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Seznam šolskih potrebščin za 4. razred, šolsko leto 2017/2018 
 

SLOVENŠČINA  (SLO) 
- 1 velik črtani zvezek (A4), 
 
MATEMATIKA (MAT) 
- 1 velik zvezek(A4), veliki karo (1 cm x 1 cm), 
- geotrikotnik, 
- šablonsko ravnilo (skoraj 30 cm), 
- šestilo; 

 
DRUŽBA  (DRU) 
- 1 velik črtani zvezek (A4); 

 
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA (NIT) 
- 1 velik črtani zvezek (A4); 

 
ANGLEŠČINA  (TJA) 
- 1 velik črtani zvezek (A4); 

 
GLASBENA UMETNOST (GUM) 
- 1 velik črtani zvezek (A4); 

 
ŠPORT (ŠPO) 
- telovadne hlače, majica s kratkimi rokavi ali dres, nedrseči copati, vrečka za 

športno opremo, elastika za dolge lase; 
 
DRUGO 
- vrečka za copate, 
- beležka; 
 
LIKOVNA UMETNOST  (LUM) 
- risalni blok, 30 risalnih listov, šeleshamer (A4) 20 listov, 
- kvalitetni čopiči – okrogli in ploščati (en naj bo ploščat, širina ščetin vsaj 2 cm), 
- mehki svinčniki (vsaj trije npr. B2, B4,B8), 
- kolaž  papir barven na obeh straneh, 
- lepilo (tekoče (magnetin ali uhu) in v stiku), seloteip, 
- škarje, 
- oglje, 
- tuš, 
- voščenke, vodenke, plastelin (le v primeru, da so jim ostale iz prvih treh razredov) 
- vileda krpa, kuhinjska krpa, 
- ravna paleta ali keramična ploščica, ali pokrov od sladoleda, 
- likovna škatla ( manjša škatla od čevljev), 
- tempera barve  (po dogovoru z razredničarko na 1. roditeljskem sestanku). 
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DELOVNI ZVEZKI IN UČNA GRADIVA 
 
RADOVEDNIH PET 4, komplet  petih samostojnih DZ za slovenščino, matematiko, 
družbo, glasbeno umetnost in priročnik  s praktičnim gradivom za NIT + brezplačne 
priloge, ROKUS-KLETT,  NOVO  2016, EAN 3831075927223, cena: 65,00 € 

S. Maidment, L. Roberts: HAPPY STREET 1, NEW EDITION, delovni zvezek za 
angleški  jezik, MKT, 2013,   EAN 9780194731119, cena: 14,90 € 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET: 
Nemščina  4.r:  E. Krulak – Kempistyetal.: DER GRUNE MAX 1, NEU, delovni zvezek 
za nemščino, EAN 9783126061933, cena: 11,99 € 

Delovne zvezke in ostale potrebščine kupite starši. 
 
 
UČBENIKI 
 
TJA: S. Maidment, L. Roberts: HAPPY STREET 1 -NEW EDITION, učbenik za 
angleščino, Oxford UP  
Učbenika ne kupujte, ker si ga lahko brezplačno izposodite v šoli (učbeniški sklad). 
 
Učbenike, delovne zvezke in zvezke po potrebi zaščitite s plastičnimi (PVC) ovitki. Na 
prvi strani jih opremite z nalepko na katero napišite ime in priimek učenca, razred, 
oddelek in predmet. 

Aktiv 4. razreda 
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