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4. RAZRED 2022/2023 

ŠOLSKE POTREBŠČINE 
UČBENIŠKI SKLAD: 

SLJ: Radovednih pet, BERILO 4, berilo za 4. razred OŠ, ROKUS KLETT.  

            (15,80)       EAN: 978-961-271-3270 

DRU:  Radovednih pet, DRUŽBA 4, učbenik za družbo v 4. razredu OŠ, ROKUS.   

(15,60)          EAN: 978-961-271-3300  

NIT:  Radovednih pet, NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, učbenik, ROKUS KLETT 

            (15,60)        EAN: 971-961-271-3201 

TJA:  Reach for the stars 4, učbenik za angleščino, DZS  

            (20,50)                                                                                   EAN: 978-961-02-0723-8 

 

KUPITE SAMI: 

DELOVNI ZVEZKI: 

MAT, 

SLJ, 

DRUŽBA 

43,00 

RADOVEDNIH PET 4, Komplet B treh 

samostojnih delovnih zvezkov (SLO, MAT, 

DRUŽBA) 

Rokus 

Klett  

383-107-592-8367 

TJA 15,50 Reach for the stars 4, delovni zvezek DZS  978-961-02-0724-5 

 

KAJ UČENCI/KE ŠE POTREBUJEJO? 

TJA 1 veliki črtani zvezek  

MAT: 1 veliki karo zvezek (veliki karo 1 cm), 1 veliki brezčrtni zvezek (tanjši), velika 

šablona NOMA, GEO trikotnik, šestilo 

SLJ: 1 velik črtan zvezek (1 cm)  

DRU: 1 veliki črtani zvezek (1 cm),  

Slovenija : ročna zemljevida 1:500 000 in 1:725 000, plastificirano, DZS.  

        (6,90)                                                                   EAN   978-961-020-1892 

LUM: risalni blok A3 - 20 belih risalnih listov, 10 listov EKO karton A3, paleta, flomastri, 

kolaž papir (priporočamo kolaž papir avtorice Tonke Tacol- 23 listni), voščenke in 

vodenke iz 3. razreda, kartonasta škatla za shranjevanje likovnih potrebščin (lahko od 

čevljev), zaščitno oblačilo za LUM (nekoliko večja majica). 

https://www.knjigarna.com/search?q=9789612713270&fset=default&page=1&pagesize=12&view=grid&sort=prob
https://www.knjigarna.com/search?q=9789612713300
https://www.knjigarna.com/search?q=9789612713201
https://www.dzs.si/artikel/9789610207238+++-1/reach-for-the-stars-4-ucbenik-
https://www.knjigarna.com/search?q=3831075928367
https://www.knjigarna.com/search?q=3831075928367
https://www.dzs.si/artikel/9789610207245+++-1/reach-for-the-stars-4-delovni-zvezek-
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Ostale likovne potrebščine (glina, tuš …) bomo kupili v šoli. Nakup boste plačali po 

položnici.  

ŠPO: majica in kratke hlače v vrečki iz blaga  

PERESNICA: nalivno pero, 2 svinčnika HB, rdeče pisalo, radirka, šilček, lepilo v stiku, škarje, barvice (12), 

kartonasta mapa, šolski copati (nedrseči in primerni za telovadbo)  

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI: 

TEHNIKA (NIZ TEH): ravnilo, šestilo, svinčnik, škarje, šivanka z velikim ušesom.  

Nakup gradiva za praktično delo bo organizirala učiteljica. Plačali ga boste po položnici. 

RAČUNALNIŠTVO (NIZ RAČ): / 

ŠPORT (NIZ ŠPO) : športna oprema 

 

OPOMBA: Vse potrebščine (tudi posamezne barvice, svinčniki, flomastri, škarje, tempere …) naj bodo 

čitljivo podpisane. Vsi zvezki, delovni zvezki in učbeniki naj bodo zaviti in podpisani. 

 

Eden izmed ciljev eko šole je tudi zmanjšanje potrošništva. Bodite okolju prijazni, zato iz 3. razreda 

uporabite vse, kar je še uporabno. Priporočamo, da obnovite in uporabite stare učne pripomočke (likovne 

pripomočke, nalivna peresa, barvice, peresnice, nahrbtnike …). 

 


