
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH 

POTREBŠČIN ZA 2. a razred OSNOVNE ŠOLE  IG    

(Šolsko leto 2021/2022) 

 

Učbeniki:  učbeniški sklad – brezplačna izposoja 

Zgodbe naše ulice, berilo za 2.  razred, Dzs (ean 9789610207184) 

Naša ulica 2, učbenik za spoznavanje okolja, Dzs (ean 9789610209133) 

 

Delovni zvezki: brezplačno (nabavi šola) 

Naša ulica 2, delovni zvezek za SLJ, 1. in 2. del, Dzs (ean 9789610208532) 

Naša ulica 2, delovni zvezek za MAT, 1. in 2. del, Dzs (ean 9789610208525) 

Tiptoes 2, delovni učbenik za angleščino, Lingua (ean 9789619144770) 

 

Ostale potrebščine 

3 veliki črtani zvezki (11 mm)(SLJ, SPO, GUM)(z vmesno črto na obeh straneh) 

1 velik 40-listni zvezek veliki karo (1cm2)  (MAT) 

navadna beležka 

A4 mapa z elastiko 

3 A4 plastične mape s sponko, prva stran prozorna 

nalivno pero, vložki za nalivno pero, rdeč kemični svinčnik, svinčnik HB, 

radirka, šilček, kakovostne suhe barvice, flomastri, ravnilo 20 cm  ̶  mala 

šablona, ravnilo 30 cm  ̶  velika šablona, lepilo stik, zaobljene škarje z dobrim 

rezilom. 

 

Likovne potrebščine: 

suhe barvice 12 ali več, flomastri, dodaten tanek in debel črn vodoodporen 

flomaster,voščenke, 10-barvni plastelin, tempera barvice, vodene  barvice, trije 

čopiči (od tega en debelejši), paleta, lonček, krpica, kolaž papir 24-barvni,  

tekoče lepilo, 30 risalnih listov, podpisana škatla za likovne potrebščine. 

Škatlo z likovnimi pripomočki ob koncu šolskega leta učenci odnesejo domov 

in jo dopolnijo za novo šolsko leto. 

 

Copati z nedrsečim podplatom v vrečki iz blaga. 

Športna oprema:  kratke hlače, majica ali dres v vrečki iz blaga. 

Prosimo, da podpišete vse otrokove učbenike, delovne zvezke, potrebščine in 

likovne pripomočke. 

Učbenike za šolsko uporabo učenci dobijo v šoli (učbeniki »za na klop«): 

- Likovno izražanje 2 

- Glasbena slikanica 2 

 

Učenci in učenke bodo učbenika in delovne zvezke prejeli prvi šolski dan v 

svoji učilnici.  
 



SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH 

POTREBŠČIN ZA 2. b razred OSNOVNE ŠOLE  IG    

(Šolsko leto 2021/2022) 

 

Učbeniki:  učbeniški sklad – brezplačna izposoja 

Zgodbe naše ulice, berilo za 2.  razred, Dzs (ean ean 9789610207184) 

Naša ulica 2, učbenik za spoznavanje okolja, Dzs (ean 9789610209133) 

 

Delovni zvezki: brezplačno (nabavi šola) 

Naša ulica 2, delovni zvezek za SLJ, 1. in 2. del, Dzs (ean 9789610208532) 

Naša ulica 2, delovni zvezek za MAT, 1. in 2. del, Dzs (ean 9789610208525) 

Tiptoes 2, delovni učbenik za angleščino, Lingua (ean 9789619144770) 

 

Ostale potrebščine 

2 velika črtana zvezka (11 mm) (SLJ, SPO) (z vmesno črto na obeh straneh) 

1 velik črtani ali brezčrtni zvezek (GUM) (lahko lanski) 

1 velik 40-listni zvezek veliki karo (1cm2)  (MAT) 

navadna beležka 

A4 mapa z elastiko 

svinčnik HB, radirka, šilček, kakovostne suhe barvice, flomastri, ravnilo 20 cm  ̶  

mala šablona, lepilo 

 

Likovne potrebščine: 

suhe barvice 12 ali več, flomastri, dodaten tanek in debel črn vodoodporen 

flomaster,voščenke, 10-barvni plastelin, bela modelirna DAS masa 500g, 

tempera barvice, vodene  barvice, trije čopiči (od tega en debelejši), paleta, 

lonček, krpica, kolaž papir 24-barvni, risalno oglje v svinčniku, tekoče lepilo in 

stik, zaobljene škarje s kovinskim rezilom,  30 risalnih listov, podpisana škatla 

za likovne potrebščine. 

Škatlo z likovnimi pripomočki ob koncu šolskega leta učenci odnesejo domov 

in jo dopolnijo za novo šolsko leto. 

 

Copati z nedrsečim podplatom v vrečki iz blaga. 

Športna oprema:  kratke hlače, majica ali dres v vrečki iz blaga. 

Prosimo, da podpišete vse otrokove učbenike, delovne zvezke, potrebščine in 

likovne pripomočke. 

 

 

Učenci in učenke bodo učbenika in delovne zvezke prejeli prvi šolski dan v 

svoji učilnici.  

 

 
 


