Osnovna šola Angela Besednjaka, Celjska ulica 11, 2000 Maribor

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN, KI JIH BODO UČENCI
POTREBOVALI V 3. RAZREDU ZA ŠOLSKO LETO 2020/21
Spodaj napisane potrebščine starši učencev, ki bodo obiskovali 3. razred, kupite sami v katerikoli
knjigarni ali papirnici. Vse šolske potrebščine (vsaka barvica, svinčnik, radirka ...) naj bodo
podpisane, zvezki in delovni zvezki pa tudi oviti. Vse potrebščine, ki ostanejo od 2. razreda in so še
uporabne, lahko prenesete v 3. razred. Tudi torba lahko ostane iz 2. razreda.

*V tabeli je naveden komplet DZ,
Avtorji

ki ga NI potrebno kupiti (stroške krije MIZŠ).

DELOVNI ZVEZKI
*UČIM SE 3A, MALI KOMPLET za 3. razred (slovenščina, matematika, Matematik
Nande 3), založba MKZ

V. Manfreda
Kolar

EAN: 3831022478068

POTREBŠČINE:



























1 veliki zvezek, A4, leva in desna polovica latajn (z vmesno črto) , 40 listov – slovenščina
1 veliki zvezek, A4, z 11 mm črtovjem , 40 listov – spoznavanje okolja
1 velik zvezek, A4, karo 1 cm, 40 listov - matematika
1 veliki brezčrtni zvezek A4 - glasba
1 mali A5 črtast zvezek, 40 listov - angleščina
1 mapa z elastiko (lahko lanska)
1 trda podlaga za pisanje
peresnica
svinčniki HB + radirka
nalivno pero (navadno ali s kroglično konico + škatla dodatnih vložkov)
1 komplet barvic
1 veliko šablonsko ravnilo (NOMA 5)
1 šilček s posodico
1 beležka
1 risalni blok (20 listni)
1 kolaž papir A4 – barvni papir, 20 listni
1 tempera barve z dodatno belo tempero (priporočamo Aero)
1 paleta lahko lanska
1 modelirna masa (bele barve)
1 škarje, (zaobljene, ne koničaste)
2 lepila v stiku za papir (brezbarvna)
1 varovalno oblačilo z dolgimi rokavi za likovni pouk
šolski copati s tankim gumijastim podplatom + vrečka za copate
dres ali telovadne hlače z majico za šport
zobna ščetka
paket papirnatih robčkov (10 zavojčkov)

Maribor, 25. 5. 2020
OŠ Angela Besednjaka, Celjska ulica 11, 2000 Maribor
T: 02 450 10 90, F: 02 450 10 91 | Elektronska pošta: info@abesednjak.si | Spletna stran: www.abesednjak.si

