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SEZNAM UČBENIKOV IN POTREBŠČIN ZA 4. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 

ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 

 

SLOVENŠČINA 
*   M. Blažič [et al.]: RADOVEDNIH PET 4, berilo za slovenščino, Založba Rokus Klett. EAN- 

koda: 3831075925748 

- D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: SLOVENŠČINA RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni 

zvezek za slovenščino, 2 dela, Založba Rokus Klett. EAN-koda: 9789612713263 

- veliki črtani zvezek z robovi 

 

MATEMATIKA 

- SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, samostojni delovni zvezek v 4 delih s kodo za dostop do 

spletnih vsebin, DZS, 2019. EAN-koda: 9789610207436 

- zvezek A4, veliki karo 

- velika šablona 

- geotrikotnik 

- šestilo 

 

DRUŽBA 

*       A. Vovk Korže, V. Jurač: DRUŽBA RADOVEDNIH PET 4, učbenik za družbo v 4. razredu 

         OŠ, Založba Rokus Klett. EAN-koda: 9789612713300 

  -      ročni zemljevid Slovenije 

  -      veliki črtani zvezek z robovi 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

*       NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, učbenik, zbirka Radovednih pet, Založba Rokus Klett. 

         EAN-koda: 9789612713201, 

  -      veliki črtani zvezek 

 

GLASBENA UMETNOST 

*      T. Mraz Novak, J. Lango: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za glasbeno umetnost, Založba 

        Rokus Klett. EAN-koda: 9789612713225 

  -     mali črtani zvezek (40-listni) 

 

ANGLEŠČINA 

*       N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 1 NEW, učbenik za pouk angleškega jezika v 4. 

         razredu osnovne šole, Založba Obzorja. EAN-koda: 9789612303358 

- N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 1 NEW, delovni zvezek za pouk angleščine v 4. 

razredu osnovne šole, Založba Obzorja. EAN-koda: 9789612303365 

- veliki črtani zvezek 

 

ŠPORT 

- športna oprema 

- telovadni copati z gumo  

- vrečka za opremo z imenom 

 

LIKOVNA UMETNOST 
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- blok z risalnimi listi 

- tempera barve 

- okrogli in ploščati čopiči 

- lonček za vodo 

- voščene barvice 

- kolaž papir (ne samolepilni) 

- gobica, krpica 

- črni tuš 

- paleta 

- manjša škatla z imenom za shranjevanje likovnih pripomočkov 

 

Ostali pripomočki za pouk 

- mapa za liste 

- navadna beležka 

- šilček, radirka, svinčnik, nalivno pero, rdeč kemični svinčnik, puščica 

- škarje, lepilo 

- suhe barvice 

- flomastri  

 

Neobvezni izbirni predmet: nemščina 

- veliki črtani zvezek 

 

Neobvezni izbirni predmet: francoščina 

- veliki črtani zvezek 

- mapa za učne liste 

 

Neobvezni izbirni predmet: tehnika 

- Z. Puncer, D. Slukan, A. Papotnik: TEHNIKA 1; delovno gradivo in navodila za neobvezni 

izbirni predmet TEHNIKA v 4. razredu devetletne osnovne šole, Izotech založba, d. o. o. 

EAN-koda: 9789616740319. 

 

Vsi zvezki in knjige naj bodo oviti ter skupaj z ostalimi potrebščinami opremljeni z imenom, 

priimkom in razredom. 

 

 

*  Učenci, ki bodo naročili knjige pri UČBENIŠKEM SKLADU, dobijo te učbenike v šoli. 

 

 

 


