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SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH PRIPOMOČKOV, 

KI JIH BODO UČENCI POTREBOVALI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 
 

3. RAZRED 

LEGENDA: 
 

 UČBENIKI – UČBENIŠKI SKLAD, BREZPLAČNA IZPOSOJA* 

 DELOVNI ZVEZKI – UČBENIŠKI SKLAD, BREZPLAČNO** 

 POTREBŠČINE – KUPIJO STARŠI  

*Učenci si učbenike učbeniškega sklada izposodijo v šolski knjižnici na začetku šolskega 

leta in jih ob koncu šolskega leta vrnejo nazaj.   

**Učenci 3. razreda v okviru učbeniškega sklada prejmejo delovne zvezke brezplačno. 

 UČBENIKI – UČBENIŠKI SKLAD ZALOŽBA EAN/ISBN 

1. 
BERILO 3: KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK? učbenik za 

slovenščino -književnost v 3. razredu osnovne šole 
(Medved Udovič, V. et al.) 

Mladinska 
knjiga 9789610113225 

2. NAŠA ULICA 3, učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu 
osnovne šole (Jamšek, S. et al.) 

DZS 9789610208389 

 

 DELOVNI ZVEZKI – UČBENIŠKI SKLAD ZALOŽBA EAN/ISBN 

1. S SLIKANICO NA RAMI 3, 1. del, samostojni delovni zvezek za 
jezik v tretjem razredu. (Potočnik, N.) 

Mladinska 
knjiga 9789610145158  

2. S SLIKANICO NA RAMI 3, 2. del, samostojni delovni zvezek za 
jezik v tretjem razredu. (Potočnik, N.) 

Mladinska 
knjiga 9789610145141  

3. TRETJA MATEMATIKA, 1. del, samostojni delovni zvezek za 
matematiko v 3. razredu osnovne šole. (Manfreda Kolar, V.) 

Mladinska 
knjiga 9789610126577  

4. TRETJA MATEMATIKA, 2. del, samostojni delovni zvezek za 
matematiko v 3. razredu osnovne šole. (Manfreda Kolar, V.) 

Mladinska 
knjiga  9789610126584  

5. RAČUNANJE JE IGRA 3, delovni zvezek. (Osterman, S. et al) Antus 3830017145435  
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 PREDMET POTREBŠČINE – KUPIJO STARŠI 

1. SLOVENŠČINA 

 2 zvezka velika – A4, 40 listna, leva in desna polovica latajn (tri 
črte) 

 2 zvezka velika – A4, 40 listna, črtasta, 11 mm 
 1 zvezek mali – A5, 40 listen, črtast, 11 mm, za beležko 

2. ANGLEŠČINA  1 zvezek velik – A4, 40 listen, črtast, 11 mm 

3. MATEMATIKA  2 velika zvezka – A4, karo (1 cm) 

4. SPO  1 zvezek velik – A4, 40 listen, leva in desna polovica latajn (tri 
črte) 

5. GLASBENA 
UMETNOST  1 zvezek mali B5, 40 listen, črtast, 11 mm 

6. LIKOVNA 
UMETNOST 

 Vodene barvice, voščenke, tempera barvice 12, 1 večja bela 
tempera, dodatno modra, rdeča, rumena tempera, 30 risalnih 
listov v risalnem bloku, kolaž papir - velikost A4, das masa 
500g, tuš črne barve, črn alkoholni flomaster (debelejši), 2 
ploščata čopiča (tanek, debel), tanek koničast čopič, lepilo 
Uhu (prozorno lepilo za lepljenje različnih materialov, ne samo 
papirja) in lepilo za papir v stiku, lepilni trak - selotejp, škarje, 
gobica, paleta, krpica, škatla za shranjevanje. Priporočamo 
tudi večjo majico za zaščito oblačil. 

+ OSTALE 
POTREBŠČINE 

 Torba, mapa z elastiko, peresnica 
 2 svinčnika HB, rdeč kemični svinčnik, barvni svinčniki - 

barvice (12), flomastri (12), nalivno pero, črnilni vložki, velika 
šablona, radirka, šilček,  

 kratke hlače, majica ali dres in nedrseči copati v vrečki iz 
blaga. 

 

 


