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Osnovna šola Rovte  
Rovte 90a, 1373 Rovte 
tel :  (01) 750-30-24 
faks: (01)750-30-18 

 
 

1. RAZRED POŠ 
 

DELOVNI ZVEZKI: 
 V. Medved Udovič et al.: S SLIKANICO NA RAMI, delovni zvezek za opismenjevanje v 

1. razredu osnovne šole, 1. in 2. del. MKZ, 2013 (PRENOVLJENO). 
 M. Cotič, D. Felda, T. Hodnik Čadež: SVET MATEMATIČNIH ČUDES (1. in 2. del), 

delovni zvezek za matematiko v prvem razredu osnovne šole, DZS, 2012 
(PRENOVLJENO). 

 

PREDMET NASLOV ŠIFRA 

SLOVENŠČINA S SLIKANICO NA RAMI – 2 ZVEZKA 9789610105954 
9789610106050 

MATEMATIKA SVET MATEMATIČNIH ČUDES – DVA 
ZVEZKA 

9789610200956 
9789610202875 

    * Delovni zvezek za matematiko RAČUNANJE JE IGRA bodo učenci kupili v šoli z gotovino 
(delovnega zvezka torej ne iščite v založbah).  
 
ZVEZKI: 

 1 velik črtan zvezek 

 1 velik zvezek veliki karo 

 1 velik brezčrtni zvezek 
 
POTREBŠČINE: 

 šolski  copati 

 šolska torba/manjši nahrbtnik (za velikost kartonske mape oz. zvezkov A4 ) 

 peresnica (barvice – tudi BELA, svinčnik, radirka, lepilo v stiku (ne roza UHU), mala 
šablona, šilček, škarje) 

 kartonska mapa z elastiko (za shranjevanje različnih učnih listov) 

 3 prozorne mape 

 ovitki za delovne zvezke in zvezke, nalepke 
 
LIKOVNE POTREBŠČINE: 

 20 risalnih listov v bloku 

 kolaž papir 

 plastelin  

 das masa (500 g, bela) 

 flomastri 

 črn vodoodporen flomaster (debelina M) 

 vodene barvice 

 voščenke - mastne, ne v držalu 

 tanek in debel ploščat čopič, 1 srednje debel okrogel čopič 
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 lonček za vodo 

 bombažna krpica ali gobica 

 stara majica ali srajca za likovne dejavnosti 
 

ŠPORTNA OPREMA: 

 kratka majica in hlače,  pozimi trenirka – spodnji del, elastika za deklice z dolgimi 
lasmi 

 2 škatli od čevljev (za shranjevanje športne opreme in likovnih potrebščin) 

 zobna ščetka, škatlica za ščetko, otroška zobna pasta 
 
 

3. RAZRED POŠ 
 

UČBENIK: 

 V. Medved Udovič, T. Jamnik, J. Gruden: KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK 3? – berilo 
za 3. razred osnovnošolskega izobraževanja, MK, 2011. 

 
DELOVNI ZVEZKI: 

 V. Medved Udovič, N. Potočnik: S SLIKANICO NA RAMI, delovni zvezek za jezik, MK, 
2013. 

 M. Cotič; D. Felda: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 3, 2 zvezka, samostojni delovni 
zvezek za matematiko v 3. razredu, DZS, 2013.  

 

PREDMET NASLOV ŠIFRA 

SLOVENŠČINA S SLIKANICO NA RAMI 9789610113232 

MATEMATIKA SVET MATEMATIČNIH ČUDES 3 – 2 ZVEZKA  9789610203490 
9789610203506 

    * Delovni zvezek za matematiko RAČUNANJE JE IGRA bodo učenci kupili v šoli z gotovino 
(delovnega zvezka torej ne iščite v založbah).  
 
ZVEZKI: 

 1 veliki karirasti zvezek- karo 1 cm 

 2 velika črtana zvezka 11mm 

 1 zvezek za opismenjevanje (TAKO LAHKO – DZS; lahko od lani) 
 1 velik brezčrtni zvezek (GUM-lahko od lani) 

 
OSTALE POTREBŠČINE: 

 peresnica (nalivnik, barvice – tudi bela, svinčnik, šilček, radirka, lepilo v stiku – ne roza 
UHU, škarje, velika šablona) 

 mapa iz kartona na elastiko, 3 prozorne mape 

 ovitki za zvezke in učbenike ter nalepke  
 

LIKOVNE POTREBŠČINE: 

