
ZVEZKI IN DRUGE ŠOLSKE POTREBŠČINE
ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

2. RAZRED Število

1. velik zvezek z vmesno črto - LILI IN BINE - prazen (brez malih in velikih tiskanih
črk, črte na vseh straneh)

1

2. velik brezčrtni zvezek 2
3. velik karo zvezek (1x1 cm) - LILI IN BINE 1
4. bela das masa (500 g) 1
5. risalni listi 40

6. malo (20 cm) in veliko ravnilo s šablonami (30 cm) 1, 1
7. voščenke, netopne v vodi (12 komadov v kompletu) 1

8. tempera barvice – tuba 50 ml
(karmin rdeča št. 401, ultramarin modra št. 700, rumena št. 200, bela, črna)

1, 1, 1, 1, 1

9. čopič št. 6 (okrogel) 1
10. čopič št. 12 (ploščat) 1
11. kartonski krožniki – 10 kom (za mešanje barv) 1
12. vodene barvice (komplet 12 kom) 1

13. lonček za vodo 1
14. škatlica oglja za risanje 1
15. črn tuš 1
16. flomastri 1
17. tanek vodoodporen črn flomaster 1

18. barvni kolaž papir (ne samolepilni) 1
19. otroške škarje 1
20. lepilo v stiku 1

21. urejena peresnica: svinčnik HB, šilček, bela radirka, suhe barvice, nalivno pero s
konico (razen levičarji), vložki za nalivno pero …

1

22. beležka 1
23. črtalnik 1

24. trda mapa iz kartona z elastiko 1
25. kartonska škatla primerne velikosti za likovne potrebščine 1
26. športna oprema (kratke hlače, bombažna majica s kratkimi rokavi ali dres) 1
27. nedrseči šolski copati 1



Večino šolskih potrebščin (vodene barvice, škarje, ravnilo …) so učenci že uporabljali v 1.
razredu. V primeru, da so dobro ohranjene in delujoče, jih lahko uporabite tudi v 2.

razredu.

Vse šolske potrebščine morajo biti urejene in podpisane/označene (zvezki in
delovni zvezki oviti in podpisani na zunanji strani platnic)!

Potrebščine, ki se obrabijo, je potrebno med letom dokupiti.


