
4. RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE GRIŽE – POŠ LIBOJE 

Šolsko leto 2020/21 
 

Predmet Šola – učbeniški sklad  Kupijo starši – 51,65 € 

Slovenščina Potočnik, N.: Slovenščina 4, učbenik za 
slovenščino, MKZ (9789610108078) 

 

 

 Razširi roke, berilo 4, učbenik za slovenščino-

književnost, MKZ (9789610108320) 
 

 

Matematika  Bogataj, Drašler et al.: Matematika 4, 1.del, 

SDZ za matematiko, MKZ – 8,40 € 

(9789610143611) 

  Bogataj, Drašler et al.: Matematika 4, 2.del, 

SDZ za matematiko, MKZ – 8,40 € 
(9789610143628) 

  
RAČUNANJE JE IGRA 4, delovni zvezek, 

Antus, 5,95 € (3830017145442) 

Angleščina Maidment, S., L. Roberts: Happy street 1, 

učbenik, OUP, MKT, 2. izdaja  
(9780194730976) 

Maidment, S., L. Roberts: Happy street 1, 

delovni zvezek, OUP, MKT, 2. izdaja – 
15,90 € (9780194731119) 

Družba Družba smo mi 4, učbenik za družbo, Rokus 

Klett  (9789612099480) 

 

Naravoslovje 

in tehnika 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, 

učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu 
osnovne šole, MK – 9,90 € (9789610143659) 

 

Naravoslovje in tehnika 4, praktična 

gradiva za naravoslovje in tehniko, Izotech 
(škatla) – 13,00 € (9789616740241) 

 

  

Glasbena 
umetnost 

Pesek, A. Glasba 4, učbenik, MKZ  
(9789610123897) 

 

Izbirni predmet: nemščina – zvezek A4 črtan 

 

Šolske potrebščine: 

 

6 kom A4 zvezek črtni   

2 kom A4 zvezka veliki karo (1 cm)  

1 kom A4 zvezek brez črtni 60 listni 

1 kom A5 zvezek črtni  

šestilo 

škarje* 

radirka 
svinčnik 

šablona – 30 cm* 

geo trikotnik 

4 kom lepila v stiku 

1 kom lepilo Mekol - malo 

kolaž papir* 

1 kom rdeč kemični svinčnik* 

nalivno pero* 

plastična mapa s sponko s  srajčkami* 

30 kom risalnih listov 

tempera barvice 
čopiči (tanek, srednji, debel)  

barvice* 

flomastri* 

1 kom velika bela tempera 

voščenke* 

paleta* 

nedrseči šolski copati 

 
*še uporabne pripomočke lahko otroci prenesejo – 

obdržijo in uporabijo v 4. razredu. 

 
 

Opomba: Po sklepu Sveta staršev, 26. 5. 2020, 

bomo za Fimo maso, barvni tuš, glino in dodatni 

likovni material v šolskem letu 2020/21 dodatno 

pobirali 5 € na učenca (plačilo po položnici).



 


