
 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH 

POTREBŠČIN ZA 2. RAZRED OSNOVNE ŠOLE  IG    

(Šolsko leto 2020/2021) 

 

Učbeniki:  učbeniški sklad – brezplačna izposoja 

Zgodbe naše ulice, berilo za 2.  razred, Dzs (ean ean 9789610207184) 

Delovni zvezki: nabavi šola – brezplačno 

Naša ulica 2, predmetni učni komplet, DZS, (ean 3838884003100) 

Računam z Iksom 2, dodatne vaje za matematiko, Dzs (ean 9789610209393) 

 

Ostale potrebščine 

3 veliki črtani zvezki (11 mm)(SLJ, SPO, GUM)(z vmesno črto na obeh straneh) 

1 velik 40-listni zvezek veliki karo (1cm2)  (MAT) 

navadna beležka 

A4 mapa z elastiko 

3 A4 plastične mape s sponko, prva stran prozorna 

nalivno pero, vložki za nalivno pero, rdeč kemični svinčnik, svinčnik HB, 

radirka, šilček, kakovostne suhe barvice, flomastri, ravnilo 20 cm  ̶  mala 

šablona, ravnilo 30 cm  ̶  velika šablona, tekoče lepilo UHU in stik, zaobljene 

škarje z dobrim rezilom. 

Likovne potrebščine: 

suhe barvice 12 ali več, flomastri, dodaten tanek in debel črn vodoodporen 

flomaster,voščenke, 10-barvni plastelin, bela modelirna DAS masa 500g, 

tempera barvice, vodene  barvice, trije čopiči (od tega en debelejši), paleta, 

lonček, krpica, kolaž papir 24-barvni, risalno oglje v svinčniku, tekoče lepilo in 

stik, zaobljene škarje s kovinskim rezilom,  30 risalnih listov, podpisana škatla 

za likovne potrebščine. 

Škatlo z likovnimi pripomočki ob koncu šolskega leta učenci odnesejo domov 

in jo dopolnijo za novo šolsko leto. 

 

Copati z nedrsečim podplatom v vrečki iz blaga. 

Športna oprema:  kratke hlače, majica ali dres v vrečki iz blaga. 

Prosimo, da podpišete vse otrokove učbenike, delovne zvezke, potrebščine in 

likovne pripomočke. 

 

Učbenike za šolsko uporabo učenci dobijo v šoli (učbeniki »za na klop«): 

- Likovno izražanje 2 

- Glasbena slikanica 2 

-  

Učenci in učenke bodo učbenik in delovne zvezke prejeli prvi šolski dan v 

svoji učilnici.  
 



 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH 

POTREBŠČIN ZA 3. RAZRED OSNOVNE ŠOLE IG 

(Šolsko leto 2020/2021) 

 

Učbeniki: učbeniški sklad – brezplačna izposoja 

Skrivnosti naše ulice, berilo za tretji razred, Dzs (ean 9789610208396) 

Naša ulica 3, učbenik za spoznavanje okolja, Dzs (ean 9789610208389) 

Delovni zvezki: nabavi šola - brezplačno 

Naša ulica 3, predmetni učni komplet, Dzs (ean 3838884451154) 

Računam z Iksom 3, dodatne vaje za matematiko, Dzs (ean 9789610209416) 

Tiptoes 3, delovni učbenik za angleščino, Lingua (ean 9789619387344) 

 

Ostale potrebščine 
3 veliki črtani zvezki (SLJ, SPO, GUM – lanski) 

1 velik zvezek veliki karo (1cm2)  (MAT) 

A4 mapa s sponko (TJA) 

A4 mapa z elastiko 

črtana beležka  

peresnica, nalivno pero, svinčnik, radirka, šilček s posodico, rdeč kemični 

svinčnik, mala šablona Noma 1  

Likovne potrebščine: 

suhe barvice 12 ali več, flomastri, dodaten tanek in debel črn vodoodporen 

flomaster,voščenke, 10-barvni plastelin, bela modelirna DAS masa 500g, 

tempera barvice, vodene  barvice, trije čopiči (od tega en debelejši), paleta, 

lonček, krpica, kolaž papir 24-barvni, risalno oglje v svinčniku, tekoče lepilo in 

stik, zaobljene škarje s kovinskim rezilom,  30 risalnih listov, podpisana škatla 

za likovne potrebščine. 

