Obvestilo o učbenikih v učbeniškem skladu (US), o drugem učbeniškem gradivu in šolskih
potrebščinah za šolsko leto 2022/2023
E-mail: knjiznica@sola.velike-lasce.si, telefon knjižnice 01 7888 393

SPOŠTOVANI STARŠI OZIROMA SKRBNIKI!
Pošiljamo vam seznam učbenikov, delovnih zvezkov ter šolskih potrebščin za prihodnje šolsko
leto 2022/2023.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) omogoča vsem učencem brezplačno
izposojo kompleta učbenikov iz učbeniškega sklada, zato izposoje ni potrebno posebej
naročati. Vsak učenec je ob vpisu v šolo, vpisan tudi v učbeniški sklad. V primeru, da starši ne
želijo, da je njihov otrok vpisan v učbeniški sklad, izpolnijo spodnji obrazec za odjavo ter ga
oddajo knjižničarki ali v tajništvo do 24. 6. 2022.
Učenci prejmejo učbenike iz učbeniškega sklada za obvezne predmete v matičnih učilnicah
prve dni septembra. Učbenike za izbirne predmete pa si pridejo v začetku šolskega leta sami
izposodit v šolsko knjižnico. Učenci bodo morali konec šolskega leta (junija 2023) izposojene
učbenike vrniti.
Starši morate sami poskrbeti za nakup delovnih zvezkov ter nakup šolskih potrebščin, ki so
na seznamu, le ta bo dostopen tudi na spletni strani šole: https://www.ptrubar.si/ucbeniskisklad/

Želimo vam lepe počitnice, septembra pa uspešen začetek pouka!

Leja Rakar, skrbnica US in knjižničarka

Anja Lovšin, v. d. ravnateljice

____________________________________________________
ODJAVA OD UČBENIŠKEGA SKLADA
Ime in priimek učenca: _____________________________________________
Razred: _____________________

Svojega otroka ODJAVLJAM od izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada.

Datum: _____________________

Podpis staršev: __________________________
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4. RAZRED, Seznam učbeniških gradiv in šolskih potrebščin v šolskem letu
2022/2023
KOMPLET UČBENIKOV ZA 4. RAZRED - Brezplačna izposoja iz učbeniškega
sklada za celo šolsko leto
Učni predmet

SLOVENŠČINA
ANGLEŠČINA
DRUŽBA
NARAVOSLOVJE
IN TEHNIKA

Učbenik

Založba

EAN

Cena
€

M. Blažič, G. Kos et al.: NOVI SVET IZ
BESED 4, berilo ali vsebinsko enako
M. Blažič et al.: RADOVEDNIH PET 4,
berilo
J. Skela et al.: MY SAILS 1 NEW, Učbenik
za angleščino
M. Umek: DRUŽBA IN JAZ 1, Učbenik,
izdaja 2012
K. Dušan in drugi: OD MRAVLJE DO
SONCA 1, učbenik

Rokus Klett

9789612710118

14,00

Rokus Klett

9789612713270

15,80

Obzorja

9789612303358

17,00

Modrijan

9789617970316

16,30

Modrijan

9789617053364

16,00

Ob koncu šolskega leta je potrebno izposojene učbenike vrniti nepoškodovane. V primeru, da je
učbenik preveč poškodovan ali izgubljen je potrebno plačati odškodnino.

DELOVNI ZVEZKI/UČNA GRADIVA ZA OBVEZNE PREDMETE V 4.RAZREDU –
KUPIJO STARŠI
Učni predmet

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA
MATEMATIKA
GLASBENA
UMETNOST
SKUPAJ

Delovni zvezek/gradivo

Založba

EAN

Cena
€

Potočnik, S. Osterman: SLOVENŠČINA
4, samostojni delovni zvezek. 1. del,
prenova 2020

MKZ

9789610155669

8,40

MKZ

9789619155676

8,40

Obzorja

9789612303365

15,00

DZS

9789610207436

23,70

Rokus
Klett

9789612713232

13,50

Potočnik, S. Osterman: SLOVENŠČINA
4, samostojni delovni zvezek. 2. del,
prenova 2020
J. Skela et al.: MY SAILS 1, NEW,
delovni zvezek za angleščino v 4.
razredu
M. Cotič at al.: SVET MATEMATIČNIH
ČUDES 4, sam. delovni zvezki v 4
delih, prenova 2019
Samostojni delovni zvezek za glasbeno
umetnost: RADOVEDNIH PET,
GLASBENA UMETNOST 4

69,00
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ZVEZKI IN ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 4. RAZRED - KUPIJO STARŠI
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
ANGLEŠČINA
GLASBENA UMETNOST
DRUŽBA
LIKOVNA UMETNOST

OSTALE POTREBŠČINE

IZBIRNI PREDMETI

NEMŠČINA
IZBIRNI PREDMETI

veliki črtasti zvezek (9 mm z robom)
1 veliki zvezek A4 - veliki karo, 1 veliki brezčrtni zvezek A4,
šestilo, geotrikotnik
1 veliki črtasti zvezek A4 (9 mm z robom)
1 veliki črtasti zvezek A4 (9 mm z robom)
1 mali črtasti zvezek
1 veliki črtasti zvezek A4 (9 mm z robom)
20 risalnih listov (A3)
blok risanka (A4-13 listna)
kolaž
lepilo v stiku
flomastri
suhe barvice
škarje
voščenke
lonček
2 okrogla čopiča (tanek št.4 ali 5, debel št. 12),
2 ploščata čopiča (tanek št. 4 ali 5, debel št.12)
tempera barve- male tube AERO + velika tuba bele barve
PŠ Rob, Turjak: DAS masa (bela mala)
1 trša mapa A4-format
beležka
2 navadna svinčnika
nalivno pero
radirka
šilček
rdeče pisalo (kemični svinčnik)
velika šablona
športni copati,
kratka majica, kratke hlače
copati
1 veliki črtasti zvezek A4 (ki bo lahko uporaben 3 leta, trša
mapa v katero se vlagajo listi, A4-Format + 30 belih listov
A4 format
Univerzalno lepilo

TEHNIKA
Na novo kupite samo tisto, česar učenci nimajo od prejšnjega leta. Zvezke in delovne zvezke zavijte ter
podpišite (označite tudi predmet). Podpišite tudi vse ostale potrebščine.

