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SEZNAM  UČNIH  SREDSTEV ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 - 2. RAZRED 

  

Učnih sredstev, pri katerih je namesto cene napisano učbeniški sklad, ni potrebno kupiti. 

Pri nakupu učbenikov in delovnih zvezkov bodite pozorni na letnico izdaje.  Kupite delovne zvezke, ki so 

opremljene z najnovejšo letnico izdaje. 

 
EAN-KODA GRADIVO OPIS CENA 

3831075927001 LILI IN BINE 2 
ROKUS-KLETT 

medpredmetni komplet s samostojnimi delovnimi zvezki 
za drugi razred s kodo za Lilibi.si in prilogami – NOVO 2017 

40,00 € 
 

9780194730341 HAPPY HOUSE 2 
(new edition) 

OUP 

delovni zvezek z multiromom za angleščino 14,90 € 

9780194730259 HAPPY HOUSE 2 
(new edition) 

OUP 

učbenik za angleščino UČBENIŠKI 
SKLAD 

9789612712150 LILI IN BINE 2 
ROKUS-KLETT 

berilo UČBENIŠKI 
SKLAD 

 

ZVEZKI IN OSTALE POTREBŠČINE 

 karo zvezek B5, dvostranski s kvadratki (1 cm)  

 brezčrtni zvezek A4, 60-listni  

 črtni zvezek B5 

 črtni zvezek B5 z vmesno črto 

 1 črtni zvezek A4 

 beležka, računalo, rinčna mapa A4 na 2 rinki (debeline cca. 4cm) 
 

PERESNICA 

nalivno pero, 2 HB svinčnika, barvni svinčniki, šilček, radirka in mala šablona (20cm).  

LIKOVNE POTREBŠČINE  

30 risalnih listov, 2 ploščata čopiča št. 6 in 16, dva okrogla čopiča št. 7 in 12, lonček za vodo, voščenke 

(mastne, ne akvarel), flomastri, kolaž papir velikost A4 (ne samolepilni), škarje, 3x lepilo v stiku, vodene 

barvice, osnovne tempera barvice (magenta R, cian M, rumena ne citron, črna, bela), DAS masa (500 g), 

črni tuš, ražnjič palčke (5 kom), črn vodoodporni flomaster (tanek), oglje, paleta za barve, plastelin, mekol 

lepilo za les, zaščitna majica.  

ŠPORTNA OPREMA  

Vrečka za športno opremo, kratke hlače, majica, elastika za lase (deklice).  

ŠOLSKI COPATI z nedrsečim podplatom in vrečka za copate.  

Vse šolske potrebščine naj bodo opremljene z imenom in priimkom učenca.  

 

Seznam pripravil:                                                                                Ravnateljica:                                                                                   

aktiv učiteljic 2. razreda                                                                     Damjana  Korošec 

  

  

  
  