Škatlo z likovnimi pripomočki ob koncu šolskega leta učenci odnesejo domov 

in jo dopolnijo za novo šolsko leto. 

 

Copati z nedrsečim podplatom v vrečki iz blaga. 

Športna oprema:  kratke hlače, majica ali dres v vrečki iz blaga. 

Prosimo, da podpišete vse otrokove učbenike, delovne zvezke, potrebščine in 

likovne pripomočke. 

 

Učbenike za šolsko uporabo učenci dobijo v šoli (učbeniki »za na klop«): 

                 Likovno izražanje 3 

                 Glasbena slikanica 3 

 

Učenci in učenke bodo učbenika in delovne zvezke prejeli prvi šolski dan v 

svoji učilnici. 
 



 

 
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA  

4. a in c RAZRED OSNOVNE ŠOLE IG  

 

(Šolsko leto 2020/2021) 

 

Učbeniki (učbeniški sklad – brezplačna izposoja): 

M. Blažič: Radovednih pet 4, berilo, Rokus-Klett (ean 9789612713270) 

D. Skribe: Raziskujemo in gradimo 4, učbenik, Dzs (ean 9789610206132), prenova 2014 

M. Umek: Družba in jaz 1, učbenik, Modrijan (ean 9789612416294) 

H. Puchta: Super Minds 1, učbenik z DVD-rom-om, Rokus (ean 9780521148559 ali 

978612718770) 

 

Učbenik za angleški jezik ima elemente delovnega zvezka, vendar učenci v njega ne 

smejo pisati, zato se odločite ali boste učbenik (Super Minds 1) sami kupili ali si ga boste 

izposodili. 

Aktiv učiteljev tujega jezika priporoča nakup. 

 

Delovni zvezki – nakup: 

D. Kapko: Gradim slovenski jezik 4, samostojni dz za slo. jezik, 2 dela (ean 9789612099497) 

M. Cotič: Svet matematičnih čudes 4, 2 dela, delovni zvezek, Dzs (ean 9789610200970) 

M. Cotič: Svet matematičnih čudes 4, 2 dela, delovni učbenik, Dzs (ean 9789610206347) 

Florjančič, Zajc: Naravoslovje in tehnika 4, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje, 

Izotech (ean 9789616740241) 

P. Breznik: S kolesom v šolo, delovni zvezek, Primotehna (ean9789619345481) prenova 2017  

za tiste učence, ki bodo obiskovali kolesarski krožek 

 

Neobvezni izbirni predmet - nemščina: 

S. Buttner: Planetino 1, brez CD-rom-a, delovni zvezek za nemščino, MKT 

 (ean9783193115775) 

1 velik črtani 40-listni zvezek 

Neobvezni izbirni predmet – tehnika: 

Dr. Papotnik, Puncer, Slukan, Virtič: Gradivo: Tehnika 1, delovno gradivo z navodili za 

izbirni predmet Tehnika, Izotech (ean9789616740319) 

 

Ostale potrebščine: 
4 veliki črtani zvezki (SLJ, DRU, NIT, TJA) 

1 velik 60-listni zvezek veliki karo (1cm2) (MAT) 

1 velik 40-listni brezčrtni zvezek (MAT) (za 4. in 5. razred) 

1 mali črtani 40-listni zvezek (GUM) (za 4. in 5. razred) 

črtana beležka 

kartonska mapa z zavihki 

 

Vsi črtani zvezki morajo imeti kakovosten papir in robove. 

