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Spoštovani starši! 

Bliža se konec šolskega leta in s tem tudi že misel na prihodnje. Da bi vam olajšali nakup šolskih 

potrebščin za vašega šolarja, smo vam pripravili naslednji seznam. 

Seznam potrebščin za 4. razred OŠ Trebnje v šol. letu 2022/23 

Učbeniki iz učbeniškega sklada 
M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, založba ROKUS-KLETT EAN: 3831075925748 

J. Skela et al.: MY SAILS 1, NEW, učbenik za angleščino, založba PIVEC EAN: 9789612303358 

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

EAN: 9789612713300 

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

EAN: 9789612713201 

Delovni zvezki in učni pripomočki – kupite starši 
PLANET RADOVEDNIH PET 4, KOMPLET C - samostojni delovni zvezki, za 
slovenščino, matematiko in glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT 

EAN: 3831075932050 

J. Skela et al.: MY SAILS 1, NEW, delovni zvezek za angleščino, založba PIVEC EAN: 9789612303365 

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

EAN: 9789616740241 

 

ZVEZKI: (črtani zvezki naj imajo rob samo na zunanji strani lista) 

 1x veliki zvezek – visoki karo 

 5x veliki zvezek s črtami 

 1x mali zvezek s črtami  
 

OSTALE POTREBŠČINE 

▪ beležka 

▪ škarje 

▪ 2 navadna svinčnika 

▪ šilček 

▪ radirka 

▪ nalivno pero, vložki za nalivno pero 

▪ brisalnik črnila 

▪ rdeč kemični svinčnik 

▪ moder kemični svinčnik 

▪ flomastri  

▪ suhe barvice 

▪ tekoče lepilo 

▪ lepilni trak 

▪ lepilo Mekol 

▪ razredni copati 

▪ šolska torba 

▪ peresnica 

▪ veliko ravnilo s šablono 

▪ geotrikotnik 

▪ kratko ravnilo za v peresnico 

▪ enostavno šestilo 

▪ mapa A4 z elastiko – plastificirana 

▪ zemljevid Slovenije 

 

ŠPORTNA OPREMA: 

▪ športna obutev z nedrsečimi podplati 

▪ hlače  

▪ majica 

 



LIKOVNE POTREBŠČINE: 

▪ šolski likovni blok Muflon (Radeče) – 30 

listni 

▪ kolaž papir 

▪ komplet temper 

▪ velika bela tempera 

▪ velika modra tempera 

▪ velika rdeča tempera 

▪ velika rumena tempera 

▪ listi starega koledarja (namesto palete) 

▪ različni čopiči 

▪ lonček za vodo 

▪ voščene barvice 

▪ črni tuš 

▪ oglje 

▪ modelirna masa 

▪ časopisni papir 

▪ gobica 

▪ krpa 

 

Potrebščine za likovno umetnost naj bodo podpisane in zložene v majhno škatlo. 

*Na PŠ Šentlovrenc in PŠ Dobrnič bodo likovne potrebščine naročili učitelji, stroški 

bodo obračunani na položnici. 

 

 
Neobvezni izbirni predmet - gradivo kupite samo, če bo vaš otrok obiskoval neobvezni 
izbirni predmet. 
* Na podružničnih šolah se bodo posamezni izbirni predmeti izvajali glede na prijavljeno 
število učencev, kar bo znano šele v začetku šolskega leta, zato z nakupom gradiva 
počakajte. 

A. Retelj: PRIMA 1, delovni zvezek za nemščino, prenova 2017, založba 
DZS-EPC 

EAN: 9789610208693 

Papotnik, Puncer, Slukan, Virtič: TEHNIKA 1, delovno gradivo z navodili 
za izbirni predmet Tehnika, IZOTECH     

EAN: 9789616740319     

1 ZVEZEK, veliki A4, črtasti     Nemščina   

 

Vse šolske potrebščine naj bodo podpisane, učbeniki, samostojni delovni zvezki 

in zvezki pa zaviti. 

 

Želimo vam prijetne počitnice. 

 

Strokovni aktiv učiteljev 4. razred 

Trebnje, junij 2022 


