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SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN ZA 

ŠOLSKO LETO 2022/23 
 

            2. RAZRED  

 UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI  

1. LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 2, medpredmetni učni komplet (SDZ za slovenščino, matematiko,  
    spoznavanje okolja in glasbeno umetnost) za 2. r  OŠ s kodo in prilogami, EAN: 3831075929609, Založba  
    Rokus Klett 
    + delovni zvezek za opismenjevanje, 2. del, male tiskane in pisane črke, EAN: 9789612920036;  
    Založba Rokus Klett 

2. Berilo 2, Kdo bo z nami šel v gozdiček, EAN: 9789610113218, Založba Mladinska knjiga  

Učbeniški komplet dobijo drugošolci  v šoli brezplačno. 

Če starši za svojega otroka ne bi želeli, da prejme brezplačna gradiva ali si izposodi učbenike iz učbeniškega sklada in jih boste 

kupili sami, nam to prosim sporočite na elektronski naslov šolske knjižnice: knjiznica.ostcj@guest.arnes.si  

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE:  

 slovenščina:  

- 1. zvezek A 4 – črtasti z vmesno črto (ABC zvezek z že zapisanimi malimi tiskanimi črkami /EAN-KODA 

3831075929616),  

- 2. zvezek A 4 – črtasti z vmesno črto (ABC zvezek z že zapisanimi malimi in velikimi pisanimi črkami 

/EAN-KODA 3831075929623), (zvezka pod točko 1. in 2. dobite v knjigarni),

matematika: zvezek A4 1 cm  karo, 

angleščina: zvezek A4 (lahko od lanskega leta), 

spoznavanje okolja: zvezek A4 s črtami, 

ostalo:   
• zvezek A5 s črtami za beležko,  
• tempera barvice,  
• vodene barvice (lahko iz 1. r), 
• velika bela tempera,  
• 2 čopiča (okrogla – debel in tanek),  
• kolaž papir (A4, obojestranski) 
• lepilo v stiku,  
• lonček za vodo, paleta,  
• 1 velika šablona in 1 mala šablona,  
• peresnica, 
• mehka radirka, šilček v posodici,  
• 2 svinčnika za pravilno držo (trikotna, HB),  
• suhe barvice,      
• škarje (kovinske ostre),  
• vpojna krpa,  
• flomastri tanki in debeli,  
• voščenke,  
• blok z risalnimi listi (30 listov, gramatura 140 g),   
• šolski copati v vrečki za copate,  

športna oprema (kratke hlače, majica, športni copati). 
 

PROSIMO, DA ŠOLSKE POTREBŠČINE OZNAČITE Z IMENOM IN PRIIMKOM UČENCA 
(vodoodporni flomastri ali samolepilne etikete). 
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