
 
 
 

Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 
Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica 

 
Šolske potrebščine za 4. razred             Šol. leto 2020/2021 

 

 peresnica 

 nalivno pero 

 svinčnik HB 

 kemični svinčnik (rdeč in moder) 

 barvni svinčniki – barvice  

 flomastri, radirka 

 škarje 

 lepilo v stiku 

 šestilo  

 ravnilo s šablonami  

 geotrikotnik 

 večja beležka 

 mapa z elastiko 

 Risalni blok s 30 risalnimi listi, tempera barvice, večje tube tempera barvic - 

42ml (priporočamo AERO) – rumena (št.200), modra (št.700), rdeča 

(št.400), bela, paleta, 3 ploščate čopiče različnih debelin (3. 8. 14), plastični 

lonček (za vodo), kolaž papir, voščenke, velika bela tempera, das masa 

500g, Mekol lepilo, oglje, tuš, črn alkoholni flomaster 

 

 Za šport: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi za ŠPO, šolski copati z 

gumo za telovadnico in športni copati za zunanje površine 

 

Zvezki: 

 4 velike črtane zvezke z robovi – 60 listni (za DRU, NIT, SLO: jezik in 

književnost) 

 1 velik brezčrten zvezek (za geometrijo) 

 2 velika črtana zvezka z robovi – tanjša (za TJA, GUM) 

 1 velik zvezek visoki karo (za MAT) 

 
 
 

Priporočamo, da učenci lanske zvezke, ki jih niso porabili do konca, uporabijo v 
naslednjem šolskem letu. 

      

 
 
 

4. razred 
 
 
Delovni zvezki in gradiva – kupite starši: 

 Gradim slovenski jezik 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino v 4. 

razredu osnovne šole (ROKUS KLETT)………………………………17,50 € 

EAN KODA: 9789612719296 

 M. Cotič: Svet matematičnih čudes 4, delovni učbenik z dodanimi 

medpredmetnimi vsebinami, 2 dela, prenova 2014 (DZS)………..…17,70 € 

EAN KODA: 9789610206347 

 N. Lauder et al.:YOUNG EXPLORERS 1, učbenik za angleščino v 4. 

razredu osnovne šole, (MKT) …………………………………………..21,00 € 

EAN: 9780194034845 

 N. Lauder et al.:YOUNG EXPLORERS 1, delovni zvezek za angleščino v 

4. razredu osnovne šole (MKT) ………………………….…………….16,00 € 

EAN: 9780194617420 

 S. Zajc,F. Florjančič:Gradivo: Naravoslovje in tehnika 4 (IZOTECH)..13,00 € 

EAN KODA: 9789616740241 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                         Skupaj: 85,20 €

  

 

     

NA ŠOLI si iz sklada učbenikov brezplačno izposodite:  

 Razširi roke- berilo 4 (založba MK),  

 Družba in jaz 1 (Modrijan), 

 Od mravlje do sonca 1 (Modrijan). 

 

 
 
 


