
                                                       

 
 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV  IN OSTALIH POTREŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 
 

2. RAZRED 
 
Spoštovani starši, 

 

na šoli smo že pričeli s pripravami na novo šolsko leto, med katere spada tudi obveščanje staršev o  nabavi 

učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin.  

 Berilo, učbenik in bralno knjižico prejme drugošolec brezplačno iz učbeniškega sklada in ju na koncu šolskega leta 

vrne. Prav tako bo vsak učenec prvi šolski dan v šoli brezplačno prejel vse delovne zvezke. 

 

UČBENIKI (učbeniški sklad- brezplačna izposoja)                                                                                                       
 

-  M. Grginič et al.: NA MAVRICO PO PRAVLJICO, berilo za 2. razred, založba Izolit (EAN: 9789616279123)  

- N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 2, učbenik za spoznavanje okolja, založba Rokus-Klett  

(EAN: 978612712143)  

- A. Rot Vrhovec: JUHEJ, ŽE BEREM! Bralna knjižica 2, založba Mladinska knjiga (EAN: 9789610159773) 

  
DELOVNI ZVEZKI (brezplačno v trajno last- naroči šola) 
 

- S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 2, delovni zvezek, 2 dela, založba Antus (EAN: 3830017145428) 

- Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 2, samostojni delovni zvezek za matematiko s kodo in 

prilogami, 3 deli, založba Rokus-Klett (EAN: 9789612920197) 

- Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 2, samostojni delovni zvezek za slovenščino s kodo in 

prilogami, 2 dela, založba Rokus-Klett (EAN: 9789612920203)  

 
Delovne zvezke in bralno knjižico bomo naročili v šoli in jih bodo učenci dobili prvi šolski dan. 
 

 
ZVEZKI 
 

- 1 zvezek A4, črtast, 60-listni z robovi 

- 1 zvezek A5, črtast, 40-listni z robovi 

- 1 zvezek A4- lepopisni (črtast z vmesno črto)  

- 1 karo zvezek A4 format (1cm) 

 

Zvezek za bralno značko in zvezek za neobvezni izbirni predmet - TJA učenci prinesejo iz 1. razreda.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
OSTALE POTREBŠČINE 
 

- peresnica  

- 2 svinčnika HB  

- radirka  

- šilček  

- flomastri  

- 12 kvalitetnih barvic  

- trda mapa z zavihki A4   

- šablona - mala 20 cm  

- škarje  

- lepilo UHU v stiku (brez bleščic) - veliko (40g)  

- matematične palčke za štetje – 100 palčk  

- šolski copati  

- vrečka za copate  

- vrečka s telovadno opremo (majica s kratkimi rokavi, kratke hlače) 

- šolska torba 

 

 

LIKOVNE POTREBŠČINE BODO ZA VSE UČENCE NAROČENE V ŠOLI IN OBRAČUNANE NA POLOŽNICI. 

 

 

Vsi učbeniki, delovni zvezki in zvezki morajo biti oviti v prozorne ovitke in opremljeni z imenom in priimkom 

učenca. Podpisane naj bodo tudi vse ostale šolske potrebščine.  

 

 

 

 

Pripravila s pomočjo aktiva 2. razredov.    
 
 
 
                                                                                                                            
                                                                                                                          Branka Tratnik Meh, knjižničarka                                         

                               

 

 

 

 

 

 

 

 


