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MŠ Center : Seznam učnih gradiv in potrebščin za šolsko l. 2022/2023 za 3. r 
 

 

SEZNAM UČNIH  GRADIV, KI JIH DOBITE BREZPLAČNO V ŠOLI   

Št. Pred. Naziv   ISBN / EAN Založba  Cena 

1 MEDPR. LILI IN BINE 3, medpredmetni učni komplet za 3. razred s  
kodo in prilogami (samostojni delovni zvezki) za osnovno  

3831075925700 Rokus Klett 49,00 

  šolo NI POTREBNO VRAČATI    

5 SLJ-BE LILI IN BINE, BERILO za slovenski jezik v 3. razredu 
osnovne šole  

9789612712785 Rokus  Klett 13,85 

  POTREBNO VRNITI V UČBENIŠKI SKLAD    
    
POTREBŠČINE PO IZBORU UČITELJEV – KUPIJO STARŠI:    
Kol. Naziv       

1 ŠOLSKA TORBA      
1 NEDRSEČI ŠOLSKI COPATI V VREČKI IZ BLAGA    
1 PERESNICA – vsebuje naj:      
2 navadna grafitna svinčnika HB     
1 nalivno pero      
1 radirka      
1 šilček       
1 komplet suhih barvic      
1 škarje      
1 lepilo v stiku      
1 malo ravnilce za puščico      

Kol. Zvezki      
1 A4 veliki karo - matematika      
1 A4 obojestranski črtni z vmesno črto za pisane črke (»latain«) - slovenščina  
1 A4 črtni, 1 cm – spoznavanje okolja     
1 zvezek TAKOLAHKO A4 P1 (leva stran brezčrten, desna stran zvezek z vmesno črto)   
1 A5 zvezek, črtan – glasbena umetnost      
1 A5 črtan beležka     
       

Kol Ostali pripomočki       
1 ravnilo s šablonami likov, dolgo 20 cm      
1 A4 mapa s trdimi platnicami na elastiko za vlaganje listov    
1 ročni zemljevid Slovenije, plastificiran      
       

Pripomočki za likovno umetnost – naj bodo shranjeni v škatli (lahko prazna škatla za čevlje), ki naj bo podpisana:  
Kol. Naziv      

1 mapa - v njej 30 risalnih  listov     
1 tempera barve      
1 velika bela tempera barva      
1 vodene barve      
1 paleta      
2 ploščata čopiča št. (16, 8)      
3 okrogli čopiči št. (10, 6, 2)      
1 lonček za vodo      
1 mastne in vodoodporne voščenke     
1 črn tuš      
1 flomastri      
1 vodoodporen črn flomaster       
1 A4 kolaž papir, 24 listni       
1 lepilo za les in papir       
1 zaščitna majica       
 časopisni papir       

Vse potrebščine naj bodo podpisane tako, da je podpis jasno in hitro viden, shranite jih v podpisano škatlo.  
             Športna oprema:     

 kratke hlače in majica v vrečki iz blaga     
 telovadni copati z gumijastim podplatom      
 elastika za spenjanje dolgih las      
 vrečka iz blaga za shranjevanje      
      

Opomba: Založbe lahko cene spremenijo, ne da bi obvestile šolo. Navedene cene se lahko spremenijo. 
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