
SEZNAM UČBENIKOV, UČNIH GRADIV IN DRUGIH ŠOLSKIH POTREBŠČIN 

ZA UČENCE 3.D RAZREDA (2019/2020) 

  

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  

V. Medved Udovič, N. Potočnik, S. Osterman, 

SLOVENŠČINA 3, S SLIKANICO NA RAMI, 

samostojni delovni zvezek za slovenščino za 3. 

razred osnovne šole (NOVO), 2 dela, Mladinska 

knjiga, EAN: 9789610145158 in EAN: 

9789610145141, 2 x 6,90 € 

2 črtasta zvezka, 

mali format, 

11 mm, TAKO LAHKO 

MAT   /  I.Mulec, M. Petrič, T. Uran, DVA KRAT TRI, 

ZNAMO VSI, 1. in 2. del, Matematika za 3. 

razred osnovne šole, Modrijan, 2 x 10,20 € 

  

M. Petrič, V. Snoj, DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI, 
Matematika za 3. razred osnovne šole, zbirka 

vaj, Modrijan,  9,90 € 

1 zvezek veliki 

format, 

veliki karo 1 x 1 cm, 

TAKO LAHKO 

SPO  I. Hergan, S. Biderman, 

J. Pavlin, Spoznavanje 

okolja 3*, učbenik za 

spoznavanje okolja v 3. 

razredu OŠ, MK 

 /  1 črtast zvezek, velik 

format, 

11 mm 

GUM   /  M. Pušenjak, CINCIDON 3, glasbeni zvezek, 

MKZ, 4,95 € 

 / 

TJA   /  /  1 velik črtasti zvezek 

(40-listni) 

  

LUM  tempera barvice (+ še dodatna velika tuba – bela), paleta, plastičen lonček, 3–5 čopičev 

različnih velikosti in trdote (tanek, srednje debel,1 širok in trši), kolaž papir, flomastri, 

voščenke TOZ, krpica (bombažna), zaščitna majica, risalni blok (20-listni), risanka (13-listna), 

Das masa – VSE NAJ BO V PODPISANI ŠKATLI ZA ČEVLJE 

  

V kolikor je likovni material uporaben še od lanskega leta, ni treba kupovati novega. 

ŠPO  kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, copati z nedrsečim podplatom in platnena vrečka za 

copate 

OSTALE 

POTREBŠČINE 

PUŠČICA: 3 svinčniki (HB), suhe barvice, nalivno pero, rdeč kemični svinčnik, radirka, šilček, 

škarje, lepilo UHU v stiku (oboje spravljeno v posebni mali puščici), beležka (1 mali črtasti 

zvezek), dolgo ravnilo s šablonami (30 cm), mapa A4 z elastiko, šolska torba 

DRUGO  robčki za brisanje nosu (v kartonasti škatli) 

  

Vsi učbeniki, delovni zvezki in zvezki morajo biti oviti in opremljeni z imenom in s priimkom učenca. 
Podpisane naj bodo tudi vse ostale šolske potrebščine. Hvala! 

  

Berilo za SLO in učbenik SPO označena z * si lahko brezplačno izposodite preko učbeniškega sklada! 


