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UČBENIKI 

SLJ 

B. Hanuš: 
V OZVEZDJU BESED 4, berilo za slovenščino – književnost v 4. razredu 

osnovnošolskega izobraževanja, DZS, 2016  

EAN: 9789610207276    

17,90 € 

MAT 

M. Cotič et al.:  
SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne 

šole, DZS, 2016 

EAN: 9789610207429 

17,50 € 

TJA 
S. Maidment, L. Roberts: 
HAPPY STREET 2 NEW EDITION, učbenik za angleščino, MKT, 2010 

EAN: 9780194730846    

19,50 € 

GUM 
A. Pesek: 

GLASBA 4, učbenik za glasbeno vzgojo v 4. razredu osnovne šole, MKZ, 2012 

EAN: 9789610123897 

18,40 € 

DRU 

O. Janša Zorn, M. Umek: 

DRUŽBA IN JAZ 1, učbenik za družbo v 4. razredu osnovne šole, MODRIJAN, 

2012 

EAN: 9789612416294 

14,20 € 

NIT 

D. Skribe Dimec, A. G. Blagotinšek, F. Florjančič: 
RAZISKUJEMO IN GRADIMO 4, učbenik z dodanimi medpredmetnimi 

vsebinami, DZS, 2014 

EAN: 9789610206132 

16,00 € 

 

 

DELOVNI ZVEZKI 

SLJ 

M. Križaj Ortar et al.: 
GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4, komplet samostojnih delovnih zvezkov za 

slovenščino - jezik v 4. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT (prenovljena 

izdaja) 

EAN: 9789612713799 

17,15 € 

MAT 

M. Cotič et al.: 
SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, 4 deli, samostojni delovni zvezek s kodo za 

dostop do spletnih vsebin, DZS (prenovljena izdaja) 

EAN: 9789610207436 

23,70 € 

TJA  

M. Hočevar: 
BRIHTNA GLAVCA: ANGLEŠČINA 4, zbirka nalog z rešitvami za 4. razred 

OŠ, MKZ 

EAN: 9789610118077 

7,95 € 

M. Hočevar: 
BRIHTNA GLAVCA: ANGLEŠČINA 5 – Na lov za besedami, naloge z 

rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 5. razredu OŠ, MKZ 

7,95 € 
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DELOVNI ZVEZKI 

EAN: 9789610125266 

NIT 

S. Zajc, F. Florjančič: 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4 – GRADIVO, navodila in praktično gradivo 

za ustvarjanje pri pouku in tehničnih dnevih, IZOTECH (prenovljena izdaja) 

EAN: 9789616740241 

13,00 € 

Skupaj:  69,75 € 

 

 

SEZNAM ZVEZKOV IN OSTALIH PRIPOMOČKOV: 

 

SLJ  2 črtasta zvezka A4 

MAT 

 1 zvezek A4 veliki karo 

 1 brezčrtni zvezek A4 

 velika šablona 

 šestilo 

 geotrikotnik 

TJA  1 črtasti zvezek A4 

DRU  1 črtasti zvezek A4 

NIT  1 črtasti zvezek A4 

GUM  1 črtasti zvezek A4 (lahko iz 3. razreda) 

LUM 

 20 risalnih listov 

 kolaž papir 

 flomastri 

 suhe barvice 

 voščenke 

 lepilo Uhu z gobico 

 čopiči 

 paleta 

 tempera barvice (Aero) 

 gobica 

 škarje 

 zaščitna majica 

Vse potrebščine naj bodo shranjene v manjši škatli. 

ŠPO 

 majica s kratkimi rokavi in kratke hlače ali trenirka 

 platnena vrečka za športno opremo 

 elastika za spenjanje dolgih las 

DRUGO 

 nedrseči šolski copati 

 peresnica 

 svinčnik 

 klasično nalivno pero 

 barvna pisala 

 mapa A4 za shranjevanje 

učnih listov 

 beležka 

 

Vse gradivo in pripomočke podpišite! 

 

Priporočamo nakup svinčnikov, ki imajo trirobo ploskev.  

Priporočljivo je, da učenec uporablja nalivnik s peresom. 

Primer ustreznega klasičnega nalivnega peresa: 
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OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA 

4. RAZRED OSNOVNE ŠOLE  

 

Številka: 4-O74/2017-18 

Datum: 6. 6. 2018 

 

Osnovna šola omogoča učencem, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo 3. razred, da si v 

prihodnjem šolskem letu iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet za četrti 

razred osnovne šole. V primeru, da želite koristiti možnost izposoje učbenikov, izpolnite 

priloženo naročilnico in jo pravočasno vrnite razredničarki. Komplet bodo učenci prejeli 

na prvi šolski dan. 

 

V učbeniški sklad so uvrščeni le učbeniki, delovni zvezki in ostala gradiva ne sodijo v ta 

sklad in jih morate nakupiti sami. 

 

Tudi v prihodnjem šolskem letu je izposoja učbenikov za vse učenke in učence od 1. do 

vključno 9. razreda naše osnovne šole BREZPLAČNA. Izposojevalnino za izposojene učbenike 

nam bo v skladu s prakso prejšnjih let povrnilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport. 

 

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če bo kakšen učbenik uničen ali ga ne 

boste vrnili, boste ob koncu šolskega leta poravnali stroške nakupa novega učbenika. 

 

 

           Katja Šuštar,          Žig                     Janez Peterlin, 

skrbnica učbeniškega sklada                    ravnatelj 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

OSNOVNA ŠOLA FERDA VESELA  

ŠENTVID PRI STIČNI 

 

Priimek in ime učenca/učenke: _______________________________, 3. razred 

 

Za svojega otroka nepreklicno  NAROČAM  NE NAROČAM (ustrezno 

obkrožite) izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, ki jih je določila šola. Izposojevalnino 

bo poravnalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

             

                                                                                                    Podpis staršev: 

 

_________________________ 

 
Naročilnico izpolnite in jo vrnite razredničarki do torka, 12. 6. 2018. 


