
 

2. RAZRED (matična šola in PŠ Temenica) 
 
 
UČBENIKI (BREZPLAČNA IZPOSOJA IZ UČBENIŠKEGA SKLADA): 
 

UČBENIKI 

SLJ 

M. Kordigel, I. Saksida: 

LILI IN BINE 2, berilo za slovenščino, ROKUS KLETT 

EAN: 9789612712150 

13,50 € 

GUM 

A. Pesek: 

GLASBA 2, Z IGRO V GLASBENI SVET, učbenik za glasbeno vzgojo, MKZ 

EAN: 9789610107989 

11,90 € 

 
 

DELOVNI ZVEZKI IN OSTALA UČNA GRADIVA (NE KUPUJETE; FINANCIRA MIZŠ): 
 

DELOVNI ZVEZKI 

SLJ 

MAT 

SPO 

GUM 

Več avtorjev: 

LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 2 – komplet, samostojni delovni zvezki za 

slovenščino, matematiko, spoznavanje okolja in glasbeno umetnost s kodo in 

prilogam v škatli, ROKUS KLETT 

EAN: 3831075929609 

40,00 € 

Skupaj:  40,00 € 
 
 

SEZNAM ZVEZKOV IN OSTALIH PRIPOMOČKOV (KUPITE SAMI): 
 

SLJ 

• 1 črtasti zvezek A4 (10 mm razmika, npr. Tako lahko) brez vmesne črte 

• 1 A4 ABC zvezek Lili in Bine z malimi tiskanimi črkami z vmesno črto (črte na obeh 
straneh); Rokus Klett; EAN: 3831075929616 

• 1 A4 ABC zvezek Lili in Bine z malimi in velikimi pisanimi črkami z vmesno črto (črte na 

obeh straneh); Rokus Klett; EAN: 3831075929623 

MAT 
• 1 zvezek A4 veliki karo 

• mala šablona 

SPO • 1 črtasti zvezek A4 z vmesno črto (črte na obeh straneh) 

TJA • 1 črtasti zvezek A4 

GUM • 1 črtasti zvezek A4 (10 mm razmika) 

LUM 

Uporabljajo lahko neporabljene likovne pripomočke iz 1. razreda. DOKUPITE samo 

manjkajoče: 

• 3 ploščati čopiči (npr. št. 4, 8 in 
14) 

• 1 okrogel čopič (npr. št. 4) 

• vodoodporne mastne debele 
voščenke 

• škarje  

• črni tuš 

• kolaž papir 

• tempera barve  

• večja tuba bele tempera barve 

• DAS masa za oblikovanje (bela) 

• zaščitna majica 



 

• tekoče lepilo (priporočamo z 
gobico) 

• obojestranski (debeli in tanki) 
flomastri 

• 20 debelejših risalnih listov 

Vse potrebščine naj bodo shranjene v škatli kompleta Lili in Bine. 

ŠPO 

• majica s kratkimi rokavi in kratke hlače ali trenirka 

• platnena vrečka za športno opremo 

• elastika za spenjanje dolgih las 

DRUGO 

• nedrseči šolski copati 

• peresnica 

• 2 svinčnika HB trikotne oblika 

(npr. Faber-Castell) 

• klasično nalivno pero* 

• šilček (priporočljivo s škatlico) 

• radirka  

• papirnata mapa za shranjevanje učnih 

listov 

• 1 tanek mali črtasti zvezek za sporočila  

 
 
Vse gradivo in pripomočke podpišite! 
 
*Priporočljivo je, da učenec uporablja nalivnik s peresom. 
 

Primer ustreznega klasičnega nalivnega peresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


