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Seznam  vseh potrebščin za 2. razred za šolsko leto 2017/2018 
 

UČBENIKI: 

NASLOV KODA 
Kordigel Aberšek, Metka. 2012. Lili in Bine 2. Berilo za slovenščino – 

književnost v 2. razredu. Ljubljana: Rokus Klett 
9789612712150 

 

 

DELOVNI ZVEZKI 

NASLOV KODA 
LILI IN BINE 2, učni komplet s samostojnimi delovnimi zvezki za 

posamezne predmete s kodo LILIBI.SI in prilogami, Novo!, Rokus Klett 
383107592- 7001 

RAČUNAM Z LILI IN BINETOM 2, vadnica za matematiko, zal. 

Rokus Klett (priporočeno gradivo!) 

383107592-5625 

MY FAIRYLAND 2, delovni zvezek za zgodnje učenje angleškega 

jezika, Obzorja 

978961230-3976 

SKUPNA CENA DEL.  ZVEZKOV, ki jo je potrdil svet staršev 52,50 
 

Seznam zvezkov in ostalih potrebščin 
 A4 – 1x brezčrtni zvezek  (SPO, SLJ, MAT) 

 A4 – 1x brezčrtni zvezek (TJA) 

 A4  - 1x 1 cm karo zvezek (MAT)                   

 B5 – 1x 11 mm, mali zvezek s črtami (SLJ)          

 B5 – 2x 11 mm, mali zvezek s pomožnimi črtami (SLJ) 

 A5 – 1x črtast zvezek za obvestila ali beležka 

 

Črtasti zvezki naj imajo črte na obeh straneh! 
 

OSTALE ŠOLSKE POTREBŠČINE 
 

torba ali nahrbtnik kolaž papir (nepovoščeni listi) 

nedrseči šolski copati, platnena vrečka 30 risalnih listov 

puščica (peresnica) paleta 

radirka voščenke 

2x navadni svinčnik HB tempera barvice Aero 

šilček z ohišjem trije čopiči (tanek, srednji, debel) 

suhe barvice veliko lepilo v stiku 

flomastri selotejp (lepilni trak) 

škarje (za levičarje, desničarje) 100 belih listov A$ (papir za tiskalnik) 

2x mala šablona 1 paket (2 roli) papirnatih brisač 

PVC mapa za vpenjanje 100 papirnatih robčkov (10 zavitkov) 

trša mapa za v torbo šp. oprema: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, platnena vrečka 
 

Vse šolske potrebščine opremite z otrokovim imenom! 

Poglejte šolske potrebščine in zvezke iz prejšnjega šolskega leta, ugotovite 

manjkajoče stvari in samo te dopolnite!           


