OSNOVNA ŠOLA IVANA
GROHARJA ŠKOFJA LOKA
PODLUBNIK 1
4220 ŠKOFJA LOKA
TEL.: (04) 506 11 13 FAKS (04) 512 51 41
e-pošta: os.ivanagroharja@guest.arnes.si spletna stran: http://www.groharca.si/

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH ŠOLSKIH POTREBŠČIN
3. RAZRED PŠ BUKOVICA – ŠOLSKO LETO 2017/2018
UČBENIKI – ne kupujte:
iRokus - elektronsko gradivo:
- E-medpredmetni delovni zvezek
- E-učbenik za slovenščino
- E-berilo
- E-učbenik za spoznavanje okolja
- E-učbenik za matematiko
- E-delovni zvezek za opismenjevanje
DELOVNI ZVEZKI – kupiti:
Kramarič, M. in drugi: LILI IN BINE 3, medpredmetni učni komplet samostojnih delovnih zvezkov s kodo in
prilogami, Rokus - Klett, EAN KODA: 3831075925700, cena: 49,00 €
ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE:
 2 velika zvezka s črtami – 11 mm vrstice z vmesno črto
 1 velik črtni zvezek – 11 mm vrstice
 1 velik zvezek – velik karo
 1 velik brezčrtni zvezek za angleščino
 zvezka za GUM in BRALNO ZNAČKO iz 2. razreda







kartonasta mapa z zavihki
2 HB svinčnika
nalivno pero, rezervne bombice
barvice
flomastri s tanko in debelo konico
radirka



likovna majica (odrasla s kratkimi rokavi)








šilček
lepilo v stiku (veliko)
škarje
velika šablona
copati
oprema za športno vzgojo (majica,
hlače/pajkice)

Vse ostale potrebščine za LUM dobite v šoli in jih ne kupujte – plačilo po položnici.
Glede robčkov, prtičkov in zobne paste se bomo dogovorili na prvem roditeljskem sestanku.

VSE POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI.

Razredničarka 3. razreda,
Anica Benedičič in Lena Vastl, skrbnici učbeniškega sklada

Marko Primožič,
ravnatelj

OSNOVNA ŠOLA IVANA
GROHARJA ŠKOFJA LOKA
PODLUBNIK 1
4220 ŠKOFJA LOKA
TEL.: (04) 506 11 13 FAKS (04) 512 51 41
e-pošta: os.ivanagroharja@guest.arnes.si spletna stran: http://www.groharca.si/

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH ŠOLSKIH POTREBŠČIN
3. RAZRED PŠ BUKOVŠČICA – ŠOLSKO LETO 2017/2018
UČBENIKI – ne kupujte:
 Udovič M., V. in drugi: KDO BO ŠEL Z NAMI V GOZDIČEK?, berilo, izposoja v šoli
 Devetak, I. in drugi: DOTIK OKOLJA 3, učbenik za spoznavanje okolja, MKZ, izposoja v šoli
DELOVNI ZVEZKI – kupiti:
 UČIMse 3, celoviti komplet učnih gradiv, MK, EAN KODA: 3831022476033, cena: 39,00 EUR
ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE:
 3 veliki zvezki s črtami – 11 mm vrstice z vmesno črto
 1 velik zvezek – velik karo
 zvezka za GUM in BRALNO ZNAČKO iz 2. razreda







prozorna mapa za vpenjanje
2 HB svinčnika
nalivno pero, rezervne bombice
barvice
flomastri s tanko in debelo konico
radirka



likovna majica (odrasla s kratkimi rokavi)








šilček
Mekol lepilo
škarje
velika šablona
copati
oprema za športno vzgojo (majica,
hlače/pajkice)

Vse ostale potrebščine za LUM dobite v šoli in jih ne kupujte – plačilo po položnici.
Glede robčkov, prtičkov in zobne paste se bomo dogovorili na prvem roditeljskem sestanku.

VSE POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI.

Razredničarka 3. razreda,
Anica Benedičič in Lena Vastl, skrbnici učbeniškega sklada

Marko Primožič,
ravnatelj

OSNOVNA ŠOLA IVANA
GROHARJA ŠKOFJA LOKA
PODLUBNIK 1
4220 ŠKOFJA LOKA
TEL.: (04) 506 11 13 FAKS (04) 512 51 41
e-pošta: os.ivanagroharja@guest.arnes.si spletna stran: http://www.groharca.si/

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH ŠOLSKIH POTREBŠČIN
3. RAZRED PŠ LENART – ŠOLSKO LETO 2017/2018
UČBENIKI – ne kupujte:
iRokus - elektronsko gradivo:
- E-medpredmetni delovni zvezek
- E-učbenik za slovenščino
- E-berilo
- E-učbenik za spoznavanje okolja
- E-učbenik za matematiko
- E-delovni zvezek za opismenjevanje
DELOVNI ZVEZKI – kupiti:
Kramarič, M. in drugi: LILI IN BINE 3, medpredmetni učni komplet samostojnih delovnih zvezkov s kodo in
prilogami, Rokus - Klett, EAN KODA: 3831075925700, cena: 49,00 €
ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE:
 2 velika zvezka s črtami – 11 mm vrstice z vmesno črto
 1 velik črtni zvezek – 11 mm vrstice
 1 velik zvezek – velik karo
 1 velik brezčrtni zvezek za angleščino
 zvezka za GUM in BRALNO ZNAČKO iz 2. razreda







kartonasta mapa z zavihki
2 HB svinčnika
nalivno pero, rezervne bombice
barvice
flomastri s tanko in debelo konico
radirka



likovna majica (odrasla s kratkimi rokavi)








šilček
lepilo v stiku (veliko)
škarje
velika šablona
copati
oprema za športno vzgojo (majica,
hlače/pajkice)

Vse ostale potrebščine za LUM dobite v šoli in jih ne kupujte – plačilo po položnici.
Glede robčkov, prtičkov in zobne paste se bomo dogovorili na prvem roditeljskem sestanku.

VSE POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI.

Razredničarka 3. razreda,
Anica Benedičič in Lena Vastl, skrbnici učbeniškega sklada

Marko Primožič,
ravnatelj

