
OBVESTILO STARŠEM 

Jeseni bo vaš otrok postal tretješolec. Pripravili smo vam seznam učbenikov, delovnih učbenikov in 

šolskih potrebščin, ki jih bo potreboval v naslednjem šolskem letu. 

Izpolnite priloženo naročilnico in jo oddajte razredničarki do ponedeljka, 19. 6. 2017. 

  POTREBŠČINE 

slovenščina • 2 zvezka za opismenjevanje z drevesno vrstico,  
MKZ (3831022431667) 

matematika • 
 
  

1 zvezek TAKO LAHKO, B5, KARO, 1 cm, 40 listni 
(3838884307666) 
 šablona 20 cm 

spoznavanje okolja • 1 velik črtni zvezek – z vmesno črto na obeh straneh 

glasbena umetnost • mali brezčrtni zvezek 

likovna umetnost • daljša majčka za zaščito 

šport • 
• 

kratke hlače in majica s kratkimi rokavi  
copati z gumo 

angleščina   velik črtni zvezek 

ostale potrebščine • 
 

mapa z elastiko, 2 svinčnika, nalivno pero, tanko 
rdeče pisalo, lepilo v stiku, suhe barvice, šilček, 
radirka, škarje, mmammamamMMMMM,ammapa 

 

UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI 

NASLOV OPOMBE 

M. Grginič, M. Urbančič Jelovšek: 

ABC 3, Poslušamo – govorimo, pišemo – beremo, 1. in 2. del, 

samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik v 3. razredu OŠ, 

IZOLIT, NOVO, 1. del: 9789616625548, 2. del: 9789616625555 

Kupite. 

Saksida, Grginič, Medved Udovič: Moje branje - svet in sanje - berilo 

Izposodite si v šoli. 
Hergan et al.: DOTIK OKOLJA 3, UČB. za SPO v 3R, OŠ, MKZ 

Mulec, Petrič, Uran: 

DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI, 1. in 2. del, DZ za matematiko, 

MODRIJAN, NOVO, 1. del: 9789612417147, 2. del: 9789612417154 Kupite. 

V. Snoj, M. Petrič: DVA KRAT TRI, ZNAMO VSI, zbirka vaj, 

MODRIJAN, NOVO - 9789612417161 

S. Osterman:  

RAČUNANJE JE IGRA 3, zbirka nalog za matematiko v 3R OŠ, 

ANTUS, EAN: 3830017145435 

NE KUPUJTE 

(kupi šola, plačate po položnici – 

nižja cena) 

B. Oblak, M. Prelog: 

GLASBENA SLIKANICA 3, učbenik za glasbeno vzgojo v 3. 

razredu devetletne osnovne šole, DZS, Pesmarica kot dodatek 

Učbenike bodo imeli v 

razredu. 

Ne kupujte. 

T. Tacol: 

LIKOVNE IGRARIJE, učbenik za likovno vzgojo v 3. razredu 

devetletne osnovne šole, DEBORA 

Učbenike bodo imeli v 

razredu. 

Ne kupujte. 

 FIRST EXPLORERS, Class Book 2, učbenik za angleščino,             

ISBN 978-0-19-402711-3 

 

NE KUPUJTE 

(kupi šola, plačate po položnici – 

nižja cena) 

     Vrhnika,  14. 6. 2017                 učiteljice 3. razreda 

http://učb.za/
http://učb.za/


 

Osnovna šola Ivana Cankarja 

Lošca 1 

1360 Vrhnika 

Učbeniški sklad 
 

 

Spoštovani starši, 

učbenike si lahko izposodite v šoli.  

Obkrožite svojo izbiro, izpolnjeno naročilnico naj učenec/ka vrne svoji razredničarki do 

ponedeljka, 19. 6. 2017. 

 

Učenci so tudi za izposojene učbenike dolžni skrbeti, zato jih pred začetkom pouka 

zavijte in podpišite. V kolikor bo učenec/ka konec šolskega leta vrnil/-a poškodovan 

učbenik, bo potrebno plačati odškodnino. 

 

Učbenike bodo dobili pri pouku na začetku šolskega leta. 

      skrbnica učbeniškega sklada 
Andreja Nagode     

 
 
IZPOLNITE  in ODREŽITE 
 

 

Za  3.  razred si bo __________________________________ v šoli izposodil/a: 
                                                               (ime in priimek učenca/ke) 
 
 
 

 BERILO Moje branje – svet in 

sanje 

DA NE 

 Dotik okolja 3, MKZ DA NE 

 
 
 
Vrhnika, 13. 6. 2017           -------------------------------------------------- 

  podpis staršev 
                                                                                                             

 



 


