
SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ČETRTI RAZRED 

šolsko leto 2019/2020 

 

SLOVENSKI JEZIK 

➢ A4 zvezek TAKO LAHKO, 60 listni, črtani na obeh straneh (za pisane črke) 

➢ mapa za vpenjanje delovnih listov 

 

MATEMATIKA 

➢ A4 zvezek, 60 listni, veliki karo (karo 1cm x 1cm) 

➢ mapa za vpenjanje delovnih listov 

➢ ravnilo s šablono 

 

DRUŽBA 

➢ A4 zvezek TAKO LAHKO, 60 listni, črtani na obeh straneh (za pisane črke) 

➢ mapa za vpenjanje delovnih listov 

 

NARAVOSLOVJE 

➢ A4 zvezek TAKO LAHKO, 60 listni, črtani na obeh straneh (za pisane črke) 

➢ mapa za vpenjanje delovnih listov 

 

GLASBENA UMETNOST 

➢ A4 zvezek TAKO LAHKO, 40 listni (ena stran črte, druga stran brez črt) 

 

ŠPORT 

➢ majica s kratkimi rokavi 

➢ kratke hlače 

➢ športni copati 

➢ brisačka 

 

LIKOVNA UMETNOST 

➢ blok z risalnimi listi (gramature 140 gr - imajo v knjigarni) 

➢ 1x kolaž papir 

➢ suhe barvice 

➢ tempera barvice in paleta za mešanje 

➢ vodene barvice 

➢ čopiči: 2 okrogla (tanjši in debelejši) 

➢            2 ploščata ( ožji in širši) 

➢ voščenke 

➢ plastelin 

➢ flomastri 

    

  OPOMBA: DOKUPIJO SAMO TISTO, KAR JIM MANJKA. 

 



SOCIALNO UČENJE 

➢ mapa za vpenjanje delovnih listov 

 

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE 

➢ mapa za vpenjanje listov 

 

OSTALE POTREBŠČINE 

➢ šolska torba 

➢ nalivno pero (Stabilo na kroglico v konici) 

➢ brisalec 

➢ rdeč kemični svinčnik 

➢ navadni svinčnik HB 

➢ mehak svinčnik B2 ali B4 

➢ radirka 

➢ šilček 

➢ lepilo v stiku UHU 

➢ škarje 

➢ BELEŽKA (mali zvezek) 

➢ šolski copati 

 

 

VSE ŠOLSKE POTREBŠČINE NAJ BODO OZNAČENE. 

KNJIGE IN ZVEZKI ZAVITI!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZNAM UČBENIKOV ZA ČETRTI RAZRED 

šolsko leto 2019/2020 

 

SLOVENSKI JEZIK 

➢ Na potep v deželo besed - N. Vidmar, berilo za slovenščino v 4. razredu 

osnovne šole, prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 

standardom, ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, leto potrditve:2009 

➢ Planet črkosned - N. Grča Planinšek, P. Lotrič, učbenik za slovenščino za 4. 

razred osnovne šole, prilagojeni izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom, ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, leto potrditve:2011 
 

MATEMATIKA 

➢ Naša matematika - N. Bajc Beden, M. Gvardjančič, učbenik za matematiko v 

4. razredu osnovne šole, prilagojeni izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom, ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO leto potrditve:2015 

 

DRUŽBOSLOVJE 

➢ To je moja družba - N. Škof Pavlinec, H. Jeršan Kojek, učbenik za 

družboslovje v 4. razredu osnovne šole, prilagojeni izobraževalni program z 

nižjim izobrazbenim standardom, ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO leto potrditve:2012 
 

 

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV ZA ČETRTI RAZRED 

šolsko leto 2019/2020 

 

SLOVENSKI JEZIK 

➢ Planet črkosned - N. Grča Planinšek, P. Lotrič, delovni zvezek za 

slovenščino za 4. razred osnovne šole, prilagojeni izobraževalni program z 

nižjim izobrazbenim standardom, ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO, leto 

potrditve:2011 

 

MATEMATIKA 

➢ Naša matematika - N. Bajc Beden, M. Gvardjančič, delovni zvezek za 

matematiko v 4. razredu osnovne šole, prilagojeni izobraževalni program z 

nižjim izobrazbenim standardom, ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO leto potrditve:2015 

 

DRUŽBOSLOVJE 

➢ To je moja družba - H. Jeršan Kojek, delovni zvezek za družboslovje v 4. 

razredu osnovne šole, prilagojeni izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom, ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO leto potrditve:2012 

 

UČBENIKE IN DELOVNE ZVEZKE UČENCI DOBIJO V ŠOLI! 


