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SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH ŠOLSKIH POTREBŠČIN
ZA 3. RAZRED – ŠOLSKO LETO 2017/2018
UČBENIKI so v šolskem učbeniškem skladu in jih ne kupujte:
 Grginič, M. in drugi: MOJE BRANJE – SVET IN SANJE, berilo, Izolit, izposoja v skladu
 Devetak, I. in drugi: DOTIK OKOLJA 3, učbenik za spoznavanje okolja, MKZ, izposoja v skladu
 Oblak, B., Prelog, M.: GLASBENA SLIKANICA 3, DZS, dobite pri pouku
DELOVNI ZVEZKI:
a) naročimo v šoli:
 Osterman, S.: RAČUNANJE JE IGRA 3, delovni zvezek za matematiko, Antus
b) kupiti:
 Cotič, M. in drugi: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 3 (1. in 2. del – prenovljeno), delovni zvezek za matematiko,
DZS, EAN: 9789610203490, 9789610203506, cena: 21,80 EUR
 Grginič, M., Urbančič Jelovšek, M.: ABC 3, delovni zvezek za slovenščino (1. in 2. del – prenovljeno), Izolit,
EAN: 9789616625548, 9789616625555, cena: 27,40 EUR
Skupna cena delovnih zvezkov:

57,15 EUR

ZVEZKI (Izolit, ABC, Tako lahko) IN OSTALE POTREBŠČINE:
 1 velik zvezek s črtami – 11 mm vrstice z vmesno črto in brez vmesnih brezčrtnih strani
 1 velik zvezek s črtami – 11 mm vrstice brez vmesne črte
 1 velik zvezek – veliki karo
 1 velik zvezek brez črt za angleščino
 1 majhen zvezek s črtami
 peresnica
 nalivno pero in rezervne bombice
 2 HB svinčnika
 suhe barvice
 flomastri
 radirka
 šilček
 mapa za GUM iz 2. razreda (Moja pesmarica)
 kartonska mapa z zavihki
 plastična mapa za vpenjanje listov
 šablona (20 cm)
 škarje
 lepilo v stiku
 copati
 oprema za športno vzgojo (majica, hlače/pajkice)
 majica za LUM ali druga zaščitna obleka
 tempera barve, velika bela tempera, paleta za mešanje barv, 2 ploščata čopiča različnih debelin, lonček za vodo,
20 risalnih listov, voščenke 1/12 debele, debel črn vodoodporen flomaster, kolaž papir, krpica – Potrebščine za
LUM naj bodo zložene v škatli.
VSE POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE.

Razredničarki 3. razreda,
Anica Benedičič in Lena Vastl, skrbnica učbeniškega sklada

Marko Primožič,
ravnatelj

