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Šolske potrebščine za 3. razred devetletne osnovne šole za šolsko leto 2017/18 - 3. a  

 
Slovenščina 

 MOJE BRANJE - SVET IN SANJE – Berilo, Izolit - M. Grginič, V. Medved Udovič, I. Saksida: 
Učbeniški sklad – dobite v šoli 
 

ABC 3, GOVORIMO-POSLUŠAMO, PIŠEMO-BEREMO, Izolit - M. Grginič - samostojna delovna zvezka za 
slovenski jezik v 3. razredu devetletne osnovne šole, izdaja 2013 

1. del EAN 9789616625548 
2. del EAN 9789616625555 

 1x zvezek A4 z vmesnimi črtami (TAKO LAHKO) - Zvezek naj ima črte na obeh straneh lista. 
 

Matematika 
SVET MATEMATIČNIH ČUDES 3, DZS: M. Cotič, D. Felda, T. Hodnik - samostojna delovna zvezka, 
prenova 2013, založba DZS 

1. del EAN 9789610203490 
2. del EAN 9789610203506 

 1 x A4 karo zvezek (veliki karo) 
 1 x velika šablona (30 cm), 1x mala šablona 

 
Spoznavanje okolja 

 OKOLJE IN JAZ 3 – učbenik, Modrijan, D. Krnel et al (2013 prenovljeno): Učbeniški sklad- dobite v 
šoli 

 1x zvezek A4 z vmesnimi črtami (TAKO LAHKO) - Zvezek naj ima črte na obeh straneh lista. 
 

Glasbena umetnost 
 GLASBENA SLIKANICA 3: Učbeniški sklad – dobite v šoli 
 1x zvezek-B5 z vmesnimi črtami (TAKO LAHKO) - Zvezek naj ima črte na obeh straneh lista. 

 
Likovna umetnost 

 vodene barvice AERO, tempera barvice, voščenke DUGA, blok z elastiko, kolaž papir, krpica iz blaga, 
plastelin, komplet najmanj treh čopičev različne debeline, škarjice, lepilo v stiku- lahko vse stvari urejene  
iz 2. razreda 

Šport 
 kratke hlačke (ali pajkice ali dres), majica s kratkimi rokavi, šolski copati z gumijastim podplatom  

 
Angleščina (zvezek iz 2. razreda) 
 
Drugo 

 beležka (zvezek-B5 z vmesnimi črtami), vrečka iz blaga za šolske copate 
 peresnica: 2 svinčnika HB, suhe barvice, flomastri, šilček, mehka radirka, brisalec, nalivnik  

o nalivnik za levičarje (ne packa) STABILO EASY ORIGINAL L (za otroke, ki pišejo z levo roko) 
o nalivnik za desničarje (ne packa) STABILO EASY ORIGINAL R (za otroke, ki pišejo z desno 

roko) 
 

 Vsi zvezki in knjige naj bodo oviti ter opremljeni z imenom, priimkom in razredom, enako velja za 
učbenike iz sklada in ostale šolske potrebščine. 

 Potrebščine, ki so ohranjene, naj imajo otroci tudi v 3. razredu. 
 

Učenci, ki si bodo izposodili učbenike iz učbeniškega sklada, jih bodo dobili prvi teden pouka v šoli. Delovne 
zvezke in ostale potrebščine kupite starši. 
 
Ljubljana, junij 2017       


