
 
Osnovna šola Šempas 

Šolske potrebščine za šolsko leto 2022/2023 
 

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 4. RAZRED       Šol. leto 2022/2023 
 
Potrebščine, ki jih KUPITE SAMI: 
 
 4 veliki črtasti zvezki z robom (DRU, NIT, 2 za SLJ) 
 1 velik karo zvezek (1 x 1 cm - veliki karo) 
 ravnilo s šablono (30 cm) 
 geotrikotnik 
 ročni zemljevid Slovenije 
 1 kartonasta mapa za učne liste 
 peresnica s šolskim priborom (pero, svinčnik HB, mehek svinčnik B2 ali B3, 

rdeč kemični svinčnik, flomastri, suhe barvice, radirka, šilček, tekoče UHU 
lepilo, škarje)    
*Uporabi staro peresnico, dokupi samo manjkajoč pisalni pribor. 

 tempera barvice AERO, 4 večje tempere (magenta, cian modra, rumena, 
bela), paleta, 3 čopiči različne debeline, Mekol lepilo, KOLAŽ papir (navaden, 
NE samolepilni), oglje, črn tuš, debele oljne voščenke. 
*Uporabi lanske potrebščine oz. dokupi porabljene tube tempera barvic, 
zadostuje tudi lanski KOLAŽ. 

 TJA: velik črtasti zvezek 
 TJI: velik črtasti zvezek 
 telovadne hlače, bombažna majica, telovadni copati 
 šolski copati v vrečki 
 zobna ščetka z ozkim vratom 
 NUM: risalni blok (morebitne materiale nabavi šola in jih obračuna po 

položnici) 

 

 

 
 

Delovni zvezki – KUPITE SAMI: 
 
Več avtorjev: RADOVEDNIH PET 4, KOMPLET C - samostojni 
delovni zvezek za slovenščino, matematiko in glasbeno 
umetnost + koda, založba Rokus Klett, EAN: 3831075928374  

43,00 

Lauder N., Shipton P., Torres S.: YOUNG EXPLORERS 1, delovni 
zvezek za angleščino, založba MKT, EAN: 9780194617420 

16,90 

 Skupaj: 59,90 

 
Izbor učnih gradiv za neobvezni izbirni predmet ITALIJANŠČINA bo izveden v  
začetku šolskega leta. 

 
Iz učbeniškega sklada si učenci BREZPLAČNO IZPOSODIJO: 
 
Blažič M. et al.: RADOVEDNIH PET: BERILO 4, berilo za slovenščino v 4. razredu, 
založba Rokus Klett 

Razpotnik J., Verdev H.: RADOVEDNIH PET: DRUŽBA 4, učbenik za družbo v 4. 
razredu, založba Rokus Klett 

Mežnar P., Štucin A., Slevec  M.: RADOVEDNIH PET: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 
4, učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu, založba Rokus Klett 

Lauder N. et al.: YOUNG EXPLORERS 1, učbenik za angleščino, založba MKT 

 
 
Prosimo vas, da učbenike iz učbeniškega sklada zavijete v prozorno folijo 
ali ovitek in označite z imenom in priimkom. Ime in priimek naj bosta 
tudi na ostalih šolskih potrebščinah. 


