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4. RAZRED 

SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV 

 
Gradiva označena z napisom UČB. SKLAD učenci dobijo v uporabo iz učbeniškega sklada za 
celo šolsko leto. Razdelili jih bomo v 1. tednu septembra, ob koncu šolskega leta pa jih bodo 
morali vrniti v šolsko knjižnico. Izposoja je brezplačna. Če bo vrnjen učbenik uničen, popisan, 
zmečkan, polit ali ga ne boste vrnili, pa boste morali v skladu z 12. členom Pravilnika o 
upravljanju učbeniških skladov, plačati odškodnino. 
Če si učbenikov iz učbeniškega sklada ne želite izposoditi, to sporočite do 24. 6. 2020 na 
polonca.zele@os-novejarse.si v zadevo pa napišite Učbeniški sklad. 
 
Gradiva, ki so natisnjena krepko pa lahko naročite na spodnjih povezavah (izberete OŠ Nove 
Jarše in razred) ali jih kupite v knjigarni. 
 
https://www.dzs.si/ 
http://www.emka.si/ 
https://www.kopija-nova.si/os?pmr=ml&pmid=yy091vjp0lzc 
 
 

naziv predmet 
B. Hanuš: V OZVEZDJU BESED 4, berilo, založba DZS, EAN: 
9789610207276 

Slovenščina 
UČB. SKLAD 

M. Novak, J. Nuč: REACH FOR THE STARS 4, učbenik za 
angleščino, PRENOVA 2016, založba DZS-EPC, EAN: 
9789610207238 

Angleščina 
UČB. SKLAD 

E. Baloh, L. kozel, M. Stankovič: DRUŽBA 4, učbenik za družbo, 
založba MKZ, EAN: 9789610143772 

Družba 
UČB. SKLAD 

J. Pavlin et al.: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, učbenik, založba 
MKZ, EAN: 9789610143864 

Naravoslovje in 
tehnika 
UČB. SKLAD 

dr. N. Potočnik, S. Osterman: SLOVENŠČINA 4, samostojni delovni 
zvezek, 2 dela, prenova 2020, založba MKZ, EAN: 9789610155669, 
9789610155676 

Slovenščina 

P. Vesenjak, C. Frešer: MATEMATIKA ZA RADOVEDNEŽE 4, 
delovni zvezek, založba ICO, EAN: 9789616287852 

Matematika 

A. Dežman, S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 4, delovni zvezek, 
založba ANTUS, EAN: 3830017145442 

Matematika 

M. Žerovnik: ROČNA ZEMLJEVIDA SLOVENIJE 1:500.000 in 
1:725.000 (plastificiran, s flomastrom in gobico), EAN: 9789610201892 

    Družba 
 

 
 
 
4. RAZRED - NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA 
 
O. Swerlowa: DIE DEUTSCHPROFIS A1.1, učbenik + delovni zvezek + online avdio, založba 
ROKUS-KLETT, EAN: 9783126764766 
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SEZNAM  POTREBŠČIN  ZA 4. RAZRED 

 

MATEMATIKA 

 1 veliki zvezek veliki karo (1 cm X 1 cm) 

 1 veliki brezčrtni zvezek 

 velika šablona 

 geotrikotnik 

 šestilo 

 

SLOVENŠČINA 

 1 veliki črtasti zvezek 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

 1 veliki črtasti zvezek 

 

DRUŽBA 

 1 veliki črtasti zvezek 

 zemljevid Slovenije (plastificirani) 

 

GLASBENA UMETNOST 

 1 veliki črtasti zvezek 

 

ANGLEŠČINA 

 1 veliki črtasti zvezek 

 

LIKOVNA UMETNOST 

 30 risalnih listov, tanek in debel čopič 

 škarje in lepilo 

 tempera barvice in voščenke  

 plastelin in kolaž papir (ne samolepilni) 

 črn alkoholni flomaster 

 paleta, lonček za vodo 

 časopisni papir za zaščito mize 

 krpa za brisanje čopičev in palete

  

 

ŠPORT 

 športna oprema (dres ali kratke hlače in majica s kratkimi rokavi) 

 copati, ki ne drsijo 

 

OSTALO 

 beležka za DN 

 mapa 

 

 


