
 
SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA 2. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

PREDMET UČBENIK DELOVNI ZVEZKI 

SLOVENŠČINA Kordigel Aberšek: LILI IN BINE 2, Berilo za 

slovenščino – književnost v 2. razredu, ROKUS KLETT 

EAN: 9789612712150                                CENA: 11,85 €  

LILI IN BINE, delovni zvezek za opismenjevanje 2. del, male tiskane in pisane 

črke, ROKUS KLETT 

EAN: 3831075927940                                                                   CENA: 6,00 € 

SLOVENŠČINA, 

IN MATEMATIKA 

 LILI IN BINE 2, komplet C (samostojni delovni zvezek za MAT in SLO s 

kodo in prilogami), ROKUS KLETT 

EAN: 3831075928459                                                                  CENA: 30,00 €                                                                                                                                                          

GRADIVO ZA 2. RAZRED  dobijo učenci brezplačno v šoli. Izposojevalnine ni, ker jo bo poravnalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  Učenci  

bodo gradivo lahko prevzeli v šoli na prvi šolski dan v novem šolskem letu. 

Po koncu šolskega leta učenci obdržijo delovne zvezke, učbenik (berilo za slovenščino) pa VRNEJO v šolski učbeniški sklad. V  primeru, da učenec učbenik 

iz šolskega učbeniškega sklada izgubi ali ga poškoduje tako, da je neuporaben, mora plačati odškodnino, ki je sorazmerna starosti učbenika (razliko do polne cene za 

novega in sorazmerni delež za starejšega).  

 

 

 SEZNAM OSTALIH POTREBŠČIN ZA 2. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 KI JIH KUPITE STARŠI OZ. SKRBNIKI: 

- 1 veliki zvezek  veliki karo (1 cm), 

- 2 velika črtana zvezka (široke črte – 11 mm, brez robov),  

- 3 veliki črtani zvezki (ozke črte – 9 mm),  

- 1 veliki črtani zvezek z vmesnimi črtami, 

- 1 mali brezčrtni zvezek, 

- 50 pisarniških listov A4, 

- 30 risalnih listov,  

- peresnica, 3 svinčniki, radirka, kroglični nalivnik 

- velika šablona, šilček, lepilo v stiku, tanek in debel čopič, debele voščenke, flomastri, tempera barvice, 2 vodoodporna črna flomastra, , kolaž papir, 

škarje - ostre z zaobljeno konico,          

- beležka, 

- športna oprema (kratke hlačke,   majica, nedrseči copati, vrečka iz  blaga),                                                                                                 

- šolska torba, 

- papirnati robčki (100 kos). 
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