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SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO 

LETO 2021/2022 

 

2. RAZRED 

Učna gradiva za prvo triado financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Učbenik in delovne zvezke dobijo učenci prvi šolski dan pri razredničarki. Učbenik ob 

koncu šolskega leta vrnejo. 

naziv predmet 

Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 2, 
samostojni delovni zvezek za slovenščino s kodo in 
prilogami, 2 dela, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 

Učni kompleti Rokus - 
Klett 

Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 2, 
samostojni delovni zvezek za matematiko s kodo in 
prilogami, 3 deli, založba ROKUS-KLETT, količina: 1 

Učni kompleti Rokus - 
Klett 

M. Kordigel Aberšek: LILI IN BINE 2, berilo, založba 
ROKUS-KLETT, količina: 1 

Slovenščina 

 

Potrebščine, ki jih kupite starši sami: 

naziv predmet 

ZVEZEK LILI IN BINE, veliki A4, črtasti z vmesno črto na 
obeh straneh, količina: 1 

Slovenščina 

ZVEZEK LILI IN BINE, veliki A4, črtasti z vmesno črto, 
ABC z malimi in velikimi pisanimi črkami, količina: 1 

Slovenščina 

ZVEZEK LILI IN BINE, veliki A4, črtasti z vmesno črto, 
ABC z malimi tiskanimi črkami, količina: 1 

Slovenščina 

ZVEZEK LILI IN BINE, veliki A4, 1 cm karo, količina: 1 Matematika 

ZVEZEK TAKO LAHKO P1, veliki A4, črtasti z vmesno 
črto in brezčrtni v enem, količina: 1 

Spoznavanje okolja 

 Lanski zvezek                                                                                Glasbena umetnost 

 Lanski zvezek                                                                                Maksibralček 
 

ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, 11 mm črta, količina: 1 Angleščina 

ZVEZEK, veliki A4, črtasti z vmesno črto in brezčrtni v 
enem, količina:1 

Nemščina 



 

 

 peresnica 

 2 svinčnika 

 2 radirki 

 šilček 

 barvice 

 barvni flomastri 

 lepilo v stiku 
 

 

 beležka 

 športna oprema 

 šolski copati z nedrsečim podplatom 

 vrečka za copate 

 šolska torba 

 plastični lonček za pitje vode 

 robčki v škatli 

 

Likovne potrebščine in zobne ščetke bomo naročili v šoli v mesecu septembru. Plačilo bo po 
položnici. 
 

 


