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Učbeniški sklad:  
 
SLJ:   M. Grginič, V. Medved Udovič, I. Saksida: MOJE BRANJE - SVET IN SANJE , berilo za 
 Slovenščino v 3. razredu osnovnošolskega izobraževanja, ZALOŽBA IZOLIT.  

Več avtorjev: Lili in Bine 3. Učbenik za slovenščino. Rokus EAN: 9789612712761. ZA NA KLOP  
 
Kupijo sami:  
 
=49,00 Več avtorjev: LILI IN BINE 3,  medpredmetni delovni zvezek + koda za lilibi.si,  Rokus  

EAN KODA: 9789612712808. 
 

 
KAJ UČENCI/KE ŠE POTREBUJEJO? 
 
SLJ:  2 mala črtana zvezka z vmesno črto, lahko iz 2. razreda (priporočamo Tako Lahko ali Lili in Bine) 
SPO:  1 veliki črtani zvezek z vmesno črto (priporočamo Tako Lahko ali Lili in Bine)  
MAT:  1 veliki karirasti zvezek (karo 1 cm) (priporočamo Tako Lahko ali Lili in Bine), malo ravnilce s 

šablono; 100 matematičnih palčk iz 2. razreda, spetih z elastiko v snope po 10 (v podpisani 
škatlici ali vrečki iz blaga) 

GUM: 1 veliki brezčrtni zvezek, lahko iz 2. razreda 
LUM:  likovni blok in 20 belih in 10 rjavih risalnih listov, voščenke, zaščitno oblačilo; 

velike tube tempera barv (42 ml) - rdeča (carmin št. 401), rumena, modra (ultra marin št. 700), 
bela, črna (v podpisani škatlici ali vrečki iz blaga), čopiči (2 ploščata, št. 6 in 10, okrogel št. 8) 

ŠPO: kratke hlače in majica v podpisani vrečki iz blaga  
PERESNICA: 2 svinčnika HB, šilček, radirka, nalivno pero, rdeč kemični svinčnik, suhe barvice, flomastri, 

lepilo v stiku, škarje 
OSTALO:  šolska torba, nedrseči šolski copati, kartonska mapa z zavihki, mapa PVC s sponko, 3 PVC 

vložne mape z luknjicami, beležka 
 
Zvezki in knjige naj bodo zaviti in podpisani, prav tako naj bodo podpisane vse ostale šolske potrebščine 
(tudi posamezne barvice, svinčniki, flomastri, škarje). 
 
Opomba:  
Prosimo, da risalne liste zložite v likovni blok.  
Nekatere potrebščine bomo po potrebi kupovali sproti (glina, plastelin, barvne krede za risanje 
naprostem, ipd.). Stroške nakupa boste poravnali po položnicah. 
 
 
Opomba: Eden od ciljev šolskega mednarodnega projekta "Bodimo okolju prijazni" je tudi zmanjšanje 
potrošništva. Priporočamo, da obnovite in uporabite stare učne pripomočke (nalivna peresa, barvice, 
peresnice, nahrbtnike, …). 
 


