ČETRTI RAZRED
SEZNAM UČNIH GRADIV
Predmet

Naslov učbenika
Vrednost
M. Blažić, G. Kos, D. Meglič, N. Ritlop, M. A. Vižintin: RADOVEDNIH
SLOVENŠČINA
15,80 €
PET 4, berilo za slovenščino v 4. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT
M. Jurkovič, M. Kopasić: RADOVEDNIH PET, MATEMATIKA 4, učbenik
MATEMATIKA
za matematiko v 4. razredu osnovnošolskega izobraževanja, ROKUS
16,00 €
KLETT
H. Puchta, G. Gerngross, P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 1, STUDENT'S
ANGLEŠČINA
BOOK, učbenik za angleščino v 4. razredu osnovne šole, CUP, ROKUS
21,50 €
KLETT
H. Verdev, J. Razpotnik: PLANET RADOVEDNIH 5, Družba 4, učbenik
DRUŽBA
15,60 €
za družbo v 4. razredu. ROKUS KLETT
GLASBENA
T. Mraz Novak, J. Lango: RADOVEDNIH PET. Glasbena umetnost 4.
15,60 €
UMETNOST
Učbenik. ROKUS KLETT
Učenci si učbenike izposodijo v šolski knjižnici – brezplačno. Vrnejo jih ob koncu šolskega leta ali
ob prešolanju.
Predmet
ANGLEŠČINA

Naslov delovnega zvezka
SUPER MINDS 1, delovni zvezek za angleščino v 4. razredu. ROKUS
KLETT. Izdaja 2018. EAN: 9789612718787

MATEMATIKA,
SLOVENŠČINA,
PLANET RADOVEDNIH PET 4, komplet samostojnih delovnih zvezkov
NARAVOSLOVJE IN za slovenščino, matematiko in naravoslovje in tehniko. Komplet A.
TEHNIKA (komplet ROKUS KLETT. EAN 3831075932036
A)

Cena
15,80 €

43,00 €

58,80 €
Delovne zvezke kupijo starši v kateri koli knjigarni.

POTREBŠČINE
1. SLOVENŠČINA
− zvezek: veliki format, črtasti, 52-listni
2. MATEMATIKA
− 2 zvezka: veliki format, mali karo, 52-listni

−
−

ravnilo (velika šablona)
geotrikotnik, šestilo

2. ANGLEŠČINA
− zvezek: veliki format, črtasti, 60-listni
3. LIKOVNA UMETNOST
− suhe barvice
− flomastri
− črn alkoholni flomaster (debel)
− voščenke (oljne)
− dva čopiča (tanki in debeli) – okrogla
− čopič (velik, ploščat)
− kolaž papir A4 (nesvetleč)
− šolski likovni blok (40 risalnih listov), »vileda« krpica, lonček za vodo
− tempera barvice (in velika bela tempera)
− paleta za mešanje barv
− DAS masa 500 g (rjava ali bela)
− oglje
4. GLASBENA UMETNOST
− zvezek: mali format, črtasti, 52-listni
5. DRUŽBA
− zvezek: veliki format, črtasti, 52-listni
− zemljevid Slovenije s pisalom in z gobico (ponovno se bo uporabljal v 5. in 9. razredu)
6. NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
− zvezek: veliki format, črtasti, 52-listni
7. ŠPORT
−
−
−
−

trenirka
telovadne hlače in majica (kratek rokav)
telovadni copati z nedrsečim podplatom za telovadnico
športni copati za vadbo na prostem

8. OSTALI PRIPOMOČKI
− 2 svinčnika HB, radirka, rdeče pisalo (»PIŠI BRIŠI«), šilček, nalivno pero, brisalec, škarje, lepilo,
lepilni trak, mapa s trdimi platnicami, zvezek za OPB (veliki format, brezčrtni), beležka, ovitki
ter etikete za zvezke in učbenike.
Uporabljate lahko vse stare, dobro ohranjene potrebščine (velika šablona, škarje, šilček …).

