
OBVESTILO STARŠEM 

Jeseni bo vaš otrok postal četrtošolec. Pripravili smo vam seznam učbenikov, delovnih 
učbenikov in šolskih potrebščin, ki jih bo potreboval v naslednjem šolskem letu. 
Izpolnite priloženo naročilnico in jo oddajte razredničarki do ponedeljka,  
19. 6. 2017.  
 

POTREBŠČINE 
slovenski jezik 1 veliki črtani zvezek, razmik črt 11 mm, 40-listni 
matematika 1 veliki zvezek - veliki karo, velika šablona, geotrikotnik, šestilo 
angleščina 1 veliki črtani zvezek, 40-listni z robovi 
naravoslovje in tehnika 1 veliki črtani zvezek, razmik črt 11mm, 40-listni 
likovna vzgoja Vse potrebno za likovni pouk, razen likovne majice, bomo kupili v 

šoli. Stroške boste poravnali kasneje. 
družba 1 veliki črtani zvezek, razmik črt 11mm, 40-listni 
športna vzgoja telovadne hlačke, majica, copati z gumo  za telovadnico, vrečka za 

shranjevanje 
glasba 1 mali brezčrtni zvezek 
ostale potrebščine puščica, nalivno pero, 2 navadna svinčnika HB, rdeč kemični 

svinčnik, radirka in šilček, suhe barvice, flomastri, lepilo v stiku, 
škarje, kartonska mapa  

 

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI 

NASLOV OPOMBE 

Saksida, Kordigel, Medved Udovič: 
BERILO ZA RAZVEDRILO, BERILO  za slovenščino v 4. r. OŠ, IZOLIT 

Učbenik si izposodite v 
šoli. 

ZNANKA ALI UGANKA 4, samostojni  DZ za slovenščino, MODRIJAN                                                                                          
EAN:9789612417048 

 
Kupite. 

SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, 4 deli, samostojni  DZ za mat., DZS, 
EAN:9789610207436 

Kupite. 

SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, učbenik za matematiko, DZS  
EAN: 9789610207429 

Učbenik si izposodite v 
šoli. 

Janša Zorn, Umek: DRUŽBA IN JAZ 1, UČB. za družbo v 4. razredu OŠ, 
MODRIJAN 

Učbenik si izposodite v 
šoli. 

Krnel: OD MRAVLJE DO SONCA 1, učbenik za NIT v 4. razredu devetletne 
osnovne šole, MODRIJAN 

Učbenik si izposodite v 
šoli. 

HAPPY STREET 1, 2. IZDAJA,  
učbenik za angleščino v 4. razredu osnovne šole, MKT 

Učbenik si izposodite v 
šoli. 

Maidment, Roberts:                                                        EAN: 9780194731119 
HAPPY STREET 1, 2. izd.                           
delovni zvezek, založba MKT  

 
 

Kupite. 

 

Vrhnika, 13. 6. 2017                                                                     Učiteljice 4. razredov 
 



 

Osnovna šola Ivana Cankarja 

Lošca 1 

1360 Vrhnika 

Učbeniški sklad 

 

 

 

Spoštovani starši, 

učbenike si lahko izposodite v šoli.  

Obkrožite svojo izbiro, izpolnjeno naročilnico naj učenec/ka vrne svoji 

razredničarki do ponedeljka, 19. 6. 2017. 

 

Učenci so tudi za izposojene učbenike dolžni skrbeti, zato jih pred začetkom pouka 

zavijte in podpišite. V kolikor bo učenec/ka konec šolskega leta vrnil/-a poškodovan 

učbenik, bo potrebno plačati odškodnino. 

 

Učbenike bodo dobili pri pouku na začetku šolskega leta. 

      skrbnica učbeniškega sklada 
Andreja Nagode     

 
 
IZPOLNITE  in ODREŽITE 

 

Za  4.  razred si bo __________________________________ v šoli izposodil/a: 
                                                               (ime in priimek učenca/ke) 
 

 BERILO ZA RAZVEDRILO, Izolit DA NE 

 SVET MAT. ČUDES 4, DZS DA NE 

 DRUŽBA IN JAZ 1, Modrijan DA NE 

 OD MRAVLJE DO SONCA 1, Modrijan DA NE 

 HAPPY STREET 1 DA NE 

                           
  Podpis staršev 

 
 

      


