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  Spoštovani starši, 

pri pouku v 2. razredu osnovne šole bo vaš otrok v šolskem letu 2022/2023 potreboval naslednje učbenike, delovne 

zvezke in šolske potrebščine: 

KUPI ŠOLA: 

UČBENIKI  
LILI IN BINE 2, berilo, (Kordigel Aberšek), ROKUS KLETT, 2012, EAN: 9789612712150 
LILI IN BINE 2, učbenik za spoznavanje okolja, ROKUS KLETT, EAN: 9789612712143 
LILI IN BINE 2, učbenik za slovenščino, založba: ROKUS KLETT, EAN: 9789612712129  

 
DELOVNI ZVEZKI    
NOVI PRIJATELJI 2, samostojna delovna zvezka s kodami in prilogami za slovenščino, ROKUS KLETT, EAN: 9789612920203 
 
NOVI PRIJATELJI 2, samostojni delovni zvezki s kodami in prilogo za matematiko, ROKUS KLETT, EAN: 9789612920197 

 
 
KUPIJO STARŠI: 

ZVEZKI 
• SLJ: 2 črtna zvezka A4 (črtani z vmesno črto – črte na obeh straneh) 
• MAT: zvezek A4, 1 cm karo 

• SPO: 1 črtni zvezek A4 (črtani z vmesno črto – črte na obeh straneh) 

• TJA:  1 črtni zvezek A4 (črtani z vmesno črto – črte na obeh straneh) 

• za beležko bodo učenci potrebovali mali zvezek s črtami 

OSNOVNI 
PRIPOMOČKI 

• kartonska mapa z elastiko 

• peresnica 

• dva svinčnika trikotne oblike HB (ne debelih) 

• rdeče pisalo (kemični svinčnik) 

• šilček 

• radirka 

• flomastri 

• suhe barvice (ne debelih) 

• škarje 

• mala šablona 

• lepilo v stiku (ne tekoče) 

• šolski copati z gumo 

• nalivno pero in bombice za nalivno pero 

• lonček za vodo, gobica, majica za likovno umetnost 

 

Športna oprema (kratke hlače, majica s kratkimi rokavi) v vrečki iz blaga. 

 

 LUM: Likovne pripomočke nakupi šola. Strošek skupnega nakupa boste poravnali starši po 
položnici za mesec september.  

OPOMBE Prosimo, da vse šolske potrebščine podpišete z otrokovim imenom. Neporabljene zvezke in 
pripomočke ohranite za naslednji razred. Vsi zvezki, delovni zvezki in učbeniki morajo biti 
zaviti in podpisani. 

 

Vse pomembne podatke o šoli in delu v njej, najdete na šolski spletni strani.  

UČITELJICE PRVE TRIADE 

SEZNAM POTREBŠČIN  ZA 2. RAZRED – OŠ TABOR LOGATEC 


