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Seznam učbenikov, delovnih  zvezkov in učnih pripomočkov 

za  šolsko  leto  2016/17  za  2. razred  osnovne šole 
 

 

predmet učbenik v 
učbeniškem 

skladu 

delovni zvezek učni  pripomočki 

SLOVENŠČINA I. Saksida, V. Medved 
Udovič, M. Grginič : 
NA MAVRICO PO 
PRAVLJICO,  

berilo za 2. razred 
(Izolit)  
EAN: 9789616279123 

M. Kramarič, M. Kern, et al: 
LILI IN BINE 2, samostojni 

delovni zvezek za 
slovenščino, NOVO 2016 

(Rokus-Klett) 
 
EAN: 9789612716370                       

4 mali črtani  zvezki TAKO LAHKO ali 
AJDA (z vmesno črto), nalivno pero, 
brisalec, 1 plastična navadna mapa,  
1 rdeč kemični svinčnik, beležka  

MATEMATIKA 
 
 

 M. Kramarič, M. Kern, et a.l: 
LILI IN BINE 2, samostojni 

delovni zvezek za 
matematiko, NOVO 2016 

(Rokus-Klett) 
 
 
EAN: 9789612716356 
 
S. Osterman: 
RAČUNANJE JE IGRA 2, 

delovni zvezek  
(Antus) 
 
EAN: 3830017145428 

2 velika zvezka (veliki karo; 1 cm),   
velika in mala šablona z liki,  
100 paličic za matematiko 

 

ANGLEŠČINA   1 veliki črtani zvezek (z vmesno črto) 

SPOZNAVANJE 
OKOLJA 

 
 

M. Kramarič, M. Kern, et al.: 
LILI IN BINE 2, samostojni 

delovni zvezek za okolje, 
NOVO 2016 

(Rokus-Klett) 
  
EAN: 9789612716363 

1 veliki  črtani  zvezek  

(z vmesno črto na obeh straneh) 

LIKOVNA  
UMETNOST 
 
 

  risalni blok (20-listni), kolaž papir, 
flomastri, oglje v svinčniku (1 kom), 
vodene barvice, tempera barvice, čopiči 

(ploščati: št. 6, 10, 14 in okrogli: št. 6 in 8),  
barvice,  voščene barvice, barvne  krede,  
lepilo,  škarje, plastelin, črni tuš, lonček 
za vodo, paleta, zaščitna majica 

GLASBENA  
UMETNOST 

/ M. Kramarič, M. Kern, et al.: 
LILI IN BINE 2, samostojni 
delovni zvezek za glasbo, 
NOVO 2016 

(Rokus-Klett) 
 
 
EAN: 9789612716349 

1 veliki  brezčrtni  zvezek  
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ŠPORT 
 

  športne kratke hlače, majica s kratkimi 
rokavi, klasični šolski copati z nedrsečim 
podplatom za pouk športne vzgoje v 
telovadnici 

OSTALO   zobna ščetka, zobna pasta, 10 plastičnih 
lončkov za premaz zob, copati in vrečka za 
copate 

 

 


