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1. Delovni zvezki, ki jih bomo potrebovali in jih naročite so:  

 Delovni zvezki – LILI IN BINE 3 – (6 delov v kompletu) – ROKUS - KLETT  

Delovne zvezke, ki jih boste naročili, dobite po pošti na dom konec avgusta, ko poravnate položnice, ki jih 

boste od založbe dobili.  

V šoli potrebujemo vse pod prvo alinejo kataloga založbe KOPIJA, vse ostalo naročate po svoji želji. (Če 

želite, pa lahko vse potrebščine po seznamu sami kupite v katerikoli knjigarni.)  
  

2. UČBENIKE za SLJ, SPO in BERILO dobite na posodo preko šolskega sklada brezplačno v septembru. 

Lansko leto ste izpolnili prijavnico za učbenike iz šolskega sklada, ki velja za vsa leta šolanja v 

osnovni šoli.  
  

3. Potrebščine, ki jih boste kupili sami:  

• 1 velik črtan zvezek (SPO), 1 mali zvezek z velikim karo(MAT), 2 mala črtana zvezka z vmesno 

črto(SLJ), 1 mali črtan zvezek brez vmesne črte (SLJ), beležko za sprotno preverjanje 

poštevanke in deljenja(MAT).  

• Za LUM : tempera barvice, vodene barvice, paleta, čopiči (tanek in debeli ), lonček,  

voščenke, oglje, škarje, dvoje lepil, kolaž papir , 30 risalnih listov – (poglejte , kaj je uporabno 

še iz letošnjega leta in le dokupite )  

Zvezek za angleščino, glasbeno umetnost, matematiko in CBZ bomo uporabljali naprej v tretjem razredu.  
  

4. Potrebščine, ki jih kupite sami:  

• Puščica (2 svinčnika, navadne barvice, radirka, šilček, nalivka)  

• Flomastri  

• Copati z nedrsečim podplatom  

• Telovadne hlače, kratka majica ali dres  

• Mapa za učne liste (letošnje so še povsem ohranjene)  
  



Za pisna obvestila bomo uporabljali šolsko publikacijo, ki jo učenci vsako leto dobijo v šoli prvi šolski 

dan. Večina obvestil bo tekla preko easistenta, tako kot do zdaj.  
  

5. Za likovno vzgojo naj imajo, tako kot letos, kakšno staro majico, da z njo zaščitijo svoja oblačila.   

6. Vse potrebščine podpišite.  
  
  

ŽELIMO VAM LEPE IN PRIJETNE POČITNICE!  

 


