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4. RAZRED 

SEZNAM  UČNIH  SREDSTEV ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023  

Učbenikov, pri katerih je namesto cene napisano učbeniški sklad, ni potrebno kupiti. Pri nakupu učbenikov 

in delovnih zvezkov bodite pozorni na EAN KODO in letnico izdaje (kupite tiste, ki so opremljeni z 

najnovejšo letnico izdaje). 

SLO, MAT, DRU, NIT, GUM 

EAN KODA GRADIVO OPIS CENA 

3831075932074 

PLANET 

RADOVEDNIH 5 

(Rokus Klett) 

polni komplet samostojnih delovnih zvezkov za 

4. razred (SLO, MAT, NIT, DRU, GUM) + dodatki 

(Zbirka Znam za več, Z glavo na kolo, beležka, 

Bralne strategije, zemljevid Slovenije).  

62,00 € 

• mapa s klapo 

SLOVENŠČINA 

EAN KODA GRADIVO OPIS CENA 

3831075925748 
RADOVEDNIH PET 4 

(Rokus Klett) 

berilo za slovenščino – književnost v 4. razredu UČBENIŠKI 

SKLAD 

• velik črtni zvezek z robovi, črtalnik 

MATEMATIKA 

velik zvezek nizki karo z robovi, geo trikotnik, šestilo (konec šol. leta), velika šablona 

DRUŽBA  

EAN KODA GRADIVO OPIS CENA 

9789612713300 
RADOVEDNIH PET 4 – 

družba (Rokus Klett) 

učbenik za družbo v 4. razredu osnovne šole UČBENIŠKI 

SKLAD 

• velik črtni zvezek z robovi 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA  

EAN KODA GRADIVO OPIS CENA 

9789612713201 

RADOVEDNIH PET 4 – 

naravoslovje in 

tehnika (Rokus Klett) 

učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu 

osnovne šole 
UČBENIŠKI 

SKLAD 



• velik črtni zvezek z robovi, 1 malo Mekol lepilo 

ANGLEŠČINA 

EAN KODA GRADIVO OPIS CENA 

9780194034845 YOUNG EXPLORERS 1 (Oxford 

University Press) 

učbenik za angleščino UČBENIŠKI 

SKLAD 

 

9780194617420 YOUNG EXPLORERS 1 (Oxford 

University Press) 

delovni zvezek za angleščino 16,90 € 

• velik črtni zvezek 

LIKOVNA UMETNOST 

• 20 risalnih listov, kolaž papir 

• v škatli morajo biti: tempera barvice, voščenke, oglje, tanek čopič, debel čopič, lonček za vodo, 

paleta, flomastri, lepilo in vodene bravice 

ŠPORT 

• nedrseči copati, majica, kratke hlače ali dres, elastika za dolgolase 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – TEHNIKA 1 

EAN KODA GRADIVO OPIS CENA 

9789616740319 
GRADIVO - TEHNIKA 

1 (Izotech) 

delovno gradivo z navodili za izbirni predmet 

Tehnika  
22,00 € 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET – NEMŠČINA 

• veliki črtni zvezek 

Učenci bodo septembra seznanjeni z učnimi sredstvi pri ostalih izbirnih predmetih. 

V peresnici naj bodo vedno:  

• moder kemični svinčnik,  

• rdeč kemični svinčnik,  

• nalivno pero,  

• ošiljen navaden svinčnik (3x) ali 

tehnični svinčnik z minicami,  

• šilček,  

• radirka,  

• ošiljene suhe barvice,  

• večje lepilo v stiku,  

• škarje. 

 

 

seznam pripravil                                                                                    ravnateljica: 

aktiv učiteljev 4. razreda                                                                                 Damjana Korošec                                                                                                                                                                                                                  
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