
 

Učbenike bodo vsi učenci za šolsko leto 2020/2021 dobili iz učbeniškega sklada brezplačno, delovne zvezke kupite 
vse, razen z ** označen delovni zvezek kupite samo tisti, ki boste obiskovali predmet, šolske potrebščine pa 
kupite le tiste, ki jih otrok nima. 

 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

ZA 4. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 
 

UČBENIŠKI SKLAD 

PREDMET AVTOR NASLOV ZALOŽBA 

slovenščina M. Blažič et al. Radovednih pet 4 – berilo ROKUS KLETT 

družba V. Jurač et al. Družba smo mi 4 ROKUS 

naravoslovje in 
tehnika 

P. Mežnar et al. Naravoslovje in tehnika 4, Radovednih 5 ROKUS 

matematika M. Cotič et al. Svet matematičnih čudes 4 DZS 

glasbena umetnost A. Pesek Glasba 4 MKZ 

angleščina M. Novak et al. Reach for the Stars 4 DZS 

 

DELOVNI ZVEZKI 

PREDMET AVTOR NASLOV ZALOŽBA EAN 

slovenščina 
M. Križaj Ortnar et 
al. 

Gradim slovenski jezik 4, SDZ, 1. in 2. del – 
izdaja s plusom 

ROKUS 9789612719296 

angleščina M. Novak et al. Reach for the Stars 4 DZS 9789610207245 

matematika več avtorjev Svet matematičnih čudes 4, SDZ, v 4 delih  DZS 9789610207436 

naravoslovje in 
tehnika 

F. Florjančič et al. 
Praktična gradiva za NIT 4 – prenovljena 
vsebina 

IZOTECH 9789616740241 

**tehnika 1 – NIP A. Papotnik et al. Gradivo tehnika 1 – NIP IZOTECH 9789616740319 

 

OSTALE ŠOLSKE POTREBŠČINE 

PREDMET POTREBŠČINE ŠTEVILO  

slovenščina A4 – veliki črtani zvezek 1 

matematika 
A4 – veliki nizki karo zvezek,  
A4 – veliki brezčrtni zvezek, 
geotrikotnik, ravnilo – šablona, svinčnik HB, šilček, radirka, lepilo, škarje, šestilo  

1 
1 
1 

angleščina A4 – veliki črtani zvezek 1 

naravoslovje in 
tehnika 

A4 – veliki črtani zvezek 1 

družba A4 – veliki črtani zvezek 1 

glasbena umetnost mali notni zvezek 1 

likovna umetnost 
30 risalnih listov v bloku, kolaž papir, tempera barve v večji tubi (rdeča, bela, črna, 
rumena in modra barva), 3 čopiči različne velikosti 

1 

šport 
vrečka iz blaga, športne kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, šolski copati z 
nedrsečim podplatom, športni copati za zunanjo uporabo, elastike za spenjanje dolgih 
las 

1 

razredništvo A5 – mali črtani zvezek 1 

** N2N A4 – veliki črtani zvezek 1 

 


