
OSNOVNA ŠOLA MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA 
PODRUŽNIČNA ŠOLA LEDINE  

 
 

 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 2. RAZRED 
ŠOLSKO LETO 2021/22 

 

 šolska torba 

 šolski copati  

 športna oprema (kratka majica in kratke hlače) 

 peresnica 
 

 1 svinčnik (HB) 

 radirka, šilček 

 barvice (12) 

 flomastri (12) 

 voščenke 

 tempera barvice, paleta 

 2 ploščata čopiča št.4 ali št.6 in št.12 

 DAS masa bele barve (500 g) 

 risalni blok (20-listni) 

 kolaž papir 

 1 lepilo v stiku 

 škarjice z zaobljenimi robovi  

 1 kartonska mapa  

 malo šablonsko ravnilo  
 

 1 velik brezčrtni zvezek 

 1 velik črtan zvezek 

 1 zvezek  A4 - karo 1cm (z robom) 

 1 zvezek B5 - črte 11 mm 

 1 zvezek B5  (TAKO LAHKO sistem - P4 ali LILI IN BINE - črtast z vmesno črto ali  
AJDA - mali B5+, črtasti z vmesno črto na obeh straneh)  

 1 velik črtasti zvezek A4 z vmesno črto na obeh straneh (TAKO LAHKO sistem - P3 ali 
LILI IN BINE ali AJDA) 

 zvezek za bralno značko (lanski) 
 

 

VSE ŠOLSKE POTREBŠČINE NAJ BODO OZNAČENE  z otrokovim imenom in 
priimkom, z velikimi tiskanimi črkami. Zvezki in knjige naj bodo ustrezno 
zaviti.  
 

 
 
 



SEZNAM  DELOVNIH ZVEZKOV IN UČBENIKOV  

 ZA 2. RAZRED  ŠOL. LETO 2021/2022 

 

 

       

DELOVNI ZVEZKI – dobijo učenci brezplačno v šoli, financira MIZŠ: 

 

 M. Grginič, M. Urbančič Jelovšek: ABC 2, Poslušamo - govorimo, pišemo - beremo, 2. 

del, delovni zvezek POSODOBLJENO, založba IZOLIT;            EAN 9789616625500 

(14,70 €)   

 

 M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, delovni zvezek za opismenjevanje - male 

tiskane in pisane črke, 2. del, založba ROKUS-KLETT;                        EAN 

3831075927940  / 9789612920036 (6 €) 

 

 M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 2, samostojni delovni zvezek za  

matematiko, 3 deli, Rokus-Klett;  EAN 9789612716356  (15,00 €)  

*************************************************************** 

 DARILO ZALOŽBE : N. Juvan, T. Novak: LILI IN BINE 2, samostojni delovni zvezek 

za glasbeno umetnost v 2. razredu osnovne šole, založba Rokus-Klett, EAN 

9789612716349  (NE KUPUJTE, ker prejmejo učenci jeseni brezplačno v šoli) 

 

 

 

UČBENIKI , KI SI JIH UČENCI  BREZPLAČNO  IZPOSODIJO IZ UČBENIŠKEGA 

SKLADA  : 

 

 

 BERILO 2 – Kdo bo z nami šel v gozdiček?, M. Medved Udovič… 

MKZ , (2010)   

 

 M. Pisk, Z. Uršič, S. Višček: BEREM Z IKSOM 2, dodatne vaje za branje, DZS (NOVO 

2021)  

 

 DOTIK OKOLJA 2, učbenik za spoznavanje okolja, I. Hergan, MKZ, (2010)  

 

 

 

 


