
 

 

 

 
 

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 3. RAZRED 
Učenci bodo v 3. razredu v šolskem letu 2019/2020  potrebovali: 
 
1. Učbenike (kupite, če ne boste oddali naročilnice za izposojo iz učbeniškega sklada): 
Obrabnino za učbenike iz učbeniškega sklada bo poravnalo ministrstvo. 

 
2. Delovne zvezke, druge učne pripomočke (kupite sami): 
 

 

3. Ostale potrebščine: 
      

 2 velika zvezka Tako lahko, črtni 11 mm + ovitek 

 2 velika zvezka Tako lahko z vmesnimi črtami (črte na levi in desni strani) + ovitek 

 2 velika zvezek Tako lahko veliki karo + ovitek 

 1 mali zvezek, brezčrtni + ovitek 

 1 velik črtni zvezek + ovitek (angleščina) 

 kartonska mapa   

 puščica  

 12 suhih barvic (kvalitetnih ) 

 1 šilček 

 1 radirka 

 3 svinčniki HB 

 lepilo v stiku 40g (2x), škarje 

 flomastri 

 športna oprema, vrečka iz blaga  

 copati (nedrseči podplati ) 

 nalivnik  

 šablona (velika) – 30 cm in mala šablona – 20 cm  
 
Vse ostale potrebščine za likovno umetnost (tempere, voščenke, čopiče, risalne liste, oglje, tuš, glino…) 
bodo učenci dobili v šoli (za skupinsko uporabo), zato jih ne kupujte. Celoletni strošek za nabavo 
pripomočkov v višini 7 €  boste poravnali na položnici za mesec september 2019. 
 

 
Vse potrebščine naj bodo čitljivo podpisane.                       
                                                                                                               Milan Burkeljca, ravnatelj                                                          

št. naslov učbenika 

1. 
I. Saksida, V. Medved Udovič, M. Grginič: MOJE BRANJE, SVET IN SANJE, 
učbenik za slovenščino – književnost v 3. razredu, Založba Izolit 

2.  
I. Hergan in ostali: Spoznavanje okolja 3, učbenik za spoznavanje okolja v 3.r 
OŠ, Založba Mladinska knjiga, 2017 

št. naslov delovnega zvezka 

1. 
Več avtorjev: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 3, delovni zvezek, 1. in 2. del, DZS, 
prenovljeno 2013 
ISBN 9789610203490 in 9789610203506 

2. 
M. Grginič et al.: ABC 3, Poslušamo, govorimo, pišemo, beremo, 1. in 2. del,  
delovni zvezek za pouk slovenščine v 3. razredu osnovne šole , Izolit, prenova 2013 
ISBN 9789616625548 in 9789616625555                                                                                        

3. 
S. Osterman, M. Češek: RAČUNANJE JE IGRA, zbirka nalog za matematiko v 
3. razredu, Antus, prenovljeno 2013 
ISBN 3830017145435 
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