
      Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in  

potrebščin za 2. razred v šol. letu 2020/21 

 
 

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih priskrbi šola 

UČBENIKA – izposojeno za leto dni ISBN 

Metka Kordigel Aberšek: LILI IN BINE 2, berilo v 2. razredu OŠ, založba Rokus 
Klett 

EAN: 
9789612712150 

DELOVNI ZVEZKI – trajna last ISBN 

Novi prijatelji 2 - samostojni delovni zvezek za slovenščino (2 dela) z 
brezplačnimi prilogami ter s kodo, založba Rokus Klett d.o.o. 

EAN:  
9789612920203 

Novi prijatelji 2 - samostojni delovni zvezek za matematiko (3 deli) z 
brezplačnimi prilogami ter s kodo, založba Rokus Klett d.o.o. 

EAN:  
9789612920197 

 
Potrebščine (kar je še uporabno, lahko uporabite iz 1.razreda): 

Količina Naziv 

1 ZVEZEK za GUM iz 1. razreda 

1 ZVEZEK, veliki A4, 10 mm karo (veliki karo), 52 listni 

1 ZVEZEK, veliki A4, 50 listni, brezčrtni (za SLJ) 

3 ZVEZEK za opismenjevanje – znamka MKZ (črtovje z drevesom), koda 3831022431667 ali 
znamka TAKO-LAHKO, oznaka črtovja P5 (lisička)  

2 ZVEZEK veliki A4 – znamka TAKO-LAHKO, oznaka črtovja P1, leva polovica gladka, desna 
polovica latajn (za ANG in SPO) 

1 ŠKARJE, velikost 12 cm 

1 SVINČNIK, RADIRKA in LESENE BARVICE 

1 FLOMASTRI 

1 ŠILČEK S POKROVOM 

4 LEPILO UHU stick 

1 PALETA za mešanje barv 

1 TEMPERA BARVICE, 12 kosov po 10 ml 

1 VODENE BARVICE  

1 VOŠČENE BARVICE, 12 kosov – debele (spravljene naj bodo v posebni peresnici) 

2 KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni (ne sme biti samolepilni) 

1 PERESNICA 

1 RAVNILO NOMA 1, mala šablona 

1 ŠOLSKA TORBA 

1 ŠOLSKI COPATI, usnjeni, nedrseči 

1 VREČKA ZA COPATE 

1 + 1 DAS MASA 0,5 kg bela + DAS MASA 0,5 kg rjava 

1 MAPA kartonasta z elastiko, lahko mapa  Lili in Bine 

1 STARA MAJICA ZA ZAŠČITO PRI LIKOVNEM POUKU 

1 ŠKATLA ZA LIKOVNE PRIPOMOČKE (npr. škatla za čevlje – dovolj velika, da gredo vse 
likovne potrebščine vanjo) 

* Ostale barve (tempera, akrilne barve, barve za tiskanje, barve za keramiko), barvne kartone, risalne 
liste, glino bomo naročili preko šole po predhodnem dogovoru s starši (s skupinskim naročilom so 
stroški nižji). 
 
Vsi zvezki, učbeniki in delovni zvezki naj bodo oviti v plastificirane ovitke in podpisani na platnici v 
spodnjem desnem kotu. Podpisane naj bodo tudi vse šolske potrebščine (vsako barvico, flomaster, 
voščenko posebej podpišite). Likovni pripomočki naj bodo spravljeni v škatli, ki naj bo podpisana. 
Šolske potrebščine bodo učenci vsakodnevno nosili v šolo. 


