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junij 2022 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN  

PREDLOG ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 

 

2. RAZRED  
 

 

UČBENIKI (brezplačna izposoja – dobava v šoli septembra 2022) 

 
AVTOR NASLOV ZALOŽBA 

Jožica Ciber 

Gruden Tilka 

Jamnik Vida Medved 

Udovič 

BERILO 2, Kdo bo z nami šel v gozdiček? 

NOVO sept. 2021 

9789610107408 

MKZ        16,95 € 

M. Grginič OD IGRE DO BRANJA IZOLIT     9.65 € 

I. Hergan, J. Pavlin, S. 

Biderman 

SPOZNAVANJE OKOLJA 2, učbenik 2018 

9789610150220 

 

MKZ        13,90 € 

 

 

 

  

 

 

 

*DELOVNI ZVEZKI (brezplačno – dobava v šoli septembra 2022)  
 

AVTOR NASLOV ZALOŽBA 

 

MOJ NANDE 2, Kovček za drugošolce 

s kompletom novih samostojnih delovnih zvezkov za 

2. razred (SLO; MAT; SPO) s kodo UČIMse.com in 

iUČBENIKImk.si ter brezplačnimi didaktičnimi 

pripomočki 

3831022486179 

 NOVO 2021/2022 

MKZ    40,00 € 

 

 

SKUPAJ:                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                        40,00 €                                                                                                                          

 

* Delovne zvezke za 2. razred nabavi šola preko učbeniškega sklada.  

(Sredstva zagotovi MIZŠ.) 
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OBVEZNE POTREBŠČINE

2. RAZRED 

ŠOL. L. 2022/23

Učenec 2. razreda devetletke poleg učbenikov in delovnih zvezkov potrebuje še 
naslednje zvezke in pripomočke (kupite sami):

- 1 kom šolski zvezek A4 – karo 1 cm s številkami  
- 1 kom zvezek NANDE ZNA A4 – črtasti z vmesno črto z malimi tiskanimi črkami 

(3831039896329) 
- 1 kom zvezek NANDE ZNA A4 – črtasti zvezek z malimi in velikimi pisanimi črkami 

(3831039896343) 
- 4 kom zvezek A4 – z vmesno črto na obeh straneh (SLO-2, bralni zvezek, SPO) 
- 1 kom zvezek A4 – brezčrtni - TJA 
- barvice (mastne) 
- 3 kom svinčnik HB 
- radirka (mehka) 
- šilček (zaprt) 
- mala šablona 
- mapa iz kartona z zavihki in elastiko  
- lepilo v stiku  
- beležka 
- škarje (kovinske s topo konico) 
- nedrseči šolski copati!!! 
- peresnica 
- šolska torba ali nahrbtnik 

ŠPORTNA OPREMA: 
- vrečka iz blaga 
- sp. del – dolge hlače (trenirka) 
- zg. del – majica na kratke rokave 

Likovni material: 
- čopič (tanek 10, debel 16) 
- lonček za vodo 
- slikarska paleta 
- voščenke (mastne) 
- flomastri  

Likovni material preskrbi šola (18.00 €/na učenca). Znesek boste poravnali na položnici 
za mesec september 2022. 
Starše vljudno naprošamo, da VSE predmete RAZLOČNO OZNAČITE, preden jih bo 
učenec prinesel v šolo. Prav tako vas tudi prosimo, da OVIJETE vse neovite DELOVNE 
ZVEZKE in UČBENIKE, ki jih bo iz učbeniškega sklada v izposojo prejel vaš otrok. 
 
 
         Razrednik: 
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