Osnovna šola Angela Besednjaka, Celjska ulica 11, 2000 Maribor

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN, KI JIH BODO UČENCI POTREBOVALI
V 2. RAZREDU ZA ŠOLSKO LETO 2020/21
Vse šolske potrebščine naj bodo podpisane, zvezki in delovni zvezki pa tudi oviti. Nekatere potrebščine,
ki so ostale od 1. razreda, se lahko prenesejo v 2. razred. Tudi torba lahko ostane iz 1. razreda.
Avtorji

ki ga NI potrebno kupiti (stroške krije MIZŠ).
Delovni zvezki

V. Manfreda Kolar

* UČIM SE 2A, MALI KOMPLET za 2. razred (slovenščina, matematika,

*V tabeli je naveden komplet DZ,

zvezek za opismenjevanje 3. del), založba MKZ
EAN: 3831022478037

POTREBŠČINE, KI JIH MORAJO KUPITI STARŠI SO NASLEDNJE:
1 veliki zvezek, A4, obe strani latajn (tri črte), 40 listov
1 veliki zvezek, A4, brezčrtni, 80 listov
2 velika zvezka A4, leva polovica gladka, desna latajn (tri črte)
1 velik zvezek, A4, karo 1 cm, 52 listov
1 beležka
peresnica, ki omogoča dovolj prostora na mizi
svinčniki HB
radirka
nalivno pero s kroglično konico + škatla dodatnih vložkov
barvice (12 kom)
flomastri
1 velika šablona
1 šilček s posodico
1 flomaster za belo tablo, Whiteboard marker 2,8 mm (črn) (če piše, lahko lanski)
1 kolaž papir A4 –barvni papir (nebleščeči), 20 listni
1 tempera barve (priporočamo Aero)
1 paleta
1 modelirna masa, (bele barve)
1 risalni blok (20 listni) + dodatnih 10 risalnih listov
oglje v palčkah (3 palčke; ne v svinčniku!)
2 lepili v stiku za papir (debela, brezbarvna)
šolski copati s tankim gumijastim podplatom + vrečka za copate
dres ali telovadne hlače z majico za ŠPO
zobna ščetka
mali paket papirnatih robčkov (10 zavojčkov)
rumena rutica

! Naslednjih potrebščin staršem ni potrebno kupovati, saj jih imajo učenci še iz 1. razreda in jih bodo
predale učiteljice:
1 mapa z elastiko
4 čopiči z lesenim zgornjim delom – (1 x ploščati – debel 2cm širina ščetin, 1x ploščati - tanki, 1 x okrogli – debeli,
1 x okrogli – tanki)
1 vodene barve
1 lonček za vodo
1 plastelin
1 voščenke, netopne v vodi
1 škarje, zaobljene
1 staro (preveliko) varovalno oblačilo z dolgimi rokavi za likovni pouk
mala šablona
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