                       

                                                        OBRNI 
           

  

 



          

 

   

Peresnica, nalivno pero, vložki za nalivno pero, HB svinčnik, radirka, šilček, tehnični 

svinčnik 0,5 mm, rdeč kemični svinčnik, 10 črtanih pol, geotrikotnik, kakovostno šestilo, 

ravnilo velika šablona; 

likovni material: barvice, flomastri, voščenke 12 kosov, 10-barvni plastelin, tempera barvice, 

komplet čopičev (ploščat št. 6 in 10, okrogli št. 8), paleta, 

24-barvni kolaž papir, kvalitetno tekoče lepilo in stik, zaobljene škarje z dobrim rezilom, ozek 

samolepilni trak, 25 risalnih listov, manjša bela modelirna masa. 

 

Copati z nedrsečim podplatom v vrečki. 

Športna oprema v vrečki. 

 

Učbenike za šolsko uporabo učenci dobijo v šoli (učbeniki »za na klop«): 

- Likovno izražanje 4 

- Atlas Družba in jaz 1 

 

 

Učenci in učenke bodo učbenike iz učbeniškega sklada prejeli v prvem 

tednu pouka. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA  

                                       4. b RAZRED OSNOVNE ŠOLE IG  

(Šolsko leto 2020/2021) 

 

Učbeniki: učbeniški sklad – brezplačna izposoja 

M. Blažič: Radovednih pet 4, berilo, Rokus-Klett (ean 9789612713270) 

H. Puchta: Super Minds 1, učbenik z DVD-rom-om, Rokus, (ean 9780521148559 ali 

978612718770) 

Učbenik za angleški jezik ima elemente delovnega zvezka, vendar učenci v njega ne 

smejo pisati, zato se odločite ali boste učbenik (Super Minds 1) sami kupili ali si ga boste 

izposodili. 

Aktiv učiteljev tujega jezika priporoča nakup. 

 

Delovni zvezki - nakup 

Radovednih pet 4, komplet samostojnih delovnih zvezkov za slovenščino, matematiko, 

družbo, naravoslovje in tehniko z brezplačnimi prilogami + praktično gradivo na NIT, 

Rokus-Klett (ean 3831075927230) 

Neobvezni izbirni predmet - nemščina 

S. Buttner: Planetino 1, brez CD-rom-a, delovni zvezek za nemščino, MKT 

 (ean9783193115775) 

1 velik črtani 40-listni zvezek 

Neobvezni izbirni predmet – tehnika 1 

Dr. Papotnik, Puncer, Slukan, Virtič: Gradivo: Tehnika 1, delovno gradivo z navodili za 

izbirni predmet Tehnika, Izotech (ean9789616740319) 

 

Ostale potrebščine 
4 veliki črtani zvezki (SLJ, DRU, NIT, TJA) 

1 velik 60-listni zvezek veliki karo (1cm2) (MAT) 

1 mali črtani 40-listni zvezek (GUM) (za 4. in 5. razred) 

črtana beležka 

kartonska mapa z zavihki  

peresnica, nalivno pero, vložki za nalivno pero, HB svinčnik, radirka, šilček, tehnični svinčnik 

0,5 mm, rdeč kemični svinčnik, 10 črtanih pol, geotrikotnik, kakovostno šestilo, ravnilo velika 

šablona 

Likovne potrebščine: 

barvice, flomastri, voščenke 12 kosov, 10-barvni plastelin, tempera barvice, komplet čopičev 

(ploščat št. 6 in 10, okrogli št. 8), paleta, 24-barvni kolaž papir, kvalitetno tekoče lepilo in 

stik, zaobljene škarje z dobrim rezilom, ozek samolepilni trak, 25 risalnih listov, manjša bela 

modelirna masa. 

Copati z nedrsečim podplatom v vrečki. 

Športna oprema v vrečki. 

 

Vsi črtani zvezki morajo imeti kakovosten papir in robove. 

 

Učbenike za šolsko uporabo učenci dobijo v šoli (učbeniki »za na klop«): 

- Likovno izražanje 4 in Atlas Družba in jaz 1 

Učenci in učenke bodo učbenika iz učbeniškega sklada prejeli v prvem 

tednu pouka. 


