DRUGI RAZRED
SEZNAM UČNIH GRADIV
SLOVENŠČINA
SPOZNAVANJE
OKOLJA

Naslov učbenika
Vrednost
Metka Kordigel Aberšek: LILI IN BINE 2, berilo za slovenščino v 2.
11,85 €
razredu osnovne šole. ROKUS KLETT
N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 2, učbenik za spoznavanje okolja v
11,85 €
drugem razredu osnovne šole, ROKUS-KLETT
Naslov delovnega zvezka

KOMPLET C
S SAMOSTOJNIMA
DELOVNIMA
ZVEZKOMA

Lili in Bine 2, učni komplet s samostojnima delovnima zvezkoma za
slovenščino in matematiko, s kodo za Lilibi.si in prilogo. ROKUS
KLETT. EAN: 3831075928459

Vrednost
30,00 €

Učenci prejmejo učna gradiva v šoli – brezplačno. Ob koncu šolskega leta oba učbenika vrnejo,
delovne zvezke pa obdržijo.

POTREBŠČINE
1. ZVEZKI:
− 3 zvezki črtasti, velik format, 60-listni z vmesno črto; priporočilo: oznaka črtovja P3, leva
in desna polovica latajn
− 2 zvezka veliki karo, velik format
− 1 zvezek črtasti, mali format z vmesno črto; oznaka črtovja P4
ZVEZKI: priporočilo TAKO LAHKO ali LILI IN BINE
− 1 zvezek črtasti z vmesno črto, velik format; ABC zvezek z malimi tiskanimi črkami
2. DRUGE POTREBŠČINE:
LIKOVNA UMETNOST
− likovni blok za različne tehnike in risalni blok
− voščenke – vodoodporne
− kolaž papir
− lepilo v stiku
− škarjice
− flomastri – 12 kom
− DAS masa (rok uporabe)

−
−
−
−
−
−
−
−
−

2 črna alkoholna flomastra
4 čopiči (ploščat – tanek in debel (24, 12), okrogel – tanek in debel (6, 20))
lonček za vodo
vodene barvice
tuš
oglje
paleta
vileda krpica
belo tekoče lepilo (200 ml)

DRUGO
−
−
−
−
−

peresnica, 2 svinčnika, radirka, šilček
barvice – 12 kom
šolski copati
športna oprema: kratke hlače, trenirka, majica
šablonsko ravnilo

Prosimo, da vse potrebščine, zvezke in knjige označite z imenom in priimkom učenca na vidnem
mestu.
OPOMBA: Potrebščine, ki so še uporabne (niso porabljene/uničene) lahko prenesete iz 1. razreda.

