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4226 ŽIRI 
 

2. RAZRED                                                                                                     

2022/2023 

 

 

UČBENIŠKI SKLAD (učenci dobijo v šoli - izposoja) 

 

V KOLIKOR UČBENIKI ŠE NISO ZAVITI, JIH ZAVIJTE IN PODPIŠITE. 
OB IZTEKU ŠOLSKEGA LETA UČBENIKE PREGLEJTE, ODSTRANITE NALEPKE,  

SAMOLEPILNO FOLIJO PUSTITE.  
 

naziv predmet cena 

V. Medved Udovič, T. Jamnik, J. Ciber Gruden: BERILO 2, KDO BO Z 
NAMI ŠEL V GOZDIČEK?, berilo, založba MKZ, EAN: 9789610113218  

Slovenščina 16,95 

I. Hergan, J. Pavlin, S. Biderman: SPOZNAVANJE OKOLJA 2, 
učbenik, založba MKZ, EAN: 9789610150220  

Spoznavanje okolja  13,90 

B. Oblak: GLASBENA SLIKANICA 2, delovni učbenik, založba DZS, 
EAN: 9789610204817 

Glasbena umetnost  15,50 

 

IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV (učenci dobijo v šoli – v trajno last) 

 

naziv predmet cena 

V. Manfreda Kolar et al.: UČIM SE 2A, MALI KOMPLET za 2. razred 
(slovenščina, matematika, zvezek za opismenjevanje, 3. del), založba 
MKZ, EAN: 3831022478037 

Učni kompleti MKZ 32,00 

S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 2, delovni zvezek, 2 dela, založba 
ANTUS, količina: 1, EAN: 3830017145428  

Matematika  9,90 

 Skupaj:  41,90 

 

*  Drugošolci v skladu s Pravilnikom o 
upravljanju učbeniških skladov poleg 
učbenikov brezplačno prejmejo tudi 
komplet delovnih zvezkov. Sredstva 

zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport Republike Slovenije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠOLSKE POTREBŠČINE ZA DRUGI RAZRED 

2022/2023 

 

 2 mala zvezka B5, 11 mm črta,  

 2 mala zvezka B5, črtasta z vmesno črto na obeh straneh, 

 1 mali zvezek B5, 1 cm karo, 

 1 veliki zvezek A4, 11 mm črta (Spoznavanje okolja), 

 peresnica z dvema svinčnikoma HB, radirko, šilčkom in suhimi barvicami 

 rdeč kemični svinčnik, 

 nalivno pero (potrebovali ga bomo kasneje, zato ga še ne pripravljajte), 

 flomastri (lahko s pisalom dveh debelin), 

 lepilo v stiku, 21 g, 

 mapa A4 z elastiko, plastificirana, kartonska, 

 šolski copati (nedrseči, primerni tudi za ŠPO), 

 risalni blok 20 listov, 

 kolaž papir, ne samolepilni, 

 športna oprema (športne hlače, majica s kratkimi rokavi v podpisani platneni ali 

papirnati vreči), 

 podpisana škatla (lahko škatla od čevljev) s potrebščinami za LUM (steklen kozarec za 

vodo, keramična ploščica, krpa, tempera barve, varovalno oblačilo), 

 podpisana zobna ščetka (lahko iz 1.razreda; če kupite novo, naj ima tanjši ročaj).  

 

Vse potrebščine naj bodo podpisane. 

Zvezki, delovni zvezki ter učbeniki naj bodo zaviti (priporočamo prozorno folijo zaradi lažjega 

prepoznavanja po naslovnicah).  

OPOMBA: Šolske potrebščine, ki so bile kupljene za 1. razred (čopiči, voščenke, škarje, 

šablone, zvezek za GUM in TJA) bomo uporabljali še v 2. razredu, zato jih za delo v šoli ni 

potrebno kupovati. 

 

 


