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 peresnica, nalivno pero, rdeč kemik, navaden svinčnik HB, radirka, 
šilček 

 barvice (12) 

 flomastri (12) 

 voščenke (12 – priporočamo LEONHARDI)  

 veliko in malo ravnilo s šablonami  

 lepilo v stiku (ne tekoče) 

 mekol lepilo – 130g 

 kovinske škarje 

 1 kartonasta trda mapa, 

 kolaž papir (20 listov – ne samolepilni)  

 predstavitvena mapa A4 (ne s sponkami) – 20 vložkov 

 beležka 

 Šolski likovni blok A3 z izbranimi različnimi papirji 30/1 (šolski likovni 
Muflon) in še 10 dodatnih risalnih listov, čopiči št. 2, 4 in 10 (ploščati in 
okrogli), tempera barve (priporočamo AERO), vodene barve 
(priporočamo AERO), 1 velika tuba bele tempera barve (priporočamo 
AERO), paleta, lonček za vodo. 
Likovne pripomočke označite z imenom učenca in jih spravite v dovolj 
veliko škatlo za čevlje. Tudi škatlo označite z imenom učenca. 
Za nakup ostalega materiala pri LUM se bomo dogovorili na 1. 
roditeljskem sestanku. 

 za šport: majica s kratkimi rokavi, kratke hlače in športni copati za zunaj.  

 šolska torba s trdim hrbtiščem in naramnicami 

 šolski copati z gumijastim podplatom 

 zobna ščetka v škatlici (ne samo pokrovček) 

 bombažni prtiček za malico 
 

Zvezki: 

 1 velik karo zvezek (1 CM) za MAT z robom 

 2 veliki pisanki (TAKO LAHKO - OBOJESTRANSKO ČRTOVJE) za SLJ 

 1 velika pisanka za SPO (TAKO LAHKO - OBOJESTRANSKO 
ČRTOVJE) 

 1 velik črtan zvezek za TJA (lanski) 

 1 mali črtan zvezek za bralno značko (lanski) 

 1 mali črtan zvezek za GUM (lanski) 
 

Priporočamo, da učenci lanske zvezke, ki jih niso porabili do konca, uporabijo v 
naslednjem šolskem letu. 

 

 
 
 

3. razred 
 
Delovne zvezke za tretji razred financira Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport in jih bo učenec prejel na šoli. 
 

 M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 3, samostojni delovni zvezek za 
matematiko v 3. razredu osnovne šole (ROKUS KLETT) 

EAN: 3831075925660 

 
 
 

NA ŠOLI si iz sklada učbenikov brezplačno izposodite:  

 M. Koren, J. Bauer: Skrivnosti naše ulice, berilo za 3. razred (DZS) 

 Raziskujem in razmišljam 3 (DZS). 
 
 
 
Opombe: 
  

1. VSE ŠOLSKE POTREBŠČINE NAJ BODO OZNAČENE Z OTROKOVIM 
IMENOM IN PRIIMKOM, Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI NA ZUNANJI 
STRANI, ZVEZKI IN KNJIGE PA USTREZNO ZAVITI. 
 

2. Vse šolske potrebščine naj učenci prinesejo v šolo prvi šolski dan 
 (1. 9. 2020). 

 


