
SEZNAM UČBENIKOV, UČNIH GRADIV IN DRUGIH ŠOLSKIH POTREBŠČIN 

ZA UČENCE 3.C RAZREDA (2018/2019) 

   

PREDMET  UČBENIKI  DELOVNI ZVEZKI IN DRUGO GRADIVO  ZVEZKI 

SLJ  T. Jamnik, V. Medved 

Udovič, J. Ciber Gruden: 

Berilo 3, Kdo bo z nami 

šel v gozdiček?, MK * 
(Učbenik si lahko 

brezplačno izposodite 

preko učbeniškega sklada.) 

Obogateni (dopolnjen) komplet Mladinske 

knjige Učimse3: 
Učni komplet z aktivacijsko kodo za dostop do 

interaktivnih nalog za vajo in utrjevanje učne 

snovi vsebuje: 

- V. Medved Udovič, N. Potočnik, S. 

Osterman: SLOVENŠČINA 3, S SLIKANICO 

NA RAMI, samostojni delovni zvezek za 

slovenščino za 3. razred osnovne šole 

(NOVO), 1. in 2. del, Založba: Mladinska 

knjiga, EAN: 9789610145158 in EAN: 

9789610145141 

 

- S. Osterman: ČITANKA 3, besedila z 

nalogami za branje z razumevanjem v 3. 

razredu osnovne šole, Založba: Mladinska 

knjiga, EAN: 9789610139942 

 

- V. Manfreda Kolar, M. Urbančič Jelovšek: 

TRETJA MATEMATKA, samostojni delovni 

zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne 

šole, 1. in 2. del, Založba: Mladinska knjiga, 

EAN: 9789610126577 in EAN: 

9789610126584 

 

- M. Pušenjak: CINCIDON 3, glasbeni zvezek 

za 3. razred, NOVO 2016, Založba: 

Mladinska knjiga, EAN: 9790709008353 

Cena celotnega kompleta znese: 39 € * 

M. Cotič, I. Dubok Ražman: Svet matematičnih 

čudes 3. Učni listi za matematiko v 3. razredu 

osnovne šole. Založba DZS. Cena: 8,10 € 

2 zvezka TAKO LAHKO 
(B5 format, črtast 

zvezek, brez pomožnih 

črt), oznaka na zvezku: 

P7 

MAT  /  2 zvezka TAKO LAHKO 
(B5 format, veliki karo 1 

cm x 1 cm), oznaka na 

zvezku: R2 

  

1 zvezek A4 format, 

brezčrtni 

SPO  I. Devetak, M. Kolar, T. 

Kovač, I. Hergan: DOTIK 

OKOLJA 3, učbenik za 

spoznavanje okolja v 3. 

razredu osnovne šole 

(PRENOVLJENO), MK * 
(Učbenik si lahko 

brezplačno izposodite 

preko učbeniškega sklada.) 

1 zvezek A4 format, s 

črtami, s trdimi 

platnicami 

GUM  /  / 

TJA  /  /  1 velik črtasti zvezek 

(40-listni) 

LUM  tempera barvice (+ dodatna velika tuba bele barve), vodene barvice, paleta, plastičen lonček, 3–5 

čopičev različnih debelin, A4 kolaž papir (ne samolepilni), voščenke, večja bombažna krpa (v katero 

bodo učenci brisali likovni material), manjša gobica, plastelin, zaščitna majica (po potrebi), risalni blok 

(20-listni). 

Likovne potrebščine boste zložili v kovček UČIMse3, ki ga bodo učenci dobili 1. šolski dan. V kolikor 

je likovni material uporaben še od lanskega leta, ni potrebno kupovati novega. 

ŠPORT  kratke hlače in majica s kratkimi rokavi ali dres, copati z nedrsečim podplatom, platnena vrečka za 

športna oblačila, elastika (za dekleta z daljšimi lasmi) 



OSTALE 

POTREB

ŠČINE 

PERESNICA Z RAZDELKI: barvice, flomastri, 3 x svinčnik (HB), šilček, radirka, zlata barvica, nalivnik, 

brisalec 

MALA PERESNICA (BREZ RAZDELKOV): škarje (s topo konico), 2 x lepilo UHU v stiku (ne tekočega) 

DRUGO: platnena vrečka za šolske copate, 2 x lepilni trak, 0,5 kg dass mase (bele barve), moosgumi 

(penasta guma za ustvarjanje, A4 format, komplet 10 barv), 2 x šivanka s topo konico in z večjim 

ušesom za lažje vdevanje niti (šivanki naj bosta shranjeni v podpisani embalaži), 1 x bombažna preja za 

vezenje v kolutu (nit naj bo enojna, barva je poljubna), 1 x volna za pletenje (debelejša nit, barva je 

poljubna), 5 gumbov s štirimi luknjami (okrogle oblike, barva in velikost sta poljubni), mapa A4 z 

elastiko, beležka (A5 zvezek s črtami), dolgo (30 cm) in kratko (20 cm) ravnilo s šablonami, šolska 

torba, robčki za brisanje nosu v kartonasti škatli 

  

* Obogateni (dopolnjen) komplet UČIMse3 bodo učenci dobili prvi šolski dan. Znesek kompleta boste                           

poravnali preko šolske položnice (julij in september). 

  

Vsi učbeniki, delovni zvezki in zvezki morajo biti opremljeni z imenom in s priimkom učenca. Podpisane                               

naj bodo tudi vse ostale šolske potrebščine. 

 


