
  
 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH 
PRIPOMOČKOV ZA OŠ DOB PŠ Krtina 

3. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 
za šolsko leto 2022/23 

 

 
SEZNAM UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA  
 

 

LILI IN BINE 3, berilo za slovenščino-književnost v 3. razredu osnovne šole, založba Rokus Klett  

  

  
 

DELOVNI UČBENIKI  so  v šolskem letu 2022/23 za učence 3. razredov brezplačni.  

Prejmejo jih v šoli.   

  

Lili in Bine: Novi prijatelji 3, medpredmetni učni komplet 
(samostojni delovni zvezki za SLJ, MAT, SPO, GUM) za 3. 
razred, s kodo za Lilibi.si in prilogami, založba Rokus Klett  

EAN koda kompleta: 

3831075931206 

  

  

POTREBŠČINE:  
  

 

Slovenščina: 
1 A4 zvezek TAKO LAHKO z vmesno črto  
1 A4 zvezek, črtni, 11mm 

-
  

Matematika: 
2 A4 zvezka, 1 cm karo  

-
  

Spoznavanje okolja: 
1 A4 zvezek, črtni, 11 mm  

-
  

Glasbena umetnost: 
zvezek iz 2. razreda  

- 
Angleščina: 

 A4 zvezek, črtni, 11 mm 

-
  

Šport: 
Športna obutev, športne hlače in majica, vrečka  

 

Ostalo: 
Urejena peresnica: 

- nalivno pero, rezervne bombice,  

- 2 svinčnika HB,  

- rdeč in zelen kemični svinčnik,  

- črn flomaster 

- radirka, šilček,  

- suhe barvice,  

- flomastri,  

- škarje,  

- velika šablona, 

- lepilo, lepilni trak 
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-  

Likovne potrebščine:  

- voščenke – mastne (npr. TOZ, Leonhardi, Staedler),  

- tempera barve Aero, 

- tempera barve Aero, posamezne: bela 110, 42 ml, rdeča 401, 42 ml, rumena 200, 42 ml, 
modra 700, 42 ml 

- komplet čopičev: ploščati št. 10, 14 in 18, okrogli št. 6 

-
  

navadna beležka, trda mapa z elastiko  

-
  

šolski copati (nedrseči), vrečka za copate  

  
Likovni material: risalne liste, das maso, kolaž papir A4 … učenci dobijo v šoli, plačilo po položnici 
(10 eur). 
  
Vse potrebščine kombinirajte z lanskimi in dokupite samo manjkajoče. 
 
Vsi zvezki, delovni zvezki naj bodo oviti in podpisani. Podpisane naj bodo tudi vse šolske 

potrebščine.   

  

  
 


