
PŠ JANČE 
 

Seznam učbenikov ter ostalih pripomočkov za šol. l. 2022/23 – 2. razred 
 

Spoštovani starši! 

Pred vami je seznam gradiv ter potrebščin, ki jih bodo vaši otroci potrebovali v naslednjem šolskem 

letu. 

 

UČBENIKI IZ UČBENIŠKEGA SKLADA 
 
 LILI IN BINE 2, učbenik za slovenščino v 2. razredu, Rokus  

 LILI IN BINE 2, učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu, Rokus  

 LILI IN BINE 2, učbenik za matematiko v 2. razredu, Rokus  

 LILI IN BINE 2, berilo za 2. razred, Rokus 

 
DELOVNI ZVEZKI, KI JIH BODO BREZPLAČNO PREJELI V ŠOLI 
 
 LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 2 - KOMPLET, samostojni delovni zvezki za slovenščino, matematiko, 

spoznavanje okolja in glasbeno umetnost s kodo in prilogam v škatli, koda 9609, Rokus 

  

OSTALE POTREBŠČINE 
 
ZVEZKI LILI IN BINE: 

 

 1 velik brezčrtni A4  (glasbena umetnost – lahko zvezek iz 1. razreda) 

 1 velik karo A4 (matematika) 

 2 velika črtana A4 (1 spoznavanje okolja, 1 angleščina – lahko zvezek iz 1. razreda) 

 1 ABC zvezek z malimi tiskanimi črkami A4  z vmesno črto (slovenščina) 

 1 ABC zvezek z malimi in velikimi pisanimi črkami A4 z vmesno črto (slovenščina) 

 1 veliki črtani s pomožno črto A4 (slovenščina - književnost) 

 

 

OSTALO: 

 

 mala šablona 

 peresnica  

 nalivno pero, bombice in brisalec (potrebujejo po novem letu) 

 3 svinčnike HB, radirka in šilček 

 barvni svinčniki in flomastri 

 plastelin, vodoodporne voščenke, tempera barvice (AERO) + bela tempera (velika tuba) 

 30 risalnih listov in blok 

 3 ploščate čopiče različnih debelin 

 barvni kolaž papir – 2 kom (tisti, ki se NE sveti) 

 3 x UHU lepilo v stiku, 2 x selotejp, škarje 

 beležka 

 kratke hlače, bombažna majica in bombažna vrečka za oblačila 

 nedrseči copati 

 

 

 

Skrbnica učbeniškega sklada:  

Jadranka Pavčič 

 

 

 

 

 

Ravnateljica: 

Mojca Pajnič Kirn



 


