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SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN  OSTALIH ŠOLSKIH 
POTREBŠČIN, KI JIH STARŠI KUPIJO V KNJIGARNI 

Šolsko leto 2020/21 

4. RAZRED / Podružnična šola Bilje 

DELOVNI ZVEZKI 

D. Jeretina Anžin, S. Hrovat, N. Javh: ZNANKA ALI UGANKA 4, 

samostojni delovni zvezek za slovenščino PRENOVLJENO s kodo 
za dostop do interaktivne oblike za sam. delovni zvezek, Modrijan 

9789612417048 
9789617053401 

T. Hodnik Čatež, T. Uran: MATEMATIKA 4, delovni učbenik za 
matematiko, 3 deli, s kodo za dostop do interaktivne oblike, NOVO 2016, 
Modrijan                                  

6000000003180 

RAČUNANJE JE IGRA 4, zbirka nalog za matematiko v 4. razredu 

osnovne šole, ANTUS, d.o.o.,                                                               

3830017145442 

M. Novak, J. Nuč: REACH FOR THE STARS 4, delovni zvezek za 

angleščino, PRENOVA 2016 

9789610207245 

GRADIVO:  NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, avtorjev Franka 

Florjančiča in mag. Sonje Zajc, Založba: Izotech založba, d.o.o.,    

9789616740241 

POTREBŠČINE: 

2 x velik A4 zvezek visoki karo  
1 x velik A4 brezčrtni zvezek 
5 x velik A4 črtni zvezek 
ročni zemljevid Slovenije 

beležka, kolaž papir, risalni listi (10 kosov v foliji), risalni blok A3, škatla za likovne 
potrebščine, voščene barvice, modelirna masa (500 g, bela), tempera barvice AERO 
(12 kosov, 7,5 ml v kovinski škatli), 1 x tempera barva AERO (posamezno bela 110, 42 
ml), 2x svinčnik (trdota HB), 4 x barvni kemični svinčniki (poljubne barve), nalivno pero, 
suhe barvice, flomastri, flomaster črn (SCHNEIDER OHP, debelina m), ravnilo NOMA 
5 (velika šablona), ravnilo geotrikotnik, samolepilni trak (15 mm x 33 m), 1x lepilo stic 
(21g ali  40g), škarje, šestilo (kakovostno, kovinsko), radirka, šilček, lonček za čopiče, 
paleta za mešanje barv, čopiči (ploščati št. 4, ploščati št. 8, ploščati št. 10, ploščati št. 
20), mapa A4 z elastiko, 1x črni tuš 

Lahko uporabiš potrebščine iz 3. razreda (paleta, čopiči, voščenke, črn  tuš, 
oglje) uredi likovno škatlo in dokupi, kar manjka. 

OSTALA OPREMA 

šolski copati, telovadna oprema (bombažna majica in kratke hlače), bombažna vrečka 
za copate, peresnica, šolska torba s trdim hrbtiščem (stranicami), zobna ščetka, 
predpasnik za likovno vzgojo 

UČBENIKE SI BODO UČENCI BREZPLAČNO IZPOSODILI NA ŠOLI. 

Zvezki naj bodo zaviti, potrebščine podpisane! 

Učiteljica: Petra Tavčar 


