
 
 

TRETJI RAZRED 
 

SEZNAM UČNIH GRADIV  
 

Predmet  Naslov učbenika  Vrednost 

SLOVENŠČINA  
M. Kordigel Aberšek: LILI IN BINE 3, berilo za tretji razred osnovne 
šole. ROKUS KLETT  

15,50 € 

 
  Naslov delovnega zvezka  Vrednost 

KOMPLET A s 

samostojnimi 

delovnimi zvezki 

LILI IN BINE 3, komplet samostojnih delovnih zvezkov (SLO, MAT, 

SPO, GUM), s kodo za  Lilibi.si in prilogo. ROKUS KLETT 
38,00 € 

 
Učenci prejmejo učna gradiva v šoli – brezplačno. Ob koncu šolskega leta ali ob prešolanju berilo 
vrnejo, delovne zvezke pa obdržijo. 
 
 

POTREBŠČINE 
 

ZVEZKI:  
1. SLOVENŠČINA  

− 1 zvezek: mali format, s pomožno črto, 60-listni; priporočilo: zvezek TAKO LAHKO  

− 1 zvezek: veliki format, s črtami, 60-listni 

− 1 zvezek: mali format (navadni zvezek), s črtami, 60-listni 
 

2. MATEMATIKA  

− 2 zvezka: veliki format, veliki karo, 60-listna 
 

3. SPOZNAVANJE OKOLJA  

− 2 zvezka: veliki format, s črtami, 60-listna 
 

4. GLASBENA UMETNOST  

− 1 zvezek: mali format, s črtami, 60-listni; priporočilo: zvezek TAKO LAHKO 
 

5. ANGLEŠČINA 

− 1 zvezek: veliki format, s črtami, 60-listni 
 

6. OPB 

− 1 zvezek: veliki format, s črtami, 60-listni 
 
 
 
 
 



DRUGE POTREBŠČINE  
 

1. LIKOVNA UMETNOST 

− 40 risalnih listov  

− blok za likovno umetnost, matiran kolaž papir 

− voščenke (mastne, netopne)  

− 1 debel črni flomaster in 1 tanki črni flomaster (alkoholna) 

− barvni flomastri 

− lonček za vodo  

− 4 ploščati trši čopiči, različne debeline (4, 8, 16, 20) 

− vodene barve 

− 2x bela tempera (večja tuba)  

− »vileda« krpa  

− oglje 
 

2. ŠPORT  

− kratke hlače in majica, športni copati  
 

3. DRUGO 

− šolski copati, šilček, 12 barvic, 3 svinčniki, škarje, 2 večji beli lepili v stiku, navadna manjša 
peresnica, 2 mali šablonski ravnili, 2 radirki, plastični pogrinjek za malico, mapa z gumico za 
zapiranje, lonček za pitje vode 

 
Prosimo, da vse potrebščine in zvezke skupaj z učencem pregledate in označite z imenom in priimkom učenca 
na vidnem mestu. Zvezke ovijte. 
 
Učenci bodo delovne zvezek prejeli v šoli prvi šolski dan. Naslednji dan prinesejo ovite vse delovne zvezke. 
Vse priloge naj bodo v prozornih mapicah, opremljene z imenom in priimkom učenca/ke. 

 


