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 SEZNAM  UČNIH  SREDSTEV ZA  ŠOLSKO LETO 2020/2021  
3. RAZRED 

Učbenikov, pri katerih je namesto cene napisano učbeniški sklad, ni potrebno kupiti. Pri nakupu učbenikov 
in delovnih zvezkov bodite pozorni na letnico izdaje. 
 Kupite komplet, ki je opremljen z najnovejšo letnico izdaje. 

 
EAN-KODA GRADIVO OPIS CENA 

3831075928473 LILI IN BINE 3 

ROKUS-KLETT 

Komplet A – samostojni delovni zvezki za SLO, MAT, 

SPO in GUM s kodo za Lilibi.si in prilogo (NOVO 2018) 

UČBENIŠKI 

SKLAD 

 

9789610113255 Kdo bo z nami šel 

v gozdiček? 

MKZ 

BERILO za 3. razred UČBENIŠKI 

SKLAD 

TUJ JEZIK – ANGLEŠČINA 
EAN GRADIVO OPIS CENA 

9780194730976 Happy Street 1 
New Edition 

učbenik za angleščino (Založba OUP) UČBENIŠKI  
SKLAD 

 

9780194731119 Happy Street 1 
New Edition,  

delovni zvezek z multiromom za angleščino (Založba OUP) 15,90 € 

 

ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE 

 karo zvezek A4, dvostranski s kvadratki (1 cm)  

 črtni zvezek B5 z vmesno črto 

 1 črtni zvezek A4 

 Beležka, računalo (lansko namizno, 10 vrst po 10 kroglic), rinčna mapa A4 na 2 rinki (debeline cca. 
4cm) 

 1 črtni zvezek za angleščino – lahko je isti kot v 2.razredu 
 
LIKOVNA UMETNOST 
30 risalnih listov, mastne voščenke (DUGA), flomastri, črn tanek vodoodporen flomaster, kolaž papir (ne 
samolepilni), lonček, gobica, paleta, tempera barve (ne Lumpi), velika tuba bele tempere (posebej), 
ploščata čopiča (širine 2 cm in 0,5 cm, lahko lanska), lanska okrogla čopiča, majica kot zaščita (lahko 
lanska), vodene barve (lanske), malo Mekol lepilo, škarje, črn tuš, oglje, DAS masa (500 g) . 

Vse, razen risalnih listov in kolaž papirja, naj bo spravljeno v podpisani škatli. 

 
 
ŠPORT 
Kratke hlače in majica ali dres, šolski copati z nedrsečim podplatom, elastika za lase (dekleta), vreča za 
opremo. 

 
 



 

PERESNICA: 
2 HB svinčnika, barvni svinčniki, škarje, 2x lepilo v stiku, šilček, radirka, nalivno pero, bombice. 

 

 

Seznam pripravil:                                                          Ravnateljica: 

Aktiv učiteljic tretjih razredov                                        Damjana Korošec 

                                    


