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Datum: 17. 6. 2021 

Seznam potrebščin za šolsko leto 2021/2022 za 3. razred 

Učna gradiva, ki jih učenci dobijo v šoli 

DELOVNI ZVEZKI - naroči šola, učenci jih dobijo brezplačno septembra, ob pričetku pouka. 

Kol. Naziv EAN Založba 

1 Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 3, samostojni 
delovni zvezek za slovenščino s kodo in prilogami, 2 dela 

9789612920777 ROKUS-KLETT 

1 Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 3, samostojni 
delovni zvezek za matematiko s kodo in prilogami, 3 deli 

9789612920760 ROKUS-KLETT 

    

Seznam učbenikov – izposoja po objavljenem urniku 

Kol. Naziv EAN Založba 

1 N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 3, učbenik za spoznavanje 
okolja 

9789612712778 ROKUS-KLETT 

1 M. Grginič, V. Medved Udovič, I. Saksida: MOJE BRANJE - SVET 
IN SANJE, berilo za 3. razred 

9789616625272 IZOLIT 

     

Učni pripomočki, ki jih kupijo starši 

ZVEZKI 

 
1 veliki črtni zvezek (SPO), 1 mali zvezek z velikim karo(MAT), 2 mala črtna zvezka z vmesno črto(SLJ), 1 mali 
črtni zvezek brez vmesne črte (SLJ), beležko za sprotno preverjanje poštevanke in deljenja(MAT).   

 
Zvezek za angleščino, glasbeno umetnost, matematiko in CBZ bomo uporabljali naprej v tretjem razredu.  
 

LIKOVNI MATERIAL 

tempera barvice, vodene barvice, paleta, čopiči (tanek in debeli ), lonček,  voščenke, oglje, škarje, dvoje lepil, 
kolaž papir , 30 risalnih listov – (poglejte , kaj je uporabno še iz letošnjega leta in le dokupite )   
Staro majico za zaščito. 

OSTALO 

Puščica (2 svinčnika, navadne barvice, radirka, šilček, nalivka)   
Flomastri, Copati z nedrsečim podplatom,   

o Telovadne hlače, kratka majica ali dres   
o Mapa za učne liste (letošnje so še povsem ohranjene)   

Za pisna obvestila bomo uporabljali šolsko publikacijo, ki jo učenci vsako leto dobijo v šoli prvi šolski dan. 
Večina obvestil bo tekla preko e-asistenta, tako kot do zdaj.   

 
 

DELOVNI ZVEZKI IN VSI UČNI PRIPOMOČKI MORAJO BITI PODPISANI! 

http://osja.splet.arnes.si/
mailto:os.jakoba-aljaza@guest.arnes.si

