PŠ LIPOGLAV
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
 SLOVENSKI JEZIK:
1 zvezek A4 – črtast, EAN: 3831075924741 (Lili in Bine)
1 zvezek A4 – črtasti z vmesno črto ABC zvezek z malimi tiskanimi črkami NOVO 2020, EAN: 3831075929616
(Lili in Bine)
1 zvezek A4 – črtasti z vmesno črto ABC zvezek z malimi in velikimi pisanimi črkami NOVO 2020, EAN:
3831075929623 (Lili in Bine)
 MATEMATIKA:
2 zvezka A4 – veliki karo, EAN: 3831075924734 (Lili in Bine)
1 zvezek A4 – brezčrtni, EAN: 3831075924710 (Lili in Bine)
šablona z liki – mala in velika
 SPOZNAVANJE OKOLJA:
1 zvezek A4 – črtast z vmesno črto, EAN: 3831075924727 (Lili in Bine)
 GLASBENA UMETNOST:
1 zvezek B5 - brezčrtni
 LIKOVNA UMETNOST:
vodene barvice, tempera barvice, bela tempera barva 42 ml, čopiči – različne debeline, paleta, voščenke, flomastri,
20x risalni list, kolaž papir 68 listni, tekoče lepilo za papir, lepilo v stiku, škarje, lonček, plastelin, DAS masabela, krpica, večja majica za zaščito oblačil, časopisni papir.
 ŠPORT:
nedrseči copati, športna oprema.
 ANGLEŠČINA:
1 zvezek A4 – črtast z vmesno črto, EAN: 3831075924727 (Lili in Bine)
 OSTALO:
mapa s trdimi platnicami, 3 vložne mape
beležka (navadna),
velik črtani zvezek za bralno značko – prinesejo od lanskega šolskega leta,
velik črtani zvezek za podaljšano bivanje
lepilo v stiku, cca 10 g za v peresnico
Prosim, da vse potrebščine in delovne zvezke označite z nalepkami z imenom in priimkom vašega otroka.
Priporočam Vam, da na novo kupite samo tiste potrebščine, ki jih otrok nima od prejšnjega šolskega leta.
Skrbnica učbeniškega sklada:
Jadranka Pavčič

Ravnateljica:
Mojca Pajnič Kirn

