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ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 3. RAZRED 

 
 

Učenci in učenke OŠ Simona Jenka Kranj si bodo za šolsko leto 2019/2020 lahko izposodili berilo: 
 
 

 

LILI IN BINE 3, berilo za slovenščino-književnost v 3. razredu osnovne šole  
13,85 €  
Založba: Založba Rokus Klett, d.o.o., EAN: 9789612712785 

 

 
 
 
Starši poskrbijo za naslednje delovne zvezke in ostale potrebščine: 
 
 
 
 

 

LILI IN BINE 3, komplet A, komplet samostojnih delovnih zvezkov (SLO, MAT, SPO, GUM), priloga 
za angleščino + priloga in koda 

Komplet vsebuje samostojne delovne zvezke (SLO, MAT, SPO, GUM), prilogo za angleščino in male 
knjižice poskusov in opazovanj + kodo. 
Leto izida: 2018   ISBN/EAN: 3831075928473 

 
38,00 € 

 

Opomba: Šola ne določa cen, cene smo povzeli, kot jih navajajo založbe. Založbe lahko 
spremenijo cene.

http://www.emka.si/lili-in-bine-3-berilo-za-slovenscino-knjizevnost-v-3-razredu-osnovne-sole/PR/1518139,18192
http://www.emka.si/lili-in-bine-3-berilo-za-slovenscino-knjizevnost-v-3-razredu-osnovne-sole/PR/1518139,18192


 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 3. RAZRED 

 

1. ŠOLSKA TORBA 

2. PUŠČICA: dva navadna HB svinčnika, suhe barvice, radirka, šilček, nalivno pero, škarje, lepilo v 

stiku, majhno ravnilce za v puščico. 

3. ZVEZKI: 

SLOVENŠČINA  A4, črtani na obeh straneh z vmesno črto za pisane črke (latain). 

SPOZNAVANJE OKOLJA  A4, črtani (1cm!). 

MATEMATIKA  A4, karo (veliki karo). 

GLASBENA UMETNOST  A5, črtani. 

TUJ JEZIK ANGLEŠČINA  A4, zvezek, ki je na eni strani brez črt, na drugi pa črtani z 
vmesno črto (latain). 

BELEŽKA:  A5, črtani. 

 

4. OSTALI PRIPOMOČKI:   

 ravnilo s šablonami likov, dolgo 20 cm,  

 mapa s trdimi platnicami na elastiko, A4, 

 ročni zemljevid Slovenije, plastificiran. 

 

5. ŠKATLA ZA LIKOVNO UMETNOST (uporabite škatlo od nakupljenih DZ iz kompleta Lili in Bine, lahko 

iz lanskega šolskega leta.) 

 30 risalnih listov v mapi,  

 kolaž papir: A4, 24 listni, 

 tempera barvice,  

 velika bela tempera, 

 vodene barvice, 

 voščenke (mastne in vodoodporne),  

 flomastri,  

 črn flomaster (vodoodporen), 

 črn tuš, 
 

  

 lepilo za papir in les, 

 paleta, 

 2 ploščata čopiča (št. 16 in 8), 

 3 okrogli čopiči (št. 10, 6, 2), 

 lonček za vodo, 

 časopisni papir, 

 zaščitna majica. 

 

6. ŠPORTNA OPREMA: telovadni copati z gumijastim podplatom, kratke hlače in majica, vrečka iz 

blaga za shranjevanje, elastika za spenjanje dolgih las. 

 

 Potrebščin, ki so uporabne iz prejšnjih let, ne kupujte na novo. 

 

 


