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SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH PRIPOMOČKOV, 
KI JIH BODO UČENCI POTREBOVALI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

 

4. RAZRED 

LEGENDA: 
 

 UČBENIKI – UČBENIŠKI SKLAD (BREZPLAČNA IZPOSOJA*) 

 DELOVNI ZVEZKI – KUPIJO STARŠI  

 POTREBŠČINE – KUPIJO STARŠI  

 

*Učenci si učbenike učbeniškega sklada izposodijo v šolski knjižnici na začetku šolskega 

leta in jih ob koncu šolskega leta vrnejo nazaj.   

 

 UČBENIKI – UČBENIŠKI SKLAD ZALOŽBA EAN/ISBN 

1. RADOVEDNIH PET: Berilo za slovenščino v 4. razredu 
osnovne šole (Blažič, M. et al.) 

Rokus Klett 3831075925748 

2. SUPER MINDS 1, Student’s Book, učbenik z DVD-rom-om za 
angleščino v 4. razredu osnovne šole (Puchta, H.) 

Cambridge 
University 

Press 
9780521148559 

3. 
RADOVEDNIH PET 4, učbenik za glasbeno umetnost v 4. 

razredu osnovne šole (Lango, J.) 
Rokus Klett 9789612713225 

 

 

 DELOVNI ZVEZKI – KUPIJO STARŠI ZALOŽBA EAN/ISBN 

1. 
PLANET RADOVEDNIH PET 4, komplet štirih samostojnih 

delovnih zvezkov (SLO, MAT, NIT, DRU) in praktično gradivo za 
NIT za 4. razred s kodo in prilogami (več avtorjev) 

Rokus Klett 3831075932081 

2. SUPER MINDS 1, izdaja 2018, delovni zvezek za angleščino v 
4. razredu osnovne šole (Holcombe, G. et al.) Rokus Klett 9789612718787 
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 PREDMET POTREBŠČINE – KUPIJO STARŠI 

1. SLOVENŠČINA  2 velika črtasta zvezka z robovi (9 mm) – A4 

2. ANGLEŠČINA  1 velik črtast zvezek z robovi – A4 

3. MATEMATIKA 
 2 velika zvezka – A4, karo (1 cm) 
 1 velik brezčrtni zvezek – A4  
 geometrijsko orodje: geotrikotnik, šestilo, velika šablona 

4. DRUŽBA  1 velik črtast zvezek z robovi – A4 

5. NARAVOSLOVJE IN 
TEHNIKA  1 velik črtast zvezek z robovi – A4 

6. GLASBENA 
UMETNOST  1 mali črtast zvezek – B5 

7. LIKOVNA 
UMETNOST 

 Risalni blok (30 kom. listov), kolaž papir 20- listni, 1 tempera 
bela v tubi (42 ml), tempera barvice, 1 ploščat čopič št. 12, 1 
okrogel čopič št. 9, 1 ploščat čopič št. 4, paleta, 2 lončka, 
lepilo UHU, 1 Das masa (500 g, bela), gobica, voščenke (ki niso 
vodotopne), 2 črna alkoholna flomastra (tanek in srednje 
debel); 
Vse stvari naj bodo spravljene v manjši škatli za čevlje. 

8. ŠPORT  Kratke hlače, majica ali dres, nedrseči copati 

+ ŠOLA  šolski copati (nedrseči) 

 

OSTALO:  

Mapa s trdimi platnicami, peresnica z nalivnim peresom, rdeč in zelen kemični svinčnik, 1 x 
svinčnik HB, 1 x svinčnik B, radirka, barvice (6 komadov), šilček, samolepilni trak, lepilo za 
papir, škarje, barvni flomastri (6 komadov).  

+ BREZPLAČNE PRILOGE V KOMPLETU: beležka, raziskovalna knjižica Voda in Preteklost, 
gradivo za razvijanje bralne pismenosti, zemljevid Slovenije, Zbirka nalog za matematiko, Z 
glavo na kolo- priročnik za kolesarski izpit. 

 
OPOMBA:  

Če ima učenec z minulega šolskega leta še neuporabljene zvezke, jih lahko uporabi v 
novem šolskem letu.  

 