 20 risalnih listov v bloku 

 tempera barvice 

 paleta 
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 tanek in debel ploščat čopič, 1 srednje debel okrogel čopič 

 flomastri 

 voščenke - mastne, ne v držalu 

 kolaž papir 

 plastelin 

 das masa (500 g, bela) 

 lonček za vodo 

 bombažna krpica ali gobica 

 črn vodoodporen flomaster (debelina M) 

 stara majica za likovne dejavnosti 
 
ŠPORTNA OPREMA: 

 kratka majica in hlače, pozimi trenirka – spodnji del, elastika za čop za dekleta z 
dolgimi lasmi 

 2 škatli za shranjevanje športne opreme in likovnih potrebščine 

 copati 

 zobna krtačka, škatlica za krtačko, otroška zobna pasta (eno zobno pasto že imajo v šoli!) 
 

4. RAZRED POŠ 
 

UČBENIKI: 

 GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4. Učbenik za slovenščino v 4. razredu osnovne šole,  3. izdaja 
Ljubljana, Rokus, 2009. 

 J. Skela et al.: MY SAILS 1, učbenik za učenje angleščine v 4. razredu osnovnošolskega 
izobraževanja, ZALOŽBA OBZORJA, 2002. 

 JURAČ, V.:  DRUŽBA SMO MI 4, učbenik za družbo v 4. razredu osnovnošolskega 
izobraževanja, Rokus, 2009. 

 D. Skribe Dimec, A. Gostinčar Blagotinšek, F. Florjančič: RAZISKUJEMO, GRADIMO 4, učbenik 
za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovnošolskega izobraževanja, DZS, 2002. 
 

DELOVNI ZVEZKI: 

 J. Skela et al: MY SAILS 1, delovni zvezek, OBZORJA, 2002. 

 M. Cotič: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, delovni zvezek v 2. delih za 4. razred osnovne šole, 
DZS, 2012. 

 M. Križaj Ortar, M. Bešter Turk idr.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4, delovni zvezek za 4. razred 
osnovne šole, Rokus, 2011 (PRENOVLJENO).  

 NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4/9: škatla za naravoslovje, IZOTEH, 2012. 

 A. Vovk Korže, V. Jurač, J. Razpotnik: DRUŽBA SMO MI 4, delovni zvezek za družbo v 4. 
razredu osnovne šole, Rokus, 2009. 

 

PREDMET NASLOV ŠIFRA  

SLOVENŠČINA GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4 9789612099077 

MATEMATIKA SVET MAT. ČUDES 4 – 2 ZVEZKA 9789610200970 

ANGLEŠČINA MY SAILS 1 9789612302498 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA ŠKATLA ZA NARAVOSLOVJE 9789616740241 

DRUŽBA DRUŽBA SMO MI 4  9789612099473 
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ZVEZKI: 

 veliki brezčrtni zvezek – 1x (za glasbeno vzgojo, lahko od lani)  

 veliki črtani zvezek – 5x (ki ima ob strani črto/listi naj ne bodo  pretanki!) 

 veliki karirasti zvezek (1cm) – 1x  

 veliki brezčrtni – 1x (geometrija) 
 
OSTALE POTREBŠČINE: 

 peresnica (nalivnik, barvice, svinčnik, šilček, radirka, lepilo v stiku – ne roza UHU, škarje, 
velika šablona, geotrikotnik, šestilo) 

 mapa iz kartona na elastiko, 3 prozorne mape 

 ovitki za zvezke, delovne zvezke in učbenike, nalepke 
 

LIKOVNE POTREBŠČINE: 

 20 risalnih listov v bloku 

 tempera barvice 

 paleta 

 tanek in debel ploščat čopič, 1 srednje debel okrogel čopič 

 lonček za vodo 

 bombažna krpica ali gobica 

 flomastri 

 voščenke - mastne, ne v držalu 

 kolaž papir 

 plastelin 

 das masa (500 g, bela) 

 črn vodoodporen flomaster (debelina M) 

 navadna bela barvica 

 stara majica za likovne dejavnosti 
 
ŠPORTNA OPREMA: 

 kratka majica in hlače, pozimi trenirka – spodnji del, elastika za čop za dekleta z dolgimi lasmi 

 2 škatli za shranjevanje športne opreme in likovnih potrebščine 

 copati 

 zobna ščetka, škatlica  za ščetko, zobna pasta (ena zobna pasta jih že čaka v šoli) 
 
 
  


