
SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA TRETJI RAZRED NIS 

šolsko leto 2018/2019 

 

štiri zvezke: A4 format/TAKO LAHKO, vmesna črta, leva in desna polovica  

1 zvezek za opismenjevanje: drevesni zvezek, TAKO LAHKO, B5 format, leva in desna 

stran, tri črte – (če niste prepričani rajši ne kupite) 

en velik brezčrten zvezek, A4 format  

zvezek velik, A4 format - s kvadratki (veliki karo)  

majhna ali velika šablona z liki  

enodelna peresnica z zadrgo (prostor za suhe barvice, svinčnik, radirko, šilček)  

barvice: debele, trirobna oblika  

svinčnik: debel, trirobna oblika  

dvostranski flomastri (debelo, tanko)  

4 lepila v stiku (UHO)  

radirka,  

šilček  

škarje (pazite, če je otrok levičar)  

ena kartonasta mapa A4  

kolaž papir  

risalni blok (debelejši listi)  

tempera barvice 

debel ploščat (10) in koničast čopič  

voščenke  

plastelin 

črn vodoodporen flomaster  

DAS masa (1 komad)  

šeleshamer (1 rumen, 1 rdeč, 1 rdeč, 1 temnomoder, 1 zelen, 1 črn)  

šolski copati  

športna oprema: majica, kratke hlače, športni ali nedrseči copati 

 

Zvezki, delovni zvezki in učbeniki morajo biti zaviti ter podpisani na zunanji  



strani platnic, ostale potrebščine pa ustrezno označene.   

Želimo vam vesele počitnice, polne lepih in zanimivih dogodivščin! 
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