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OBVESTILO STARŠEM ČETRTOŠOLCEV  
za  šolsko leto 2021/2022 

 

Spoštovani starši! 
Učbenike za 4. razred si bodo učenci brezplačno izposodili v šoli (stroške izposoje 

krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport). Zanje so dolžni skrbeti, zato jih 

pred začetkom pouka zavijte in podpišite.  

Dobili jih bodo pri pouku na začetku šolskega leta. 

Če bo vrnjen poškodovan ali uničen učbenik, ga bo treba nadomestiti z novim.  

Enako velja za izgubljene učbenike. 

 

Delovni zvezki in druga učna gradiva, ki ne morejo biti uvrščeni v učbeniški sklad, in  
jih kupite starši. 

UČBENIKI za 4. razred 

 

 RADOVEDNIH PET 4, berilo, Rokus Klett, EAN 3831075925748 (14,00€) 

 MY SAILS NEW 1, učb. za angleščino, OBZORJA, EAN 9789612303358 (17,00€) 

 SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, učb. za mat., DZS, EAN 9789610207429 (17,50€) 

 RADOVEDNIH PET 4, učb. za družbo, Rokus Klett, EAN 9789612713300 (14,50€) 

 ČUDOVITI SVET GLASBE 4, učb. s CD-jem, DZS, EAN 9789610201236 (19,50€) 

 RADOVEDNIH PET 4, učb. za NIT, Rokus Klett, EAN 9789612713201 (14,50€) 
 

Neobvezni izbirni predmeti 
NEMŠČINA,  

 PRIMA 1, učbenik za nemščino v 4. razredu OŠ, DZS, EAN 9789610208686 (17,30€) 
 

DELOVNI ZVEZKI  za  4. razred  

 

 NAŠE ZGODBE 4,  samostojni DZ z e-Gradivom za slovenščino v 4. razredu OŠ, DZS,  

EAN  9789610209928 (16,90€) 

 SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, DZ za matematiko, 2 dela, prenova 2012, DZS,  

EAN 9789610200970 (13,00€) 

 MY SAILS 1, NEW, delovni zvezek za angleščino, Obzorja, EAN 9789612303365 (15,00€) 

 GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, IZOTECH, EAN 9789616740241 (13,00€) 

 ROČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE, DZS, 2010, EAN 9789610201915 (5,80€) 

 

Neobvezni izbirni predmeti 
 

    NEMŠČINA (2. leto) 

 BRIHTNA GLAVCA, NEMŠČINA 4, zbirka nalog z rešitvami za 4. r., MKZ, EAN 
9789610143727 (7,95€)(od lani) 
 



 
Uporabne likovne potrebščine lahko učenci prenesejo iz prve triade.  
Ostali material za likovno vzgojo bo v dogovoru s starši kupil učitelj (npr. glino).   

 

Vse šolske potrebščine naj bodo podpisane. 
 
 

Ravnateljica 
Barbara Janežič Bizant 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE za 4. razred 

 
1. SLOVENSKI JEZIK 

 2 zvezka A4 z robom, črtana, 50 listna 
         
2. MATEMATIKA 

 2 zvezka A4, 1 cm karo, 40 listna 

 1 ravnilo s šablono 30 cm 

 2 svinčnika HB 

 1 geotrikotnik 

 1 šestilo 
 
3. NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA  

 1 zvezek A4, črtani, 60 listni 

 lepilo za les, papir in tekstil (MEKOL, 

115 g) 
 
4. DRUŽBA 

 1 zvezek A4, črtani, 60 listni 
 
5. ANGLEŠČINA 

 1 zvezek A4, črtani 

 1 PVC mapa z mehanizmom ali 
srajčkami za   
vlaganje učnih listov 

 

6. GLASBENA UMETNOST 

 1 zvezek A4, črtani 
 

7. NEMŠČINA, neobvezni izbirni predmet 

 1 zvezek A4, črtani 

 
8. ŠPORT 

 športna oprema: kratka majica in 
hlače 

 copati, nedrseči  

 vrečka za športno opremo  
 
9.   LIKOVNA UMETNOST 

 flomastri 

 tempera barve 

 vodene barve 

 kolaž 

 plastelin 

 2 x lepilo v stiku 

 škarje 

 voščene barvice (ne na vodni 
osnovi) 

 risalni blok s 40 risalnimi listi 

 širši in ožji ploščati čopič za slikanje 

 širši in ožji okrogli čopič za slikanje 

 gobica za nanos barve (lahko 
kuhinjska) 

 časopisni papir, zaščitna obleka (npr. 
večja majica), brisačka za roke 

(frotir) 
        
10.  DRUGO 

 mapa s trdimi platnicami (brez 
vpenjanja) 

 mala beležka 

 peresnica 

 20 brezčrtnih listov A4  
 

 


