
 
Osnovna šola Šempas 

Šolske potrebščine za šolsko leto 2022/2023 
 

ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA 3. RAZRED       Šol. leto 2022/2023 
 
Potrebščine, ki jih KUPITE SAMI: 
 
 SLJ: 1 velik A4 zvezek Tako lahko – 40-listni za pisanje, sistem P3 (z vmesno 

črto na obeh straneh – brez bele strani) 
 MAT: 1 velik A4 karo zvezek Tako lahko – 40-listni 
 SPO: 1 velik črtasti zvezek 
 TJA: 1 velik črtasti zvezek 
 GUM: zvezek iz 2. razreda 
 LUM: likovni blok + 10 dodatnih belih risalnih listov, tempera barve Aero, 

večje tempere Aero v tubi (magenta-403, cijan modra-703, rumena-200, 
bela-110), večja paleta, čopiči Ajda (ploščati – št. 18, okrogla – št. 6 in 8), 
stara krpa za brisanje čopičev in palete, oljne voščenke Ajda, kolaž papir (ne 
samolepilni), lepilo Mekol (250 ml), bela DAS masa (250g), oglje, zaščitna 
majica ali haljica, lonček, škatla od čevljev za likovne pripomočke. 

 ŠPORT: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, trenirka, telovadni copati 
(gumijast podplat)  
 

 peresnica s pisalnim priborom (barvice, flomastri, pero, rdeč kemični 
svinčnik, navaden svinčnik HB, šilček, radirka), ravnilo – velika šablona, lepilo 
UHU, škarje, mapa za učne liste 

 šolski copati v vrečki 

 

 

 

Učna gradiva, ki jih učenci prejmejo v šoli BREZPLAČNO1: 
 
Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 3 - KOMPLET, samostojni delovni 
zvezki za slovenščino, matematiko, glasbeno umetnost in spoznavanje okolja s 
kodo in prilogami v škatli + ZNAM VEČ - LILI IN BINE 3, medpredmetno 
zasnovana zbirka nalog, EAN: 3831075927087, založba Rokus Klett, EAN: 
3830064628561 

 

 
 
Iz učbeniškega sklada si učenci BREZPLAČNO IZPOSODIJO: 
 
Kordigel Aberšek M.: LILI IN BINE 3, berilo za slovenščino, založba Rokus Klett 

 

 

Prosimo vas, da učbenik iz učbeniškega sklada zavijete v prozorno folijo 
ali ovitek in označite z imenom in priimkom. Ime in priimek naj bosta 
tudi na ostalih šolskih potrebščinah. 
 
 

 

 

                                            
1 Samostojne delovne zvezke za 3. razred dobijo učenci  BREZPLAČNO prve dni pouka v 
šolski knjižnici. Učna gradiva financira MIZŠ. 


