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Datum: 25. 5. 2022 

          SPOŠTOVANI STARŠI! 
 
V šolskem letu 2022/23 bo vaš otrok potreboval učbenike in samostojne delovne 
zvezke po  priloženem seznamu. Komplete učbenikov si lahko izposodite v šoli, če 
izpolnite naročilnico in jo do navedenega datuma vrnete razredničarki. Izposojevalnine 
ni. 
Ob koncu šolskega leta morajo učenci UČBENIKE vrniti. Če bo učbenik poškodovan, 
uničen ali ga ne boste vrnili, boste morali na podlagi 12. člena Pravilnika o 
upravljanju učbeniškega sklada (Ur. l. 12/2020) poravnati stroške nakupa novega.   
 

Andreja Jaklič,                                                                 mag. Gregor Udovč,                                                                                        
skrbnica učbeniškega sklada                                                  ravnatelj 

4. RAZRED  
 

UČBENIŠKI SKLAD 2022/23 
 

PREDMET AVTOR NASLOV 

Slovenščina B. Golob Razširi roke, berilo, MKZ 

Angleščina N. Lauder Young explorers  1, učbenik, OUP 

Družba L. Kozelj, E. Baloh Družba  4, učbenik,  MKZ 

Naravoslovje in tehnika 
 Planet radovednih pet 4, učbenik za NIT za 4. 

razred, Rokus Klett 

Likovna umetnost T. Tacol Likovno izražanje za  4. razred, Debora 

 

DELOVNI ZVEZKI IN DRUGA UČNA GRADIVA 
 

PREDMET AVTOR NASLOV EAN 

DELOVNI ZVEZKI 

Slovenščina  UČIMse 4D mali komplet s kodo UČIMse:  
Slovenščina 4, samostojni DZ za jezik, 1. in 2. del, MKZ 
Matematika 4, samostojni DZ, 1. in 2. del, MKZ 

3831022480696 
Matematika 

Angleščina N. Lauder Young Explorers 1, delovni zvezek, OUP MKZ 9780194617420 

DRUGA UČNA GRADIVA 

NIT in tehniški 
dnevi 

S. Zajc, F. Florjančič 
 
 
 

Naravoslovna škatla, praktično gradivo za NIT 4 z 
navodili za ustvarjanje, Izotech 
ZAŽELJENO, vendar ne obvezno gradivo. 
V primeru, če učenci ne bodo imeli naravoslovnih 
škatel, bodo morali sami sproti prinašati k pouku NIT 
in k tehniškim dnevom ves potreben material. 
Materiala ne bo zagotovil učitelj.  
Seznam materiala je v prilogi. 

9789616740241 
 

Družba 
 SLOVENIJA - ROČNA ZEMLJEVIDA, plastificirana 

zemljevida Slovenije: 1:500 000 in 1:725 000, DZS 
9789610201892 

KOLESARSKI 
KROŽEK 

A. Breznik, P. 
Breznik 

S kolesom v šolo, delovni zvezek s kodo za dostop do 
e- učbenika na spletu za opravljanje kolesarskega 
izpita, 2017, MKZ 
ZAŽELJENO, vendar ne obvezno gradivo. 

9789619345481 

 
 
 



 

 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE 
 

PREDMET POTREBŠČINE 

SLJ  2x črtasti zvezek A4 

 

MAT  1x zvezek nizki karo A4  

 1x brezčrtni zvezek A4 

 geotrikotnik  

 velika šablona 

 šestilo 

TJA  1x velik črtast zvezek A4 

 kartonska mapa A4 z elastiko za delovne liste 

LUM  manjša gobica 

 manjša krpa za brisanje 

 majica za zaščito oblačil 
 

Ves material bomo naročili v šoli, starši plačajo po položnici. 

GUM  1x črtasti zvezek A4 

 notni zvezek z večjimi razmiki med notnimi črtami 

DRU  1x črtasti zvezek A4 

NIT  1x črtasti zvezek A4 

ŠPO Športna oprema: športna obutev, rezervna majica s kratkimi rokavi, kratke hlače (ali 
pajkice) 

DRUGO  1x mali zvezek za obvestila A5 

 kartonska mapa A4 z elastiko 

 peresnica 

 svinčnik (navadni in tehnični) 

 radirka 

 rdeč kemični svinčnik 

 moder kemični svinčnik (ki se ne briše) 

 tanke suhe barvice 

 flomastri 

 nalivno pero in bombice 

 škarje 

 lepilo v stiku  

 šilček  

 nedrseči šolski copati 

Delovni zvezki, učbeniki in zvezki morajo biti zaviti ter podpisani!  
Učenec/-ka lahko uporabi šolske potrebščine preteklega šolskega leta. 



 

 
 
SEZNAM MATERIALA NAMESTO NARAVOSLOVNE ŠKATLE ZA 4. RAZRED: 
 

 


