
4. RAZRED VOGRSKO 2022/23  
DELOVNI ZVEZKI  

SLOVENŠČINA  
GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4  - izdaja s plusom,  samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik 
(2 dela); N. Cajhen, N. Drusany, D. Kapko, M. Križaj in M. Bešter Turk, Rokus Klett,  
EAN: 9789612719296 

  
18,50 €  

MATEMATIKA  
RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za matematiko (v 4 delih) + koda za dostop 
do interaktivnega gradiva za matematiko; M. Kopasić, M. Jurkovič,  Rokus Klett,    
EAN: 9789612713294   

  
21,50  €  

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 
Škatla za tehniko:  (F. Florjančič, S. Zajc: Gradivo: Naravoslovje in tehnika 4, navodila in 
praktično gradivo za ustvarjanje pri pouku naravoslovja in tehnike ter… Izotech, izid 2012.  
EAN: 9789616740241  

 
   17,00 € 

ANGLEŠČINA  
REACH FOR THE STARS 4, delovni zvezek za angleščino v 4. razredu osnovne šole,  M. Novak, 
J. Nuč:, DZS,  EAN: 9789610207245      

  
15,50 €  

   

OSTALI PRIPOMOČKI  

SLJ  1 velik črtan zvezek  

MAT  1 velik zvezek  visoki karo ,  
1 velik brezčrtni zvezek,   
geo trikotnik, velika šablona iz 3.r., šestilo 

TJA   1 velik črtan zvezek  

LUM  risalni blok št. 5 in še 20 risalnih listov,  
škatla za čevlje (lahko iz 3. razreda), v kateri naj bodo: tempera barve, bela tempera v tubi, 4 
čopiči: 2 ploščata (zelo širok in tanek), 2 okrogla (debel in zelo tanek), črn tuš, vodoodporne 
voščenke, kolaž papir (mat), das masa, paleta, lonček za vodo, zaščitna haljica (najboljše večja 
odrabljena majica), časopisni papir, krpa za brisanje (čopičev, palete, klopi)  
 Vse potrebščine kombinirajte z lanskimi in dokupite samo manjkajoče.     

GUM  1 velik črtan zvezek, lahko lanski  

DRU  1 velik črtan zvezek  

NIT  
 

1 velik črtan zvezek    

ŠPO  majica s kratkimi rokavi, kratke hlače  

DRUGO  PERESNICA: svinčnik HB, nalivno pero, rdeč kemični svinčnik, barvice, flomastri, radirka, šilček, 
škarje, lepilo  
MAPA (kartonasta) z elastiko  
ŠOLSKI COPATI z gumo (ne črno)  
ZOBNA ŠČETKA s tankim ročajem  
Vse potrebščine kombinirajte z lanskimi in dokupite samo manjkajoče.    

  


