
 

3. RAZRED  
 
UČBENIKI (BREZPLAČNA IZPOSOJA IZ UČBENIŠKEGA SKLADA): 
 

UČBENIKI 

SLJ 

M. Kern, M. Kramarič, M. Pipan:  

LILI IN BINE 3, učbenik za slovenščino, ROKUS KLETT 

EAN: 9789612712761 

15,50 € 

M. Kordigel, I. Saksida:  

LILI IN BINE 3, berilo za slovenščino, ROKUS KLETT 

EAN: 9789612712785 

15,50 € 

MAT 
M. Rajšp, J. Žic: 

LILI IN BINE 3, učbenik za matematiko, ROKUS KLETT 

EAN: 9789612714314 

15,50 € 

TJA 
S. Maidment, L. Roberts: 

HAPPY STREET 1 NEW EDITION, učbenik za angleščino, MKT 

EAN: 9780194730976 

20,50 € 

 
 
DELOVNI ZVEZKI IN OSTALA UČNA GRADIVA (NE KUPUJETE; FINANCIRA MIZŠ): 
 

DELOVNI ZVEZKI 

SLJ 

MAT 

SPO 

GUM 

M. Kramarič, M. Kern et al.:  

LILI IN BINE 3, komplet A, samostojni delovni zvezki za slovenščino, matematiko, 

okolje in glasbo s kodo in prilogami v škatli, ROKUS KLETT 

EAN: 3831075928473 

38,00 € 

TJA 

M. Hočevar: 

BRIHTNA GLAVCA: ANGLEŠČINA – Na lov za besedami 4, zbirka nalog z rešitvami za 

utrjevanje angleškega besedišča v 4. razredu OŠ, MKZ 

EAN: 9789610125259 

7,95 € 

Skupaj:  45,95  € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEZNAM ZVEZKOV IN OSTALIH PRIPOMOČKOV (KUPITE SAMI): 
 

SLJ 
• 2 črtasta zvezka A4 z vmesno črto  

• 2 črtasta zvezka A4 

MAT 
• 1 zvezek A4 veliki karo 

• velika šablona 

SPO • 1 črtasti zvezek A4  

TJA • 1 črtasti zvezek A4 

GUM • 1 črtasti zvezek A4  

LUM 
Uporabljajo lahko neporabljene likovne pripomočke iz 2. razreda. DOKUPITE samo 

manjkajoče: 

 

• 40 risalnih listov 

• plastelin 

• rjava in bela DAS masa 

• vodoodporne voščenke 

• flomastri 

• tempera barvice 

• velike tube bele, rumene, 

magenta rdeče in ultramarin 

modre tempera barve 

• lepilo za les Mekol (250 ml) 

• kolaž papir 

• lonček 

• 3 ploščati čopiči (npr. št. 8, 10 in 14) 

• okrogel čopič (npr. št. 4) 

• časopisni papir 

• 25 kartončkov iz starih koledarjev v 

velikosti 10 x 15 cm (namesto palete) 

• zaščitna majica 

• črni tuš 

Vse potrebščine naj bodo shranjene v škatli LIBI (v njej ste dobili učni komplet samostojnih DZ) 

ŠPO 

• majica s kratkimi rokavi in kratke hlače ali trenirka 

• platnena vrečka za športno opremo 

• elastika za spenjanje dolgih las 

DRUGO 

• peresnica 

• 2 svinčnika HB trikotne oblike 

(npr. Faber-Castell) 

• klasično nalivno pero* 

• rdeč kemični svinčnik 

• radirka 

• šilček 

• škarje 

• lepilo (priporočamo z gobico) 

• mapa A4 za shranjevanje učnih listov 

• beležka 

• suhe barvice 

• manjše ravnilo 

• nedrseči šolski copati 

 
 
Vse gradivo in pripomočke podpišite! 
 
*Priporočljivo je, da učenec uporablja nalivnik s peresom. 
 
Primer ustreznega klasičnega nalivnega peresa: 

 
 


