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ŠOLSKE POTREBŠČINE IN UČNI PRIPOMOČKI 

ZA 4. RAZRED POŠ TRNOVO 

SLO - 1 velik črtan zvezek 

MAT 
- 1 velik zvezek - nizki karo 

- ravnilo s šablono, šestilo, geotrikotnik 

TJA - 1 velik črtast zvezek 

NIT - 1 velik črtast zvezek  

DRU - 1 velik črtast zvezek 

LUM 

- voščenke  

- tempera barve (AERO) 

- osnovne tempera barve (velike tube): cyan, modra, rdeča, rumena in 
bela 

- 2 ploščata čopiča (št. 4, št. 12) in 2 mehka čopiča (št. 2, št. 8) 

- paleta, lonček 

- likovni blok št. 5. (s 30 NAVADNIMI risalnimi listi) 

- kolaž papir  

- škarje za papir 

- lepilo v stiku  

GUM - velik črtast zvezek 

OSTALE 

POTREBŠČINE 

- peresnica 

- svinčnik (HB) 

- klasično nalivno pero (levičarsko samo za levičarje) 

- rdeč kemik 

- radirka 

- šilček  

- tanke barvice (12)  

- flomastri (12) 

- 1 kartonasta mapa 

- copati z gumo na podplatih 

- športna oprema (kratka majica, kratke hlače) 

- šolska torba 

 
Znamke posameznih potrebščin, ki so navedene, so priporočljive in niso obvezne. 

 
Zvezke in šolske potrebščine, ki so letos otrokom ostali, lahko uporabijo  v naslednjem 

šolskem letu. 
 

Vse šolske potrebščine opremite z otrokovim imenom. 
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Seznam učnih gradiv  

4. razred 

DELOVNI ZVEZKI 

naziv predmet cena 

T. Bogataj, T. Drašler, M. Rugelj et al.: MATEMATIKA 4, 
samostojni delovni zvezek, 2 dela, založba MKZ, količina: 1, EAN: 
9789610143611, 9789610143628 

Matematika 17,80 

Nina Lauder et al.: YOUNG EXPLORERS 1, delovni zvezek za 
angleščino, založba MKT, količina: 1, EAN: 9780194617420 

Angleščina 16,90 

Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, 
navodila in praktično gradivo za ustvarjanje, založba IZOTECH, 
količina: 1, EAN: 9789616740241 

Naravoslovje in tehnika 17,00 

 Skupaj:  51,70 

 

 

UČBENIKI (učenci jih dobijo v šoli) 

naziv predmet 

M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, založba ROKUS-
KLETT, količina: 1, EAN: 9789612713270 

Slovenščina 

dr. N. Potočnik: SLOVENŠČINA 4, učbenik, založba MKZ, količina: 1, 
EAN: 9789610108078 

Slovenščina 

E. Baloh, L. kozel, M. Stankovič: DRUŽBA 4, učbenik, založba MKZ, 
količina: 1, EAN: 9789610143772 

Družba 

I. Demšar, S. Hribar Kojc, et al.: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, učbenik, 
založba MKZ, količina: 1, EAN: 9789610143864 

Naravoslovje in tehnika 

 


