
Potrebščine za šolsko leto 2019/20
OŠ Šmartno
Šmartno pri Litiji

Junij 2019

Delovni zvezki EAN Cena

Učbeniki

M. Kramarič et al.: LILI IN BINE 3, LILI IN BINE 3, komplet A, komplet 
samostojnih delovnih zvezkov (SLJ, MAT, SPO in GUM) s kodo in prilogo za 
angleščino, ROKUS KLETT

3831075928473 38,00 €

S. Bratož et al.: REACH FOR THE STARS 3 – delovni učbenik za angleščino v 3. 
razredu OŠ, DZS

9789610208808 14,90 €

M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo, ROKUS KLETT

Cena delovnih zvezkov: 52,90 €

Zvezki in ostalo

⦁ peresnica

⦁ 2 navadna svinčnika (HB)

⦁ šilček

⦁ suhe barvice

⦁ nalivno pero (s peresom in ne na kroglico)

⦁ lepilo v stiku (npr. UHU)

⦁ škarje (levičar, desničar)

⦁ mala šablona

⦁ velika šablona

⦁ kratko ravnilce (za v peresnico, mm merilo)

⦁ radirka

⦁ flomastri

⦁ športna oprema (kratke hlače, majica)

⦁ copati z nedrsljivim podplatom

⦁ podpisana vrečka (iz blaga, za športno opremo)

⦁ srajca (halja/majica, za LUM)

⦁ šolski nahrbtnik (trdno dno)

⦁ nahrbtnik za športne dneve

razred3. Štangarske Poljane

⦁ 1 mali B5 črtani zvezek (Tako lahko, z 
vmesno črto, črtovje na obeh straneh, EAN 
3838884307611)

⦁ 1 mali B5 zvezek, veliki karo (Tako lahko, 
EAN 3838884307666)

⦁ 2 velika A4 črtana zvezka (Tako lahko, z 
vmesno črto, črtovje na obeh straneh, EAN 
3838884307536)

⦁ 1 mali B5 brezčrtni zvezek (Tako lahko, 
EAN 3838884307673)

⦁ 1 beležka A6  za zapiske (navadna črtana, 
npr.  EAN 3831058602512 ali EAN 
3838884314626 ali drugo)

⦁ mapa, kartonska (A4) 

Učbenike boste prejeli v šoli, če ste jih naročili v učbeniškem skladu, delovne zvezke in ostalo pa morate kupiti.
Priporočamo, da se po nakupih odpravite s tem seznamom. Seznam je objavljen tudi na šolski spletni strani.

Vse potrebščine naj bodo podpisane!
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