
NAROČILNICA ZA UČBENIKE ZA 4. RAZRED 
 
Nepreklicno naročamo učbeniški komplet za 4. razred 2009-2010.  
 
IME IN PRIIMEK UČENCA/UČENKE (čitljivo) _________________________________, 
 
razred, ki ga obiskuje v šolskem letu 2008/09______________. 
 
Datum: ___________________  Podpis staršev: ___________________________ 

OSNOVNA ŠOLA RODICA 
Kettejeva 13 
1230 Domžale 
 

UČBENIKI ZA 4. RAZRED 2009/2010  
 

Za naslednje šolsko leto lahko na šoli dobite brezplačno učbenike iz učbeniškega sklada, vaš 
otrok pa jih bo na koncu šolskega leta vrnil.  
Naročite lahko samo učbeniške komplete in ne posameznih učbenikov. Za poškodovane ali 
izgubljene učbenike, bomo zaračunali denarno nadomestilo. 
Učbenike bo učenec dobil prvi šolski dan v razredu. 
 
Komplet učbenikov vsebuje: 
 
NASLOV AVTOR-JI ZALOŽBA CENA V 

UČBENIŠKEM 
SKLADU  

Babica, t i loviš!: 
berilo 

Golob, 
Kordigel, 
Saksida 

MKZ 0  

Moja glasba 4: 
samostojni delovni 
zvezek za glasbeno 
vzgojo – brez CD-ja 

B. Oblak Izolit 0 

Happy street 1: 
class book, učbenik 

Maidment, 
Roberts 

OUP, MKT 0 

Družba in jaz 1: 
učbenik za družbo 

M. Umek, O. 
Janša-Zorn 

Modrijan 0 

Od mravlje do 
sonca 1, učbenik za 
naravoslovje in 
tehniko 

D.Krnel et al. Modrijan 0 

 
oddajte razredničarki do 5. 6. 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NAROČILNICA ZA DELOVNE ZVEZKE ZA 4. RAZRED 
Nepreklicno naročamo komplet delovnih zvezkov za 4. razred 2009-10. Znesek bomo poravnali do roka 
plačila.  
 
Obkrožite, kje naročate komplet delovnih zvezkov: 
 
a) Mladinska knjiga Domžale  b) DZS (Mercator Domžale)    c) Vele, Office 1 Superstore  
 
IME IN PRIIMEK UČENCA/UČENKE (čitljivo) _________________________________, 
 
razred, ki ga obiskuje v šolskem letu 2008/09 _____, domači naslov _______________________________,  
 
telefon staršev _____________________________. 
 
 
 

OSNOVNA ŠOLA RODICA 
Kettejeva 13 
1230 Domžale 
 

DELOVNI ZVEZKI ZA 4. RAZRED 2009/2010  
 

Delovne zvezke kupite starši sami, šola pa lahko poenostavi nakup delovnih zvezkov v 
naslednjih knjigarnah v Domžalah: Vele – Office 1  Superstore ali Mladinska knjiga ali DZS 
(Mercator Domžale). V šoli bomo vaše naročilnice dostavili v knjigarne, kjer vam bodo 
pripravili komplete delovnih zvezkov, prav tako boste položnice dobili od njih. Za nakup se 
seveda lahko odločite tudi kjerkoli drugje. 
O datumih prevzema (konec avgusta) boste obveščeni od knjigarne, kjer naročate 
gradivo, skupaj s položnicami. 
 
NASLOV AVTOR-JI ZALOŽBA MALOPR. 

CENA V 
EUR 

OPOMBE 

Znanka ali uganka 4: 
samostojni delovni 
zvezek za slovenščino 

D. Jeretina 
Anžin, S. Horvat, 
N. Javh 

Modrijan 12,90  

Družba in jaz 1: delovni 
zvezek za spoznavanje 
družbe 

M. Umek, O. 
Janša-Zorn 

Modrijan 12,90  

Od mravlje do sonca 1: 
delovni zvezek za 
naravoslovje in tehniko 

D. Krnel et al. Modrijan 9,30  

Svet matematičnih čudes 
4: samostojni delovni 
zvezek za matematiko 

M. Cotič et  al. DZS 17,60 2 dela 

Svet matematičnih čudes 
4: vaje za utrjevanje 

M. Cotič et  al. DZS 12,50 2 dela 

Happy street 1: activity 
book 

Maidment, 
Roberts 

OUP, MKT 11,90  

 
oddajte razredničarki do 5. 6. 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
OŠ Rodica 
Kettejeva 13 
1230 Domžale 
 

ŠO LSKE PO TREBŠČINE IN OSTALO  GRADIVO  ZA 4. RAZRED 2009/2010 
 

 
Na spodnjem seznamu so naštete šolske potrebščine, pripomočki ter ostalo gradivo, ki ga bo 
vaš otrok uporabljal v naslednjem šolskem letu. Potrebščine iz levega stolpca kupite sami, iz 
desnega pa jih bomo kupili v šoli, starši boste prispevali del kupnine po posebni položnici.  
 
 
 
 
Kupite sami Kupili  bomo v šoli 
 
športna oprema (kratke hlače, majica, športna 
obutev) 
copati z nedrsečimi podplati 
zemljevid Slovenije 
velika šablona 
geotrikotnik 
kartonska mapa z 10 črtastimi listi 
A4 zvezek – veliki karo 
3 x A4 zvezki – črtasti 
2 x A5 zvezka – črtasta 
A4 zvezek - brezčrtni 
suhe barvice 
svinčnik HB 
nalivno pero 
brisalec 
radirka 
šilček 
rdeče pisalo 
selotejp 
šestilo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
škarje 
lepilo 
tempera barve 
čopiči 
palete 
risalni listi 
plastelin 
oglje 
flomastri 
voščenke 
barvni papir 
barvni tuši 
lepilo Mekol 
praktična gradiva za naravoslovje in tehniko 4 
(Zajc, Florjančič), Založba Izotech 
zemljevid Domžal 

 
 

Če so stvari uporabne iz prejšnjega leta, ne kupujte novih! 
 
 
 


