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SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN, KI JIH BODO UČENCI 

POTREBOVALI V 3. RAZREDU ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 
 

Delovne zvezke in druge 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. 
 

Tega ni potrebno kupiti: 
Avtorji Delovni zvezki 
 

V. Manfreda Kolar  
 

*UČIM SE 3A, MALI KOMPLET za 3. razred (slovenščina, matematika, 

Matematik Nande 3), založba MKZ  

 

EAN: 3831022478068 
 

 

*MIZŠ krije stroške učnih gradiv za učence 3. razredov, zato nakup le-tega z vaše strani ni potreben. 

 
POTREBŠČINE: 
 

 1x velik zvezek P4, velikost B5, leva in desna polovica latajn = vmesna črta (Tako lahko P4!), 40 listov 

– slovenščina, 
 2x velik zvezek P1, velikost A4, leva polovica gladka, desna polovica latajn = vmesna črta (Tako lahko 

P1!) – spoznavanje okolja + glasbena umetnost 
 1x velik črtasti zvezek – angleščina  
 * če ste se odločili za fakultativni pouk nemščine še 1 x velik zvezek A4, latajn z vmesno črto, 52 listov  
 1 mapa z elastiko – lahko stara  
 3x svinčniki HB  
 1x kvalitetne barvice   
 1x kvalitetni flomastri   
 1x nalivno pero + bombice (lahko iz 2. razreda) 
 1 malo šablonsko ravnilo (NOMA 1) (lahko iz 2. razreda) 
 1 veliko šablonsko ravnilo (NOMA 5) (lahko iz 2. razreda) 
 1 radirka  
 1 šilček s škatlico  
 1 Moja beležka (Nande)  
 1 škarje (kvalitetne, ne koničaste)  
 2 veliko lepilo v stiku za papir (brezbarvno)  
 1 flomaster za belo tablo (lahko iz 2. razreda) 
 peresnica  
 šolski copati s tankim gumijastim podplatom + vrečka 
 dres ali telovadne hlače z majico za ŠPO  

 

Vse likovne potrebščine iz 2. razreda, ki so še uporabne, se bodo prenesle iz 2. razreda in uporabljale naprej 

(kolaž, tempere, voščenke, vodene barvice, risalni listi, čopiči …). V kolikor bo potreba po novem, 

dodatnem materialu, bodo starši obveščeni.   

 
Maribor, 25. 5. 2022 
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