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SEZNAM UČNIH GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 
 

2. RAZRED PŠ LJUBNO 
 

 
 
Spoštovani starši! 
 
Vsi drugošolci prejmejo brezplačna učna gradiva za 2. razred. Šola bo poskrbela za nakup kompletov, 
učenci pa jih bodo prejeli prve dni v septembru pri svojih razredničarkah. 
 
V spodnji preglednici je navedeno gradivo po izboru učiteljice 2. razreda PŠ Ljubno. 
 

1. UČIM SE 2C – mali (prilagojen) komplet za 2. razred, MK, EAN 3831022483628 komplet 40,00 

 
 
 
IZPOSOJA UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA 
 
Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica učencem omogoča brezplačno izposojo učbenikov iz 
učbeniškega sklada. 
Ob izteku šolskega leta mora učenec komplet v celoti vrniti. Če bo kakšen učbenik uničen, poškodovan 
ali ga ne boste vrnili, boste morali poravnati stroške novega nakupa. Učenec je dolžan učbenike oviti. 
Prosimo, da učbenikov ne zavijate v samolepilne folije, ki jih konec šolskega leta ni mogoče odstraniti. 
 
 

1. 
V. Medved Udovič et al.: BERILO 2, Kdo bo z nami šel v gozdiček, MK, 
EAN 9789610113218 

SLJ 16,95 

2. I. Hergan et al.: SPOZNAVANJE OKOLJA 2, učbenik, MK, EAN 9789610150220 SPO 13,90 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Skrbnica učb. sklada:          Ravnateljica: 
Tanja Smolej          Zlata Rejc 

 

 



PREDMET POTREBŠČINE 

slovenščina - 1 zvezek levo brezčrtni, desno latajn – 11 mm črtovje s 

pomožno sredinsko črto, A4 format 

- 1 brezčrtni zvezek za Bralno značko, A4 format (lahko 

uporabiš tistega iz 1. razreda) 

 

matematika - 1 karo zvezek (karo 1 cm), A4 format 

- mala šablona 

 

spoznavanje okolja, 

glasbena umetnost 

- 1 zvezek levo brezčrtni, desno latajn – 11 mm črtovje s 

pomožno sredinsko črto, A4 format 

 

angleščina - 1 brezčrtni zvezek, A4 format (lahko uporabiš tistega iz 1. 

razreda) 

 

šport kratke hlače, majica, superge – v vrečki 

 

likovna umetnost barvni flomastri, črn vodoodporni flomaster z debelo konico, 
voščene barvice – netopne v vodi, vodene barvice, tempera 
barvice (12 × 7 ml) in dodatna tempera – bela (42 ml), paleta, 
lonček za vodo, 5 čopičev različnih debelin (ploščati), gobica, 
DAS masa 500g (bela ali rjava), kolaž papir (velikost A4), risalni 
listi (40 kom.), škarje, lepilo v stiku, zaščitno oblačilo 
 

ostalo 2 svinčnika HB, šilček (s posodico za šiljenje), radirka, trda mapa 

A4, suhe barvice, nedrseči šolski copati v vrečki za copate, 

rumena rutka iz 1. razreda, plastenka za vodo 

 

 

 

Vse potrebščine naj bodo podpisane in urejene, delovni zvezki in zvezki zaviti. 

 

 

 


