
Osnovna šola Ivana Cankarja 
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1360 Vrhnika 4. razred 
 

 
OBVESTILO STARŠEM 

 

Jeseni bo vaš otrok postal četrtošolec. Pripravili smo vam seznam učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin, 

ki jih bo potreboval v 4. razredu. 

 
 

 
POTREBŠČINE 

slovenščina  1 velik črtani zvezek – razmik črt 11 mm, 60-listni 

matematika  1 velik zvezek – veliki karo 

 velika šablona, geotrikotnik, šestilo 

angleščina  1 velik črtani zvezek – 40-listni z robovi 

naravoslovje in 
tehnika 

 1 velik črtani zvezek – razmik črt 11 mm, 40-listni 

likovna umetnost  daljša majčka za zaščito 

Vse potrebno za likovni pouk, razen likovne majice, bomo kupili v 

šoli. Stroške boste poravnali kasneje. 

družba  1 velik črtani zvezek – razmik črt 11 mm, 40-listni 

šport  telovadne hlačke, majica, copati z gumo za telovadnico, vrečka za 

shranjevanje 

glasbena umetnost  1 mali črtani zvezek 

ostale potrebščine  peresnica, nalivno pero, 2 navadna svinčnika HB, rdeč kemični 

svinčnik, radirka, šilček, suhe barvice, flomastri, lepilo v stiku, 

škarje, kartonska mapa 

 
UČBENIKI – izposoja iz UČBENIŠKEGA SKLADA 

M. Kordigel idr.: 

BERILO ZA RAZVEDRILO, berilo za 4. razred devetletne osnovne šole, IZOLIT. 

EAN: 9789616279284 19,55 € 

M. Cotič idr.: 

SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole, DZS. 

EAN: 9789610207429 17,50 € 

J. Razpotnik, H. Verdev: 

RADOVEDNIH PET – DRUŽBA 4, učbenik za družbo v 4. razredu osnovne šole, ROKUS 

KLETT.  

EAN: 9789612713300 14,50 € 

P. Mežnar idr.: 

RADOVEDNIH PET – NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, učbenik za naravoslovje in tehniko v 

4. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT. 

https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/jelka-razpotnik-5325
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/helena-verdev-37622
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/polona--meznar-730777


EAN: 9789612713201 14,50 € 

N. Lauder: 

YOUNG EXPLORERS 1, učbenik za angleščino v 4. razredu osnovne šole, Oxford University 

Press. 

EAN: 9780194034845 21,00 € 

 
DELOVNI ZVEZKI – kupite 

N. Cajhen idr.: 

GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4 – IZDAJA S PLUSOM, 2 dela, samostojni delovni zvezek za 

slovenščino, ROKUS KLETT. 

EAN: 9789612719296 18,50 € 

M. Cotič idr.: 

SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, 4 deli, samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. 

razredu osnovne šole, DZS. 

EAN: 9789610207436 23,70 € 

N. Lauder: 

YOUNG EXPLORERS 1, delovni zvezek za angleščino v 4. razredu osnovne šole, Oxford 

University Press. 

EAN: 9780194617420 16,90 € 

 

 

učiteljice 4. razreda 

  _ _   

 

Učbenike si bodo učenci brezplačno izposodili v šoli. Zanje so 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 učenci dobili pri pouku na začetku šolskega leta. 
 

upravljalka učbeniškega sklada 
 
Vrhnika, junij 2022 


