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2. RAZRED 

 
SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN UČBENIKOV  - učenci jih dobijo v šoli 
naziv predmet 

1. M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, 
medpredmetni delovni zvezek v 4 delih + koda LILIBI, 
PRENOVA 2016, založba ROKUS-KLETT, EAN: 
9789612716387 

Medpredmetni komplet 

2. I. Saksida, V. Medved Udovič, M. Grginič: NA MAVRICO 
PO PRAVLJICO, berilo za 2. razred, založba IZOLIT, 
EAN: 9789616279123 

Slovenščina 

UČB. SKLAD 

 

 
Vsa gradiva bodo učenci prejeli v 1. tednu septembra v šoli. Delovne zvezke učenci 
prejmejo v trajno last, berilo pa dobijo v uporabo iz učbeniškega sklada za celo šolsko leto.  
 
Berilo bodo učenci morali ob koncu šolskega leta vrniti v šolsko knjižnico. Izposoja je 
brezplačna. Če bo vrnjeno berilo uničeno, popisano, zmečkano, polito ali ga ne boste 
vrnili, boste morali v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, 
plačati odškodnino. 
Če si berila iz učbeniškega sklada ne želite izposoditi, to sporočite do 24. 6. 2020 na 
polonca.zele@os-novejarse.si v zadevo pa napišite Učbeniški sklad. 
 
V primeru, da učenec prekine šolanje ali se prepiše na drugo šolo, mora vrniti vsa gradiva 
ob prekinitvi šolanja oziroma ob prepisu na drugo šolo. 

 
 
 

SEZNAM POTREBŠČIN ZA 2. RAZRED – starši kupite sami 
 

Želimo, da učenci uporabijo zvezke iz 1. razreda, v kolikor je v njih še 
prostor.  

 
PERESNICA 

� 2 svinčnika (trdota 2B) 
� lesene barvice 
� zaobljene otroške škarje (POZOR: Levičarji naj 

imajo škarje za levičarje.) 
� lepilo v stiku 
� radirka 
� šilček (zaprt) 
� nalivno pero (POZOR: Levičarji naj imajo nalivno 

pero za levičarje. Prinesejo ga decembra.) 

Vse potrebščine v 
peresnici naj učenci 
podpišejo. 
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ZVEZKI 

� 2 VELIKA BREZČRTNA ZVEZKA 
� 1 VELIK ČRTASTI ZVEZEK (razmak med 

črtami 11 mm) 
� 1 VELIK KARO ZVEZEK  (karo 1 cm x 1 cm)  

 
Vsi zvezki naj bodo 
podpisani na naslovni 
strani. 

LIKOVNA ŠKATLA  
� flomastri 
� plastelin 
� das masa 0,5 kg (bela ali rjava) 
� lepilo v stiku (2 kosa) 
� čopiči (2 zaobljena  in 2 ploščata različnih 

debelin) 
� črn alkoholni flomaster (srednja debelina, M) 
� haljica ali stara srajca za likovno ustvarjanje 
� mala šablona z liki 
� kolaž papir 
� 20 risalnih listov 

 
Vse likovne pripomočke 
(flomastri, čopiči …) naj si 
učenci podpišejo. 

ŠPORT 
� kratke hlače in majica ali dres (športna oprema)  

v PODPISANI vrečki iz blaga 

 

DRUGI PRIPOMOČKI 
� 100 papirnatih robčkov 
� nedrseči copati (podpisani) 
� PODPISANA vrečka za copate 

 

 
 
PRIMER ŠABLONE: 

 
PRIMER VELIKI KARO: 
 

               

               

               

               

 
 


