
 

 
 

 

OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER 
Veliki Gaber 41 

8213 Veliki Gaber 
Tel.: 07 34 88 100 

e-pošta: info@os-velikigaber.si 
DŠ: 47660759 

 
Datum: 25. 5. 2022 

SPOŠTOVANI STARŠI! 
 
 

V šolskem letu 2022/23 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 12. 
člena Pravilnika o upravljanju učbeniškega sklada (Ur. l. 12/2020) poravnati stroške nakupa.  

 

 
Andreja Jaklič,                                               mag. Gregor Udovč,                                                                                        
skrbnica učbeniškega sklada                                                                            ravnatelj 

 
 

 
 

2. RAZRED  
 

UČBENIŠKI SKLAD 2022/23 
IZPOSOJA: 

PREDMET AVTOR NASLOV 

Slovenščina 

I. Saksida, V. 
Medved 
Udovič 

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

                                                                                                                                                       

 

KUPI ŠOLA: 

PREDMET AVTOR NASLOV EAN 

Slovenščina Majda Pipan, 
Marija Ribič, 
Maja Rebolj, 
Tadeja Mraz 
Novak  et al. 

MOJ NANDE 2; KOVČEK ZA DRUGOŠOLCE s 
kompletom samostojnih delovnih zvezkov za 2. 
razred (SLO, MAT, SPO) s kodo UČIMse in 
iUČBENIKImk.si ter brezplačnimi didaktičnimi 
pripomočki 

 

3831022486179 

Matematika 

Spoznavanje 
okolja 

 

 



 

ŠOLSKE POTREBŠČINE 
 

PREDMET POTREBŠČINE 

SLJ  1x mali črtast zvezek brez pomožne sredinske črte (B5, razmak črt 11 mm) Tako 
lahko (lahko iz 1. razreda) ali Nande zna  

 2 x mali črtast zvezek z vmesno črto (B5) Tako lahko ali Nande zna 

SPO  velik kombiniran zvezek (črtast s pomožno sredinsko črto in brezčrtni v enem) 
Tako lahko ali Nande zna 

MAT  velik karirast zvezek  A4, 1 cm karo, Tako lahko ali Nande zna 

 mala šablona 

LUM  majica za zaščito oblačil  
Ves material bomo naročili v šoli, starši plačajo po položnici. 

GUM  velik brezčrtni zvezek A4 

ŠPO  športni copati za v telovadnico 

 kratka majica in kratke hlače 

 vrečka za shranjevanje športne opreme 

TJA  velik črtan zvezek (A4) 

DRUGO  kartonska mapa A4 z elastiko 

 peresnica 

 svinčnik (lahko tehnični), radirka 

 rdeč kemični svinčnik 

 tanke suhe barvice 

 flomastri 

 klasično nalivno pero s špičasto konico (razen levičarji) in bombice - v drugi 
polovici šolskega leta (brez brisalca) 

 škarje, lepilo v stiku, šilček z ohišjem (vse v posebni puščici) 

 nedrseči  šolski copati 

 
       Delovni zvezki, učbeniki in zvezki morajo biti zaviti ter podpisani! 

       Učenec/-ka lahko uporabi šolske potrebščine preteklega šolskega leta. 
 

 


