Osnovna šola Riharda Jakopiča
Derčeva ulica 1, Ljubljana

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA TRETJI RAZRED OSNOVNE ŠOLE
ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023
SLOVENŠČINA:
M. Kordiger Aberšek: LILI IN BINE 3, berilo, Založba Rokus Klett - UČBENIŠKI SKLAD, EAN
koda: 9789612712785
*Lili in Bine: Novi prijatelji 3. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 3. razredu (dva
dela) s kodo za Lilibi.si in prilogami. EAN koda: 9789612920777.
2 črtasta zvezka A4 z vmesno črto (črte na obeh straneh).
MATEMATIKA:
*Lili in Bine 3. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 3. razredu (trije deli) s kodo za
Lilibi.si. EAN koda: 9789612716660.
Računam z Lili in Binetom 3 – Vadnica za matematiko (dva dela). EAN koda:
9789612716752.
1 zvezek A4 – karo 1 cm.
Šablona - mala in velika.
SPOZNAVANJE OKOLJA:
Lili in Bine 3. Učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu – UČBENIŠKI SKLAD. EAN koda:
9789612712778.
1 zvezek A4 črtast.
GLASBENA UMETNOST:
Lili in Bine 3. Učbenik za glasbeno umetnost v 3. razredu – UČBENIŠKI SKLAD. EAN koda:
9789612717759.
1 zvezek B5 črtast.
ANGLEŠČINA:
*A. German Velušček, B. Avsenik: MY FAIRYLAND 3, delovni učbenik za zgodnje učenje
angleškega jezika, Založba OBZORJA, EAN koda: 9789612304171.
1 zvezek A4 črtast.
LIKOVNA UMETNOST:
Kolaž papir,
voščenke (priporočamo DUGA),
20 risalnih listov v bloku,
komplet tempera barvic, paleta, čopiči (3 ploščati in 2 okrogla – različne debeline), lonček.
Vse potrebščine za LUM naj bodo PODPISANE in shranjene V ŠKATLI (za čevlje).
ŠPORT:
dres ali telovadne hlače, vrečka za športno opremo z imenom.
OSTALE POTREBŠČINE:
šolska torba ali nahrbtnik,
šolski copati z gumo, vrečka za copate,
trša mapa za prenos učnih listov (kartonska z zavihki),
1 zvezek B5 z vmesno črto za sporočila staršem,
nalivnik, bombice,
rdeč kemični svinčnik,
3 HB svinčniki, peresnica, radirka, šilček, škarje, belo lepilo v stiku, suhe barvice, flomastri.
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OBVESTILO

Šola bo za vse učence, ki bodo v šolskem letu 2022/2023 obiskovali 3. razred,
poskrbela za delovne zvezke pri slovenščini, matematiki in delovni učbenik pri
angleščini (označeni so z zvezdico (*) in so za starše brezplačni. Financirano bo s
strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in delno tudi iz Šolskega sklada.
Prav tako bo šola priskrbela vsem učencem, ki bodo v šolskem letu 2022/2023
obiskovali 3. razred, BERILO, UČBENIK ZA SPOZNAVANJE OKOLJA IN UČBENIK ZA
GLASBO, ki jih bodo uporabljali v razredu.
Učbenike si bodo učenci izposodili iz učbeniškega sklada na šoli. Izposoja bo za
starše brezplačna.
Če si učbenikov ne želite izposoditi oz. jih boste kupili sami, sporočite to
razredničarki ali knjižničarki ge. Mateji Razgor, e-naslov:
mateja.razgor@guest.arnes.si.
Za nakup vadnice pri matematiki (Računam z Lili in Binetom 3) in ostalih potrebščin
boste morali poskrbeti sami.

TRETJI RAZRED
Računam z Lili in Binetom 3 – Vadnica za matematiko (2 dela)

8,90 €

