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SEZNAM UČNIH GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
4. RAZRED

IZPOSOJA UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA
Spoštovani starši!
Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica učencem omogoča brezplačno izposojo učbenikov iz
učbeniškega sklada.
Ob izteku šolskega leta mora učenec komplet v celoti vrniti. Če bo kakšen učbenik uničen, poškodovan
ali ga ne boste vrnili, boste morali poravnati stroške novega nakupa. Učenec je dolžan učbenike oviti.
Prosimo, da učbenikov ne zavijate v samolepilne folije, ki jih konec šolskega leta ni mogoče odstraniti.

1.

RADOVEDNIH PET 4, berilo, ROKUS KLETT, EAN 3831075925748

SLJ

14,00

2.

RADOVEDNIH PET 4, učbenik za družbo, ROKUS KLETT, EAN 9789612713300

DRU

14,50

3.

RADOVEDNIH PET 4, učbenik za naravoslovje in tehniko, ROKUS KLETT,
EAN 9789612713201

NIT

14,50

4.

J. Skela: MY SAILS 1 – NEW, učbenik za angleščino, ZOM, EAN 9789612303358

TJA

17,00

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV
Navedeno gradivo ima elemente delovnega zvezka, zato izposoja iz učbeniškega sklada ni mogoča.
Starši morate navedeno gradivo kupiti sami.
1.

RADOVEDNIH PET ZA 4. RAZRED, komplet petih samostojnih delovnih zvezkov
(SLJ, MAT, NIT, DRU, GUM), ROKUS KLETT,
EAN 3831075925243

2.

J. Skela: MY SAILS 1 – NEW, delovni zvezek za angleščino, ZOM,
EAN 9789612303365

Skrbnica učb. sklada:
Tanja Smolej

SLJ
MAT
NIT
DRU
GUM
TJA

Ravnateljica:
Zlata Rejc

56,00

13,50

ZVEZKI IN PRIPOMOČKI
PREDMET

POTREBŠČINE

slovenščina

2 velika črtana zvezka
mali ali veliki črtani zvezek za bralno značko (lahko lanskoletni)

matematika

velik zvezek (veliki karo)
ravnilo z milimetri (lahko velika šablona)
geotrikotnik
šestilo

naravoslovje in tehnika

velik črtani zvezek

družba

velik črtani zvezek

angleščina

velik črtani zvezek

glasbena umetnost

mali črtani zvezek

šport
likovna umetnost

ostalo

kratke hlače, majica, superge
2 risalna bloka A3, kolaž papir (barvni na obeh straneh),
tempera barvice (velike tube) + dodatna velika tuba bela
tempera, barvice, vodene barvice, 2 okrogla čopiča (debeline 3 in
10), 2 ploščata čopiča (debeline 3 in 10), vodoodporne voščenke,
alkoholni debelejši črni flomaster, bela DAS masa (500 g), lonček
za vodo, paleta, plastelin, časopisni papir (vsaj 5 časopisov), večja
majica za zaščito oblačil, škatla za likovne potrebščine (s
pokrovom), malo MEKOL lepilo, grafitni svinčnik
trda mapa z elastiko, šolska publikacija (učenci jo dobijo na
začetku šolskega leta), šolski copati
POTREBŠČINE V PERESNICI: nalivnik z rezervnimi polnili, brisalec,
suhe barvice (12), barvni flomastri (12), rdeči kemični svinčnik,
vsaj dva svinčnika, radirka, šilček, lepilo v stiku, škarje

ZVEZKI, UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE IN UREJENE.

