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IZBOR UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOLSKO LETO 
2021/2022 

Vse učbenike in delovne zvezke dobijo učenci prvi šolski dan v šoli (brezplačno). 
 

2. RAZRED – učbeniki (dobijo v šoli, izposoja iz knjižnice) 

naziv predmet 

M. Grginič, V. M. Udovič, I. Saksida: NA MAVRICO PO PRAVLJICO, 

berilo za 2. razred, založba IZOLIT, EAN: 9789616279123 

Slovenščina 

 

2. RAZRED – delovni zvezki (dobijo v šoli) 

naziv predmet cena 

M. Kramarič, M. Pipan: NOVI PRIJATELJI – MATEMATIKA 2, 

samostojni delovni zvezek (v treh delih) za matematiko s kodo in 

prilogami, Založba ROKUS Klett, 2020. EAN: 9789612920197  

Matematika 
 
 
 

     15,00  
 

M. Ribič, P. Vodičar: NOVI PRIJATELJI – SLOVENŠČINA 2, 

samostojni delovni zvezek (v dveh delih) za slovenščino s kodo in 

prilogami, Založba ROKUS Klett, 2020. EAN: 9789612920203 

Slovenščina 
 

      15,00 

SKUPAJ  30,00 

 

2. RAZRED – potrebščine, ki jih kupite starši sami 

Količina Naziv 

1 zvezek A4, črtani 11 mm (skupaj za okolje, glasbo in slovenščino)  

1 zvezek A4, črtani (angleščina) ali zvezek iz 1. razreda 

1 zvezek A4, 1 cm karo (matematika) 

1 NOVO ABC zvezek A4 z vmesno črto z že vpisanimi črkami (male TISKANE črke) 

1 NOVO ABC zvezek A4 z vmesno črto z že vpisanimi črkami (male in velike PISANE črke) 

1 mapa s trdimi platnicami 

 

Peresnica: 

– 2 svinčnika HB (trikotni prijem) 

– suhe barvice (trikotni prijem), ki puščajo dobro sled (vsaj 12 kom), 

– šilček s posodico (za debelejše svinčnike in barvice), 

– mehka radirka, 

– flomastri (12 barv; obvezno črn). 

1 šablona (ravnilo) z liki (leseno iz 1. razreda ali plastično) 

1 vodene barvice (iz 1. razreda) 

1 škarje – (LEVIČARJI/škarje za levičarje) 

3 lepilo v stiku – UHU (veliko – 21 g) 

1 športna oprema (kratke hlače, majica) in vrečka za športno opremo 

1 šolski copati (nedrseči) 

1 (pre)velika majica za zaščito oblačil pri likovni umetnosti 

 

Če so pripomočki iz preteklega šolskega leta še uporabni, ne kupujte novih.  

Vse šolske potrebščine morajo biti OVITE in PODPISANE.  


