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4. RAZRED – učbeniki (učenci dobijo v šoli, izposoja iz knjižnice) 

 

naziv predmet 

M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, založba ROKUS 
KLETT, EAN: 9789612713270. 

Slovenščina 

M. Novak, J. Nuč: REACH FOR THE STARS 4, učbenik za angleščino 
z dodatkom, prenova 2016, založba DZS, EAN: 9789610207238. 

Angleščina 

H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za družbo, 
založba ROKUS KLETT, EAN: 9789612713300. 

Družba 

A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET 4, učbenik 
za naravoslovje in tehniko, založba ROKUS KLETT, EAN: 
9789612713201. 

Naravoslovje in tehnika 

4. RAZRED – delovni zvezki in gradiva, ki jih kupite starši sami 
 

naziv predmet cena 

NOVO  

RADOVEDNIH PET 4, POSEBNI KOMPLET B – samostojni delovni 
zvezki: za matematiko (4 zvezki), družbo (1 zvezek) in za slovenščino 
GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4, izdaja s plusom + koda, založba 
ROKUS KLETT, EAN: 3831075929692. 
POSEBEN KOMPLET B je možno naročiti le preko KOPIJA NOVE 
(!!!), sicer pa lahko kupite posamezne delovne zvezke, ki so navedeni 

pri posameznih predmetih: 
– Gradim slovenski jezik 4 – izdaja s plusom; samostojni delovni 

zvezek za slovenščino (2 zvezka), založba ROKUS KLETT; EAN: 

9789612719296 (17,50 €), 
 

– Radovednih pet 4; Matematika 4; Samostojni zvezek za matematiko 

(4 zvezki), založba ROKUS KLETT; EAN: 9789612713294 (19 €), 
 

– Radovednih pet 4; Družba 4; Samostojni zvezek za družbo (1 

zvezek), založba ROKUS KLETT; EAN: 9789612713317 (9 €). 

Slovenščina, matematika, 
družba 

41,50 

M. Novak, J. Nuč: Reach for the stars 4; delovni zvezek za angleščino, 
prenova 2016, založba DZS, EAN: 9789610207245 

Angleščina 14,50 

Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, navodila 
in praktično gradivo za ustvarjanje, založba IZOTECH, EAN: 
9789616740241 

Naravoslovje in tehnika 13,00 

SKUPAJ  69,00 

 
 
4. RAZRED – potrebščine, ki jih kupite starši sami 

 

Količina Naziv 

5 veliki zvezki A4, črtasti (SLJ, NIT, DRU, GUM, TJA) 

1 velik zvezek A4, 1 cm karo (MAT) 

1 beležka 

1 peresnica (svinčnik HB, šilček, radirka, nalivno pero, suhe barvice, rdeč 
kemični svinčnik) 

1 mapa s trdimi platnicami A4 
 ovitki za zvezke in učbenike 

1 zemljevid Slovenije 

1 flomastri 

1 ravnilo, velika šablona 



 

1 šestilo 

1 geotrikotnik 

1 lepilo 

1 škarje 

1 športna oprema (kratke hlače in majica) 

Likovna 
umetnost 

komplet tempera 
barv škatla za čevlje, 
stare vodene barve, 
stare 
voščenke, 
čopiči, 
časopisni 
papir, 
bombažna krpica, 
alkoholni flomaster, 
lonček za vodo. 

 
*Ostali material bodo učenci dobili v šoli. Starši bodo stroške (6 €) poravnali po 
položnici v začetku šolskega leta. 

 

Neobvezni  

izbirni Material za neobvezni izbirni predmet umetnost bomo naročili v šoli. Starši bodo 
predmet stroške (3 €) poravnali po položnici v začetku šolskega leta. 
umetnost  

Neobvezni  

izbirni Material za tehniko bomo naročili v šoli na začetku šolskega leta. Starši bodo stroške 
predmet (5 €) poravnali po položnici v začetku šolskega leta. 
tehnika  

Neobvezni  

izbirni 1 velik zvezek A4, črtasti  
predmet  

nemščina  


