrnejo. 

Učbenike, delovne zvezke, zvezke ter druga gradiva zaščitite z zaščitno folijo, 
papirjem ali ovitki ter podpišite z imenom in priimkom učenca, razredom ter 
oddelkom. 

 

 



 

 
UČNI 
PRIPOMOČKI 

SLOVENSKI JEZIK 
1 velik črtani zvezek; 
 
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 
1 velik črtani zvezek; 
 
DRUŽBA 
1 velik črtani zvezek, 
Zemljevid Slovenije; 
 
MATEMATIKA 
1 velik zvezek veliki karo (1 cm2), 
šestilo, geotrikotnik, šablonsko ravnilo (približno 30 cm); 
 
ANGLEŠČINA 
1 velik črtani zvezek; 
 
LIKOVNA UMETNOST 
- risalni blok, 30 risalnih listov,  
- šeleshamer (A4) 20 listov,  
- šeleshamer (A3) 10 listov, 
- tempera barve (velike tube bela, rumena, magenta, cian in 

mala tuba črne barve), 
- kvalitetni čopiči (debeli (ploščati), srednji, tanki (okrogli)),  
- barvni svinčniki, flomastri, 
- kolaž papir (barven na obeh straneh), 
- likovna škatla (manjša škatla od čevljev), 
- škarje, lepilo, lepilni trak; 

 
GLASBENA UMETNOST 
1 velik črtani zvezek (lahko zvezek iz 4. razreda); 
 
ŠPORTNA VZGOJA 
Telovadne hlače, majica s kratkimi rokavi ali dres, nedrseči 
copati, vrečka za športno opremo; 
 
GOSPODINJSTVO 
1 velik črtani zvezek; 
 

 



SEZNAM UČNIH PRIPOMOČKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN UČBENIKOV  
ZA ŠOL. LETO 2021/22 

5. c  
 
 
 
UČNI 
PRIPOMOČKI 

SLOVENSKI JEZIK 
1 velik črtani zvezek 
 
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 
1 velik črtani zvezek 
 
DRUŽBA 
1 velik črtani zvezek 
Zemljevid Slovenije 
 
MATEMATIKA 
1 velik zvezek veliki karo (1 cm2) 
Šestilo, geotrikotnik, šablonsko ravnilo (20 cm) 
 
ANGLEŠČINA 
1 velik črtani zvezek 
 
LIKOVNA UMETNOST 
‐ risalni blok, 30 risalnih listov,  
‐ šeleshamer (A4) 20 listov,  
‐ šeleshamer (A3) 10 listov 
‐ tempera barve (velike tube bela, rumena, magenta, cian in mala 

tuba črne barve) 
‐ kvalitetni čopiči (debeli, srednji, tanki)  
‐ barvni svinčniki 
‐ kolaž papir 
‐ likovna škatla (manjša škatla od čevljev)  
‐ škarje, lepilo, lepilni trak 

 
GLASBENA UMETNOST 
1 velik črtani zvezek 
 
ŠPORTNA VZGOJA 
Telovadne hlače, majica s kratkimi rokavi ali dres, nedrseči copati, 
vrečka za športno opremo 
 
GOSPODINJSTVO 
1 velik črtani zvezek 
 

  



 
   DELOVNI ZVEZKI (kupite starši) 

 

D. Kapko et al.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5 - 
IZDAJA S PLUSOM, samostojni delovni zvezek za 
slovenščino, založba ROKUS-KLETT, količina: 1, 
EAN: 9789612920180 

Slovenščina 17,50  

 

T. Bogataj, T. Drašler, M. Rugelj et al.: MATEMATIKA 
5, samostojni delovni zvezek, 2 dela, založba MKZ, 
količina: 1, EAN: 9789610143635, 9789610143642 

Matematika 17,80  

 

S. Maidment, L. Roberts: HAPPY STREET 2 NEW 
EDITION, delovni zvezek za angleščino, založba 
MKT, količina: 1, EAN: 9780194730877 

Angleščina 15,90  

 

Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN 
TEHNIKA 5, navodila in praktično gradivo za 
ustvarjanje, založba IZOTECH, količina: 1, EAN: 
9789616740258 

Naravoslovje in 
tehnika 

13,00  

             
 
UČBENIKE SI LAHKO SPOSODITE IZ UČBENIŠKEGA SKLADA (učenci dobijo 
prvi teden pouka) 
 

 

B. Golob, M. Kordigel Aberšek, I. Saksida: BERILO 5  
NA KRILIH BESED, berilo za 5. razred, prenovljen, 
založba MKZ, količina: 1, EAN: 9789610135661 

Slovenščina   

 

S. Maidment, L. Roberts: HAPPY STREET 2 NEW 
EDITION, učbenik za angleščino z dodatkom, založba 
MKT, količina: 1, EAN: 9780194730846 

Angleščina   

 

H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 5, 
učbenik za družbo, založba ROKUS-KLETT, količina: 
1, EAN: 9789612716820 

Družba   

 

D. Krnel et al.: OD MRAVLJE DO SONCA 2, učbenik 
za naravoslovje in tehniko v 5. razredu, založba 
MODRIJAN, količina: 1, EAN: 9789617053364 

Naravoslovje in 
tehnika 

  

                                    
Ljubljana, 22. 6. 2021 



SEZNAM UČNIH PRIPOMOČKOV ZA ŠOL. LETO 2021/22 ZA 5. D RAZRED  
 
V kolikor ima otrok še prostor v zvezkih iz 4. razreda, naj ga uporabi v 5. razredu. 
 
SLO 

- 1 velik črtani zvezek 
 
 
MAT 

- 1 velik zvezek VELIKI KARO – 1x1 cm 
- šestilo 
- geotrikotnik – mali 
- šablonsko ravnilo – 20 cm 

 
 
TJA  

- 1 velik črtani zvezek 
- mapa z elastiko 

 
 
NIT 

- 1 velik črtani zvezek 
 
 
DRU 

- 1 velik črtani zvezek (A4) 
- šolski zemljevid Slovenije (del kompleta Radovednih pet) 

 
 
GUM 

- 1 velik črtani zvezek (A4) 
 
 

ŠPORT 
- telovadne hlače in majica s kratkimi rokavi ali dres 
- nedrseči copati 
- vrečka za športno opremo 

 
 
GOS 

- 1 velik črtani zvezek (A4) 
 
 

LUM 
- Vsi pripomočki za likovni pouk iz 4. razreda ostanejo v šoli in jih bodo porabili v 5. 

razredu. V kolikor bo potrebno, boste določene pripomočke kupili sproti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELOVNI ZVEZKI (KUPITE STARŠI) 
 naziv predmet cena 

 

Več avtorjev: RADOVEDNIH PET 5, KOMPLET - samostojni 
delovni zvezki, za slovenščino, matematiko, družbo, 
naravoslovje in tehniko z brezplačnimi prilogami +  praktično 
gradivo za NIT v škatli, založba ROKUS-KLETT, količina: 1, 
EAN: 3831075927254 

Učni kompleti 
Rokus - Klett 

59,00 

 

S. Maidment, L. Roberts: HAPPY STREET 2 NEW EDITION, 
delovni zvezek za angleščino, založba MKT, količina: 1, EAN: 
9780194730877 

Angleščina 15,90 

Skupaj: 74,90 
 
 
 

 
 
UČBENIKI (IZPOSOJA IZ UČBENIŠKEGA SKLADA): 

 naziv predmet cena  

 

M. Blažič et al.: RADOVEDNIH PET 5, berilo, založba ROKUS-
KLETT, količina: 1, EAN: 9789612716875 

Slovenščina   

 

S. Maidment, L. Roberts: HAPPY STREET 2 NEW EDITION, 
učbenik za angleščino z dodatkom, založba MKT, količina: 1, 
EAN: 9780194730846 

Angleščina   

 

H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za 
družbo, založba ROKUS-KLETT, količina: 1, EAN: 
9789612716820 

Družba   

 
 

Ljubljana, junij 2021 
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