SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA DRUGI RAZRED
šolsko leto 2021/22
PREDMET
Matematika

POTREBŠČINE
1 velik zvezek, veliki karo A4 format TAKO LAHKO
mala šablona (NOMA)

Slovenščina

1 velik zvezek brezčrtni A4 format TAKO LAHKO
1 velik zvezek s črtami A4 format TAKO LAHKO

Spoznavanje okolja
Likovna umetnost

1 velik brezčrtni zvezek A4 format TAKO LAHKO
v podpisani kartonasti škatli (približno 20 cm X 30 cm):
1 kolaž papir
6 lepil v stiku za papir (UHO)
1 lepilo Mekol (130 g)
1 debele voščenke (priporočamo GIOTTO)
zaščitna obleka za likovni pouk

Šport

športna oprema v vrečki iz blaga:
● športni copati ali copati z nedrsečim podplatom
● majica s kratkimi rokavi
● kratke hlače
● trenirka

Za vsak dan rabim:
● 1 enodelna peresnica z zadrgo (prostor za barvice, svinčnik, radirko,
šilček)
● 1 navaden, mehek, trioglat in debelejši svinčnik (priporočamo STABILO z
zarezami za pravilen prijem)
● 1 mehke, mastne, trioglate, debele barvice, svinčnik (priporočamo
STABILO z zarezami za pravilen prijem)
● 1 šilček (primeren za šiljenje debelih barvic)
● 1 mehka radirka
● 1 debeli flomastri (priporočamo GIOTTO)
● 1 škarje z zaobljenimi konicami (levičarji naj imajo škarje za levičarje)
● kartonska mapa z elastiko
● šolski copati (preverite, da ne drsijo, da jih lahko otrok uporablja tudi za
šport)

● platnena vrečka za copate

Ostale potrebščine:
● papirnati robčki (1 paket, 10 zavitkov)
● rezervna garderoba (spodnje perilo, nogavice, dolge hlače, majica z
dolgimi rokavi)
● blazina za sedenje
● bidon za vodo
● plastična posodica za shranjevanje ostankov malice
VSE POTREBŠČINE in OBLAČILA NAJ BODO OZNAČENE Z OTROKOVIM
IMENOM (tudi barvice, svinčnik, flomastri, …).
Zaradi različne kvalitete likovnih potrebščin, ki jih učenci potrebujejo za
likovno umetnost, smo se odločili, da jih nabavi šola (risalni listi, tempera
barve, čopiči, plastelin,…). Cena je 15 evrov, kar starši poravnate pri prvi
šolski položnici. Če se s predlogom šole strinjate, boste soglasje podpisali na
prvem roditeljskem sestanku.

