
 
  

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV in DRUGIH UČNIH GRADIV 

za šolsko leto 2020/2021  
  

-kupijo starši-  
  

4. RAZRED  
SLOVENŠČINA IN MATEMATIKA  

  

UČIMse 4D: mali komplet za 4. razred (SLO, MAT) s kodo UČIMse, MKZ  

EAN: 3831022480696  (PRENOVLJEN DZ ZA SLJ)                                                                                  

                                                                                                                    cena: 33,00 €   

  

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA  

  

F. Florjančič, S. Zajc: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, univerzalno gradivo, IZOTECH  

EAN: 9789616740241                                                                                 cena: 13,00 €   

  

ANGLEŠČINA  

YOUNG EXPLORERS 1, delovni zvezek + online practice koda, OXFORD, MKZ  

 EAN: 9780194617420                                                                                 cena: 16,00 €   

                                                                                                                  

                                                                                                               SKUPAJ: 62,00 €  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  



Osnovna šola Šenčur              Šolsko leto 2020/2021 

  

  SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 4. RAZRED    

(poleg učbenikov in delovnih zvezkov)  

   

ZVEZKI: 

1 x velik karo zvezek (1cm x 1cm)   

  

4 x velik črtan zvezek   

   

1 x mali črtan zvezek za GUM   
  

zvezek za bralno značko (lahko iz 3. razreda)   

                                     

  

OSTALE ŠOLSKE POTREBŠČINE:      
nalivno pero,   

navaden svinčnik, radirka, 

šilček, rdeč in zelen kemični 

svinčnik,  suhe barvice,  

flomastri,  lepilo (v stiku),  lepilni 

trak,  škarje,  ravnilo in šablona 

(30 cm), geo trikotnik,  šestilo,   

trša mapa za vstavljanje učnih 

listov (velikost mape naj bo 

primerna za nošenje v torbi)   

  

 

šolski copati z gumo (v vrečki)   

  
športna oprema (kratke hlače, majica) in 
vrečka (priporočamo iz blaga)   

  

LIKOVNI MATERIAL (to velja 

samo za učence v Šenčurju): 

blok z risalnimi listi, voščenke, 

tempera barve,  paleta, lonček, 

3 čopiči (tanek, srednje debel 

in debel), kolaž papir, časopisni 

papir  

 

VSE NAJ BO VIDNO PODPISANO.   
ZVEZKI, DELOVNI ZVEZKI IN UČBENIKI NAJ BODO ZAVITI.  LIKOVNI MATERIAL, KI GA KUPIJO 

SAMO UČENCI V ŠENČURJU, NAJ BO UREJEN V ŠKATLI (NPR.ZA ČEVLJE).  

                                                                                                                                         VAŠE UČITELJICE  

 



UČBENIŠKI SKLAD 2020/2021 
 

Osnovna šola Šenčur omogoča učencem, da si v prihodnjem šolskem letu 2020/2021 iz učbeniškega 

sklada izposodijo učbeniški komplet. 

 

Ob izteku šolskega leta morate do 20. 6. 2021 vse izposojene učbenike vrniti šoli. Če kakšnega 

učbenika ne boste vrnili oz. bi ga želeli odkupiti, boste ob koncu šolskega leta po položnici poravnali 

stroške za nakup novega učbenika. V primeru, da bo kakšen učbenik poškodovan oz. uničen boste 

morali po položnici poravnati sorazmerni delež glede na poškodbo in vrednost učbenika glede na 

starost učbenika. O izgubi ali uničenju učbenika morate do konca tekočega šolskega leta obvestiti 

skrbnico učbeniškega sklada. 

 

Izposojevalnina učbeniških kompletov je za vse učence brezplačna. Vsak učenec je BREZ 

PRIJAVE NAROČEN na izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada in se strinja s pogoji 

navedenimi v prejšnjem odstavku.. 

V primeru, da se s pogoji ne strinjate oz. si učbenikov IZ UČBENIŠKEGA SKLADA iz drugih 

razlogov   NE BOSTE IZPOSODILI, morate skrbnici učbeniškega sklada – knjižničarki, do  

20. junija 2020 poslati podpisano ODJAVO učbenikov iz US, ki je na tem listu spodaj. 

 

SEZNAM UČBENIKOV iz učbeniškega sklada: 

 

SLOVENŠČINA 

Kordigel, Udovič, Saksida: BERILO ZA RAZVEDRILO 4, IZOLIT 

 

DRUŽBA 

O. Janša Zorn, M. Umek: DRUŽBA IN JAZ 1, učbenik za 4. razred, MODRIJAN 

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

D. Krnel et al.: OD MRAVLJE DO SONCA 1, učbenik za 4. razred, MODRIJAN (NOVO!) 

 

ANGLEŠČINA 

YOUNG EXPLORERS 1, učbenik za angleščino, OXFORD, MKZ                                                                             

 

 

 

 

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

OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR – ODJAVA  UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA 

Šolsko leto 2020/2021 

 
 

Ime in priimek učenca:__________________________________________4._____ razred 

 

 

Za svojega otroka nepreklicno NE NAROČAM   

izposojo kompleta učbenikov, ki ga je določila šola. 

 

Podpis staršev:_____________________________________ 
 

Izpolnjeno ODJAVO pošljite knjižničarki najkasneje do srede, 20. 6. 2020. 

 

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://thumb9.shutterstock.com.edgesuite.net/display_pic_with_logo/134128/134128,1235843690,1/stock-photo-scissors-symbol-25776826.jpg&imgrefurl=http://www.shutterstock.com/pic-25776826/stock-photo-scissors-symbol.html&usg=__bQmcj40xBoYvSYiQgT0M49SKUqQ=&h=470&w=450&sz=24&hl=sl&start=72&itbs=1&tbnid=n_8IdLaYDXMtcM:&tbnh=129&tbnw=124&prev=/images?q=%C5%A1karje+simbol&start=60&hl=sl&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1

