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ŠOLSKE POTREBŠČINE IN UČNI PRIPOMOČKI 

ZA 3. RAZRED POŠ TRNOVO 
 

SLO - 2 veliki pisanki z vmesnim črtovjem (kot TAKO LAHKO) 

MAT - 1 veliki karo zvezek 1 cm x 1 cm (kot TAKO LAHKO) 

SPO - 1 veliki črtast zvezek  

TJA - 1 velik brezčrtni zvezek 

LUM 

- likovni blok z različnimi vrstami papirja (kot RADEČE PAPIR A3) 

- 20 risalnih listov 

- kolaž papir 

- voščenke  
- tempera barve  
- bela DAS masa (500 g) 
- 4 ploščati čopiči različnih debelin 
- paleta, lonček 

GUM - 1 velik črtast zvezek 

OSTALE 
POTREBŠČINE 

- šolska torba 

- mapa na sponke (A4)  

- 50 plastičnih vložnih map A4 

- peresnica - 1 svinčnik (HB), nalivno pero, brisalec 

- rdeč in barvni kemični svinčnik 

- radirka 

- šilček  

- tanke barvice (12)   

- tanki flomastri (12) 

- škarjice z zaobljenimi robovi 
- 2 velika lepila v stiku 
- beležka 

- 1 velik črtast zvezek za PB (od lani) 

- kartonasta mapa 
- veliko šablonsko ravnilo 
- športna oprema (kratka majica, kratke hlače) 
- šolski copati s svetlo gumo  

 

 
Znamke posameznih potrebščin, ki so navedene, so priporočljive in niso obvezne. 

 
Zvezke in šolske potrebščine, ki so letos otrokom ostali, lahko uporabijo  v naslednjem 

šolskem letu. 
 

Vse šolske potrebščine opremite z otrokovim imenom. 
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Osnovna šola Solkan, podružnica TRNOVO 
 

Seznam učnih gradiv  

3. razred 

DELOVNI ZVEZKI, ki jih je izbrala šola in jih učenci brezplačno prejmejo v šoli: 

naziv predmet cena 

Učna gradiva financira ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport. Gradiva prejmejo učenci brezplačno v šoli. 

  

Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 3, samostojni delovni 
zvezek za slovenščino s kodo in prilogami, 2 dela, založba ROKUS-
KLETT, količina: 1, EAN: 9789612920777 

Slovenščina 16,40 

V.M. Kolar, M. Urbančič Jelovšek: TRETJA MATEMATIKA, 
samostojni delovni zvezek, 2 dela, založba MKZ, količina: 1, EAN: 
9789610126577, 9789610126584 

Matematika 17,80 

 Skupaj:  34,20 

 
 

Seznam učbenikov (učenci jih dobijo v šoli): 

naziv predmet 

M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo, založba ROKUS-KLETT, 
količina: 1, EAN: 9789612712785 

Slovenščina 

N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 3, učbenik za spoznavanje okolja, 
založba ROKUS-KLETT, količina: 1, EAN: 9789612712778 

Spoznavanje okolja 

 


