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3. RAZRED
SEZNAM UČNIH SREDSTEV ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023
Učbenikov, pri katerih je namesto cene napisano učbeniški sklad, ni potrebno kupiti. Pri nakupu učbenikov
in delovnih zvezkov bodite pozorni na EAN KODO in letnico izdaje (kupite tiste, ki so opremljeni z
najnovejšo letnico izdaje).
EAN-KODA
3831022488203

GRADIVO
MOJ NANDE 3
(Mladinska
knjiga)

OPIS
kovček za tretješolce s samostojnimi delovnimi
zvezki za matematiko, slovenščino in spoznavanje
okolja

CENA
UČBENIŠKI
SKLAD

9789610113225

BERILO 3, KDO
BO Z NAMI ŠEL V
GOZDIČEK?
(Mladinska
knjiga)

berilo za 3. razred

UČBENIŠKI
SKLAD

9780194027113

FIRST EXPLORERS
2 (Oxford
University Press)

učbenik za angleščino

UČBENIŠKI
SKLAD

9780194026345

FIRST EXPLORERS delovni zvezek za angleščino
2 (Oxford
University Press)

16,90 €

Konec šolskega leta učenci v učbeniški sklad vrnejo le BERILO 3, KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK? in
učbenik za angleščino FIRST EXPLORERS 2.
OPOMBA: Delovni zvezki naj bodo oviti v prozorne ovitke. Delovni zvezki, zvezki in ostale potrebščine
(barvice, flomastri, svinčniki, škarje, šilček, radirka …) morajo biti podpisane.
ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE
• črtni zvezek B5 z vmesno črto (Zvezek Nande zna B5 črtasti z vmesno črto na obeh straneh)
• karo zvezek A4, 1 cm karo (Zvezek Nande zna B5, karo 1 cm)
• 1 črtni zvezek A4, 11 mm (Zvezek Nande zna A4 črtasti, 11 mm)
• 1 črtni zvezek B5 , 11 mm
• beležka
• mapa A4 z elastiko

LIKOVNA UMETNOST
Vodene barve, voščenke, tempera barve, 1 večja bela tempera, dodatno modra, rdeča, rumena tempera,
barvni flomastri, 30 risalnih listov v risalnem bloku, kolaž papir – velikost A4 (ne samolepilni), DAS masa
(500g), črn tuš, črn alkoholni flomaster, 2 ploščata čopiča (ŠIRINE 2cm in 0,5 cm) akvarel koničast čopič (tanek
in debel), lepilo Uhu (prozorno lepilo za lepljenje različnih materialov, ne samo papirja), malo Mekol lepilo,
lepilo za papir v stiku, lepilni trak – selotejp, škarje, gobica, paleta, lonček, krpica, škatla za shranjevanje.
Priporočamo tudi večjo majico za zaščito oblačil.
ŠPORT
Kratke hlače in majica ali dres, šolski copati z nedrsečim podplatom, elastika za lase (dekleta), vreča za
opremo.
PERESNICA:
2 svinčnika HB, rdeč kemični svinčnik, barvni svinčniki – barvice, nalivno pero, črnilni vložki, mala šablona,
radirka, šilček, škarje.

Seznam pripravil: aktiv učiteljic 3. razreda

Ravnateljica: Damjana Korošec

