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3. RAZRED 

SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV – učenci jih dobijo v šoli 

 
naziv predmet 

1. Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 3, 
samostojni delovni zvezek za slovenščino s kodo in 
prilogami, 2 dela, EAN: 9789612920777 

Slovenščina 
 

2. M. Rajšp, J. Žic et al.: LILI IN BINE 3, samostojni 
delovni zvezek za matematiko, 3 deli, EAN: 
9789612716660 

Matematika 

3. M. Antić et al.: OKOLJE IN JAZ 3, učbenik 
PRENOVLJENO, založba MODRIJAN, EAN: 
9789612417215 

Spoznavanje okolja 
UČB. SKLAD 

4. M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo, založba 
ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712785 

Slovenščina 
UČB. SKLAD 

 
 

 
Delovne zvezke za prvo triado financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
Gradiva bodo učenci brezplačno prejeli v 1. tednu septembra v šoli. Delovne zvezke 
prejmejo v trajno last, berilo in učbenik za okolje pa dobijo v uporabo iz učbeniškega 
sklada za celo šolsko leto.  
 
Berilo in učbenik za okolje bodo učenci morali ob koncu šolskega leta vrniti v šolsko 
knjižnico. Izposoja je brezplačna. Če bo vrnjen učbenik uničen, popisan, zmečkan, polit ali 
ga ne boste vrnili, boste morali v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških 
skladov, plačati odškodnino. 
Če si berila iz učbeniškega sklada ne želite izposoditi, to sporočite do 24. 6. 2021 na 
polonca.zele@os-novejarse.si v zadevo pa napišite Učbeniški sklad. 
 
 
V primeru, da učenec prekine šolanje ali se prepiše na drugo šolo, mora vrniti vsa gradiva ob prekinitvi šolanja oziroma 
ob prepisu na drugo šolo. 
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SEZNAM POTREBŠČIN ZA 3. RAZRED – starši kupite sami 
 

PERESNICA 

 mala šablona z liki, 
 2 svinčnika (HB), 
 radirka, 
 šilček, 
 barvice, 
 flomastri, 
 označevalec besedila (marker), 
 škarje, 
 alkoholni flomaster (srednja debelina, M), 
 rdeč kemični svinčnik (piši-briši). 

 

 

 

 

 

 

Vse potrebščine 

v peresnici naj 

učenci podpišejo. 

 

ZVEZKI 

 1 VELIK ČRTASTI ZVEZEK, SPO (s pomožno črto in brezčrtno stranjo)                                                                   

 
 1 VELIK KARO ZVEZEK, MAT (veliki karo 1 cm) 
 1 VELIK ČRTASTI ZVEZEK, TJA 
 2 VELIKA ČRTASTA ZVEZKA, SLJ (s pomožno črto na obeh straneh) 

 
 1 MALI BREZČRTNI ZVEZEK, GUM (lanski) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsi zvezki naj 

bodo podpisani 

na naslovni 

strani. 

 

LIKOVNA ŠKATLA 

 kolaž papir, 
 30 risalnih listov, 
 tempera barvice + bela tempera 
 vodene barvice, 
 voščenke, 
 lepilo - 2 x, 
 čopiči (2 zaobljena in 2 ploščata različnih debelin). 

 

 

 

 

Vse likovne 

pripomočke naj 

si 

učenci podpišejo. 

 

ŠPORT 

 kratke hlače in majica (športna oprema). 
 

V podpisani 

vrečki iz blaga. 

DRUGI PRIPOMOČKI 

 mapa z elastiko, 
 papirnati robčki naj bodo v torbi, 
 nedrseči copati (podpisani). 

 

 


