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SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN, KI JIH STARŠI KUPIJO V KNJIGARNI  

Šolsko leto 2022/23 

2. RAZRED / Podružnična šola Bilje  

POTREBŠČINE  

Šolski zvezki   

1 x veliki A4 – karo 1 x 1 cm (TAKO LAHKO)   

1 x zvezek LILI IN BINE A4 – ABC z malimi tiskanimi črkami EAN 3831075929616   

1 x zvezek LILI IN BINE A4 – ABC z malimi in velikimi pisanimi črkami EAN 3831075929623  

2 x  veliki A4 – latajn, tri črte (leva in desna polovica latajn)  

1 x veliki A4 – brezčrtni  

  

Iz 1. razreda ohranimo brezčrtni zvezek za glasbeno umetnost - ptiček, mavrični zvezek, 

črtan zvezek za slovenščino (TAKO LAHKO), zvezek za angleščino in zvezek za bralno 

značko.  

  

6 x ovitek veliki A4  

  

1x beležka, 1x trda mapa A4 z elastiko, 1x prozorna mapa L, 1x velika šablona za drugi razred 

(NOMA 5), 1x mala šablona iz 1. razreda (NOMA 1), 2x kvalitetni svinčnik trdote HB, 1x rdeč 

kemični svinčnik, 1x radirka (bela, mehka), 1x kvalitetne lesene barvice, 2x lepilo v stiku 40 g,  

1x šilček, 1x flomastri, 1x škarje, 1x likovni blok 20 listni, 1x tempera barvice AERO (12 barv), 

4x tempera barve v tubi 42 ml (barve: RUMENA št. 200, RDEČA št. 400, MODRA št. 700, 

BELA), kvalitetni ploščati čopiči št. 6, 10, 16, 1x voščene barvice, 1x kolaž papir, 1x črn alkoholni 

flomaster (debelina oz. konica M), 1x črn tuš, risalno oglje, DAS masa, 1x paleta za mešanje 

barv, likovna majica.   

Likovne potrebščine so lahko iz prvega razreda, po potrebi dopolnite.  

OSTALA OPREMA  

Šolski copati v vrečki, telovadna oprema (bombažna majica in kratke hlače ali trenirka) v vrečki, 

šolska torba s trdim hrbtiščem.  

DELOVNE ZVEZKE BODO UČENCI BREZPLAČNO DOBILI V ŠOLI, 
UČBENIKE SI BODO BREZPLAČNO IZPOSODILI.  

  

Zvezki naj bodo zaviti in vse šolske potrebščine podpisane.  
  
 


