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SPOŠTOVANI STARŠI!

V šolskem letu 2019/20 bo vaš otrok potreboval učbenike in delovne zvezke po priloženem
seznamu. Komplete učbenikov si lahko izposodite v šoli iz učbeniškega sklada. Če to želite,
izpolnite naročilnico. Šola bo za drugošolce zagotovila tudi delovne zvezke.
Ob koncu šolskega leta morajo učenci UČBENIKE vrniti. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne
boste vrnili, boste morali na podlagi 10. člena Pravilnika o upravljanju učbeniškega sklada (Ur. l.
27/2017) poravnati stroške nakupa novega.
Petra Ovčar,
skrbnica učbeniškega sklada

mag. Gregor Udovč,
ravnatelj

2. RAZRED
UČBENIŠKI SKLAD 2019/20
PREDMET

AVTOR

NASLOV

SLJ

I. Saksida, V.
Medved Udovič

Na mavrico po pravljico, učbenik za slovenščino – književnost v 2.
razredu, Izolit

I. Mulec et al.

Do sto zanimivo bo, 1. in 2. del (delovni učbenik – izdaja 2012),
Modrijan
Dotik okolja 2, delovni zvezek, prenovljeno, MKZ

MAT
SPO

I. Hergan et al.

ŠOLSKE POTREBŠČINE
SLJ

- 1x mali črtast zvezek brez pomožne sredinske črte (B5, razmak črt 11 mm) Tako lahko
- 2 x mali črtast zvezek s pomožno sredinsko črto (B5) Tako lahko
- rinčna mapa A4 za upenjanje listov, 4-rinčna, debelina 3 cm

SPO

- velik kombiniran zvezek (črtast s pomožno sredinsko črto in brezčrtni v enem) Tako lahko

MAT

- velik karirast zvezek A4, 1 cm karo, Tako lahko
- mala šablona

LUM

-

vodene barvice
čopiči (3 različne debeline)
kolaž papir
črn tuš
voščenke
lonček za vodo
škatla za shranjevanje

Preglejte in dopolnite škatlo iz 1. razreda (ne kupujte vsega na novo)!
Material, ki ga potrebujemo v večjih količinah (glina, plastelin, tempere, univerzalno
lepilo, tiskarska barva, šeleshamer, risalni listi …), bomo naročili na šoli in vam ga
obračunali po položnici.
GUM

- velik brezčrten zvezek

ŠPO

- športni copati za v telovadnico
- kratka majica in kratke hlače
- vrečka za shranjevanje športne opreme

TJA

- velik črtan zvezek (A4)

DRUGO - mali zvezek za obvestila (A5) - ne mala beležka!
- kartonska mapa A4 z elastiko
- peresnica
- svinčnik (lahko tehnični), radirka
- rdeč kemični svinčnik
- tanke suhe barvice
- flomastri
- nalivno pero in bombice - v drugi polovici šolskega leta
- škarje, lepilo v stiku, šilček (v posebni puščici)
- nedrseči šolski copati
Delovni zvezki, učbeniki in zvezki morajo biti zaviti ter podpisani!

