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2. RAZRED                       naziv predmet cena 

V. Medved Udovič, T. Jamnik, J. Ciber Gruden: 

SLOVENŠČINA 2, S SLIKANICO NA RAMI, delovni zvezek 

za jezik, založba MKZ, EAN: 9789610143420 

 

Slovenščina 

 

Starši prejmejo 

brezplačne 

učbenike jeseni 

v šoli. 

 

Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 2, samostojni 

delovni zvezek za matematiko s kodo in prilogami, 3 deli, 

založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612920197 

Matematika 

Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 2, samostojni 

delovni zvezek za spoznavanje okolja s kodo in prilogami, 

založba ROKUS-KLETT,  EAN: 9789612920210 

Spoznavanje 

okolja 

 

2. RAZRED                                                     VSE POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE 

ZVEZEK LILI IN BINE, veliki A4, črtasti z vmesno črto ABC zvezek z malimi in velikimi pisanimi  

črkami, EAN: 3831075929623 

ZVEZEK LILI IN BINE, veliki A4, črtasti z vmesno črto ABC zvezek z malimi tiskanimi črkami, 

       EAN: 3831075929616 

1 velik brezčrtni zvezek – 60-listni 

2 velika črtasta zvezka – TAKO LAHKO 

2 velika črtasta zvezka z vmesno črto – TAKO LAHKO 

1 velik karirasti zvezek (1 x 1cm) – TAKO LAHKO 

1 velik črtast zvezek za angleščino (lahko imate še lanskega brezčrtnega) 

mapa A4 z elastiko 

peresnica 

2 HB svinčnika 

nalivno pero 

radirka 

šilček 

ravnilo s šablonami (malo) 

kolaž papir, suhe barvice, tempera barvice (komplet), tempera barvice velike (42 ml):  

rumena (št. 200), magenta rdeča (št. 403), cian modra (št. 703) in bela (št. 110) črn tuš,  

flomaster za folijo - črn (0,5 mm ali bolj debel), gobica, lonček za vodo, čopiči (ploščati in okrogli),  

voščene barvice (vodoodporne), flomastri, 2 lepila v stiku, Škarje, modelirna masa (bela, 2 x 500g),  

zaščitna majica za likovno umetnost (npr. stara majica), škatla za likovne potrebščine (naprimer  

škatla od čevljev), oprema za športno vzgojo, copati v vrečki, šolska  

TORBICA 
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