
SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 2. RAZRED 

POTREBŠČINE POJASNILO 

Predlagamo vam, da pregledate vse potrebščine iz prvega razreda in jih uporabite za drugi 
razred, če so še uporabne. Ostalo glede na spodnji seznam dokupite. S tem boste znižali stroške 
za šolo ter poskrbeli za čisto okolje. 

1 x  A4 brezčrtni zvezek TJA (angleščina) 

3 x A4 črtast zvezek s predelno črto  - SLJ, SPO, GUM 
- brez vmesnih belih strani  
(proizvajalci: Tako-lahko ali Ajda 

ali Lili in Bine) 

1 x A4 zvezek veliki karo  - MAT 
- brez vmesnih belih strani 
 

mali črtni zvezek  (A5 ) - za beležko,  
- lahko je s predelno črto ( Tako lahko ali Ajda) 

zvezki za rezervo – res priporočamo! - 2 x A4 črtast s predelno črto 
- 1 x A4 karo za MAT 
- 1 x A4 brezčrtni   
Priporočeno – da so takoj na voljo za menjavo. 

plastični, prozorni, ovitki za zvezke in delovne 
zvezke 

samolepilna folija za ovijanje zvezkov ni primerna 
 

nalepke za zvezke in delovne zvezke nalepko prilepite na platnico zvezka, v desni zgornji 
kot, da je ime takoj vidno  
zapišite: ime,  priimek in razred otroka 

mapa z elastiko iz tršega kartona 

peresnica ne prevelika 

2 x HB svinčnik  

radirka, šilček  šilček s škatlico 

barvice 12 osnovnih barv 

flomastri 12 osnovnih barv 

malo ravnilo s šablono 20 cm 

2 x veliko lepilo v stiku ne sme biti tekoče (na primer: UHU v stiku) 

škarje na koncu zaobljene 

škatla za likovne potrebščine  
v njej naj bodo spodaj naštete potrebščine: 

podpisana naj bo na vidnem mestu  
lahko kar škatla (od brezplačnih delovnih zvezkov 
Novi prijatelji), ki jo prejmejo prvi šolski dan 
ali srednje velika škatla od čevljev 

kolaž papir ne samolepilni 

črn vodoodporni flomaster debeline M ali debelejši 

2 okrogla čopiča,  debeline 8 in 14 



3 ploščati čopiči,   debeline 8, 12 in 16 ( lahko tudi 8, 10 in 14) 

vodoodporne voščene barvice  

lonček za vodo ne sme se prevrniti, če vanj odložimo čopiče  

vodene barvice kvalitetnejše –  npr.: Aero, Pelikan, Müller 

plastelin npr.: Creaplast, Pelikan, Ajda 

črn tuš in palčka za risanje lahko palčka za ražnjiče 

večja stara majica za zaščito oblačil  

papir starega koledarja nekaj listov – namesto palete 

3 x  star časopisni papir večji format, brez neprimernih fotografij,  
za zaščito mize pri likovni umetnosti 
ne smejo biti reklame, ker so povoščene 

ostalo: 

športna oprema majica in hlače, šolski copati z gumiranim 
podplatom ali športni copati z mehkim podplatom, 
ki bodo namenjeni samo notranji uporabi in jih 
bodo učenci uporabljali samo pri pouku športa – 
obutev za zunanjo uporabo v telovadnici ni 
dovoljena 

vrečka iz blaga za športno opremo podpisana 

copati z nedrsečim podplatom podpisani znotraj in na podplatu zunaj 

vrečka za shranjevanje copat v garderobi podpisana 

šolska torba podpisana 

bidon (ali plastenka) za vodo naj se dobro zapre in se ne poliva,  podpisan 

 

Vse potrebščine (vsaka barvica, čopič, zvezek, copati …) naj bodo podpisane. Vsi učbeniki naj bodo zaviti in 

podpisani. Delovne zvezke dobijo v šoli (brezplačno). Tempera barve bodo skupne. Kupili jih bomo preko 

šole, strošek zanje boste plačali po položnici. Risalne liste nam zagotovi šolski sklad z zbiralno akcijo starega 

papirja (vabljeni k zbiranju in sodelovanju pri zbiralni akciji). 

aktiv učiteljic 2. razreda 


