
 

SEZNAM UČBENIKOV, UČNIH GRADIV IN DRUGIH ŠOLSKIH POTREBŠČIN 

ZA UČENCE 2.B RAZREDA (2019/2020) 

 

PREDMET  UČBENIKI   DZ IN DRUGO GRADIVO  ZVEZKI 

SLJ  T. Jamnik, V. Medved Udovič, J. 

Ciber Gruden: BERILO 2,  

Kdo bo z nami šel v gozdiček?, 

Založba MK 

(NI POTREBNO KUPITI, ker je v 

učbeniškem skladu šole) 

OBOGATENI KOMPLET Mladinske 

knjige UČIMse 2  

- učni komplet delovnih zvezkov za 

slovenščino (delovni zvezek za 

opismenjevanje 3. del, delovni zvezek za 

jezik in čitanka), matematiko in glasbo z 

aktivacijsko kodo za brezplačen dostop do 

interaktivnega portala za učence in učenke 

UČIMse.com ter kartonsko mapo z motivom 

učim se, stotiškim kvadratom, nalepkami za 

zvezke in urnikom. Vse je zloženo v kovčku 

UČIMse 2. 

1 mali črtni zvezek s 

pomožnimi črtami, B5, 
TAKO LAHKO in  

 

1 mali črtni zvezek B5 

11mm  

(TAKO LAHKO) 

MAT  /  1 mali karo zvezek, 

B5,   

1 x 1 cm, 
TAKO LAHKO 

SPO  I. Hergan, S. Biderman, J. Pavlin, 

SPOZNAVANJE OKOLJA 2, 

učbenik za spoznavanje okolja v 

2. razredu osnovne šole, MK 

(NI POTREBNO KUPITI, ker je v 

učbeniškem skladu šole) 

/ 

 

1 črtani zvezek, velik 

format A4, 

11 mm - na eni strani 

je brezčrtan, na 

drugi ima vmesne 

črte TAKO LAHKO 

 

1 brezčrtni zvezek, 

velik format A4 

 

LUM  RISALNI BLOK 20 listni, RISANKA z risalnimi listi A4 (13-listna), KOLAŽ PAPIR (velikost A4 in ne 

samolepilni), FLOMASTRI, TEMPERA BARVICE AERO (+ dodatna velika bela), VOŠČENKE (TOZ), 3-5 

ČOPIČEV različnih velikosti in oblik (2 okrogla in 2 ploščata, srednje debeli, debeli), plastičen 

LONČEK, KRPICA (bombažna), PALETA ZA MEŠANJE BARV, MOSSGUMI (penasta guma za ustvarjanje 

A4 format, komplet 10 barv), 0,5 kg dass mase (bela barva) in zaščitna majica. 

LIKOVNE POTREBŠČINE bomo spravili v kovček UČIMse 2, ki ga bodo dobili učenci prvi šolski 

dan. 

VSE POTREBŠČINE NAJ BODO PODPISANE. 

ŠPORT  kratke hlače in majica s kratkimi rokavi ali dres, copati z nedrsečim podplatom in platnena vrečka 

za športna oblačila 

OSTALE 

POTR. 

PUŠČICA: 3 svinčnikI (1 H,HB), mehka radirka, šilček V ŠKATLICI, škarje, lepilo UHU v stiku (2 kosa), 

suhe barvice  
BELEŽKA (1 mali črtani zvezek 11 mm) 
kratko ravnilo (20 cm) in dolgo ravnilo s šablonami (30 cm), šolska torba, platnena vrečka za copate 

 

VSI UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN ZVEZKI MORAJO BITI  OVITI V PROZORNE OVITEK IN OPREMLJENI Z 

IMENOM IN PRIIMKOM UČENCA. Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI NAJ BODO PODPISANE TUDI VSE OSTALE 

ŠOLSKE POTREBŠČINE. 

Berilo in učbenik za SPO si  brezplačno izposodite preko učbeniškega sklada in ju dobite v šoli. 

Obogaten komplet UČIMse 2 bodo učenci brezplačno prejeli prvi šolski dan in vam ga ni potrebno 

kupiti. 


