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SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH PRIPOMOČKOV, 
KI JIH BODO UČENCI POTREBOVALI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

 

2. RAZRED 

LEGENDA: 
 

 UČBENIKI – UČBENIŠKI SKLAD, BREZPLAČNA IZPOSOJA* 

 DELOVNI ZVEZKI – UČBENIŠKI SKLAD, BREZPLAČNO** 

 POTREBŠČINE – KUPIJO STARŠI  

*Učenci si učbenike učbeniškega sklada izposodijo v šolski knjižnici na začetku šolskega 

leta in jih ob koncu šolskega leta vrnejo nazaj.   

**Učenci 2. razreda prejmejo delovne zvezke brezplačno v okviru učbeniškega sklada. 

 UČBENIKI – UČBENIŠKI SKLAD ZALOŽBA EAN/ISBN 

1. BERILO 2,  KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK: učbenik za 
slovenščino (Medved Udovič, V. et al.) 

Mladinska 
Knjiga 9789610113218 

2. 
DOTIK OKOLJA 2, učbenik za spoznavanje okolja za 2. razred 

osnovne šole (Kolar, M. et al.) 
Mladinska 

Knjiga 
9789610108054 

 

 

 DELOVNI ZVEZKI – UČBENIŠKI SKLAD ZALOŽBA EAN/ISBN 

1. 
S SLIKANICO NA RAMI, 3. del, zvezek za opismenjevanje za 
jezik in književnost v 2. in 3. razredu osnovne šole. (Medved 

Udovič V. et al.) 

Mladinska 
knjiga 9789610106470 

2. DO STO ZANIMIVO BO, 1. DEL, Matematika za 2. razred 
osnovne šole, prenovljena izdaja. (Mulec, I. et al.) Modrijan 9789612416225 

3. DO STO ZANIMIVO BO, 2. DEL, Matematika za 2. razred 
osnovne šole, prenovljena izdaja. (Mulec, I. et al.) Modrijan 9789612416232 

4. RAČUNANJE JE IGRA 2, delovni zvezek, (prenova 2013). 
(Osterman, S. et al) Antus  3830017145428 
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 PREDMET POTREBŠČINE – KUPIJO STARŠI 

1. SLOVENŠČINA 

 2 mala zvezka – B5, črtan z vmesno črto na obeh straneh, 
latajn, z modro obrobo 

 2 velika zvezka – A4, črtan z vmesno črto na obeh straneh, 
latajn, z modro obrobo 

2. ANGLEŠČINA  1 velik zvezek – A4, brezčrtni (52 listni) 

3. MATEMATIKA  2 velika zvezka – A4, karo (1 cm) z modro obrobo 

4. SPO  2 velika zvezka – A4, črtan z vmesno črto na obeh straneh, 
latajn, z modro obrobo 

5. GLASBENA 
UMETNOST  1 mali zvezek – B5, brezčrtni, z modro obrobo 

6. ŠPORT  kratke hlače, majica ali dres 

7. BELEŽKA  A5, črtan 

+ ŠOLA 
 šolski (nedrseči) copati 
 1 velik zvezek A4, lahko še ne do konca porabljen zvezek iz 

prejšnjega šolskega leta (za risanje) 
 

   OSTALE POTREBŠČINE (KUPIJO STARŠI): 

velika šablona (ravnilo) NOMA V. vodene barvice (lahko iz 1. razreda) 

mapa z elastiko AERO tempera barvice (komplet z 12 ali 14 
barvami) 

peresnica AERO velika tempera 42 ml: bela 

nalivno pero s črnilnimi vložki (lahko tudi Stabilo 
easy start za levičarje [L] ali desničarje [R] 

30 belih risalnih listov 

3 svinčniki HB (trirobi) paleta 

mehka radirka lonček 

šilček s pokrovom (s škatlico za ošilke) tanek in debel okrogel čopič 

rdeč kemični svinčnik barvni svinčniki – barvice (12) 

črn alkoholni flomaster (STAEDLER – M - nov!) barvni papir (kolaž A4, 24 listov) 

flomastri (tanki in debeli – lahko v kombinaciji 2 
v 1(10 ali 12)) – novi! 

voščenke (debelejše, najbolje AJDA ali TOZ 
duga maxi 912, NE akvarelnih) 

škarje ½ kg bele ALI ½ kg rjave DAS mase 
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3 x lepilo v stiku 1 paket belih listov A4 za fotokopiranje (za 
vse učne predmete in PB) 

lepilni trak – selotejp kratke hlače, majica ali dres in nedrseči 
copati v vrečki iz blaga 

Priporočamo tudi večjo podpisano (lahko staro) majico za zaščito oblačil (za LUM). 

 

 
PODALJŠANO BIVANJE  

Učenci, ki bodo obiskovali podaljšano bivanje, potrebujejo tudi:  

 A4 črtan zvezek,  
 10 risalnih listov. 

 
OPOMBA  

 Učbenik, berilo, delovni zvezki in zvezki morajo biti oviti. 

Učbeniki, delovni zvezki, zvezki in ostale potrebščine (barvice, flomastri, svinčniki, 
tempera barve (vsaka tubica posebej), škarje, šilček, radirka, lepilo…) morajo biti 
podpisani. Šolske potrebščine bodo otroci vsakodnevno nosili v šolo.  

 
Prvi šolski dan naj učenci vse zgoraj naštete šolske potrebščine prinesejo v šolo, ker 
jih bomo shranili v učilnici.  

 

                                                                                      

 

 

 


