
SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA DRUGI RAZRED 

šolsko leto 2019/2020 
 

SLOVENSKI JEZIK 

➢ A4 zvezek TAKO LAHKO, 60 listni, črtani na obeh straneh  

➢ mapa za vpenjanje delovnih listov 

➢ A4 črtani zvezek 

 

MATEMATIKA 

➢ A4 zvezek, 60 listni, veliki karo (karo 1cm x 1cm) 

➢ mapa za vpenjanje delovnih listov 

➢ ravnilo s šablono (20 cm) 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

➢ A4 brezčrtni zvezek  

➢ mapa za vpenjanje delovnih listov 

 

GLASBENA UMETNOST 

➢ mapa za vpenjanje 

 

ŠPORT 

➢ majica s kratkimi rokavi 

➢ kratke hlače 

➢ športni copati 

➢ brisačka 

 

LIKOVNA UMETNOST 

➢ blok z risalnimi listi 

➢ 1x kolaž papir 

➢ suhe barvice (debele) 

➢ tempera barvice in paleta za mešanje 

➢ vodene barvice 

➢ čopiča: 2 okrogla (tanjši in debelejši) 

➢             2 ploščata ( ožji in širši) 

➢ voščenke (debele) 

➢ plastelin 

➢ flomastri 

      OPOMBA: DOKUPIJO SAMO TISTO, KAR JIM MANJKA. 

 

OSTALE POTREBŠČINE 

➢ šolska torba 

➢ 2 x navadni svinčnik HB 

➢ radirka 

➢ šilček 

➢ lepilo v stiku 



➢ škarje 

➢ BELEŽKA (mali zvezek) 

➢ šolski copati 

 

VSE ŠOLSKE POTREBŠČINE NAJ BODO OZNAČENE. 

KNJIGE IN ZVEZKI ZAVITI!! 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

SEZNAM UČBENIKOV ZA DRUGI RAZRED 

šolsko leto 2019/2020 

 

SLOVENSKI JEZIK 

➢ Pajkec Piko: posluša, govori, bere, piše -Helena Kojek Jeršan, Damjana 

Pavlin Škof, učbenik za slovenščino v 2. razredu osnovne šole, prilagojeni 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, ZAVOD RS ZA 

ŠOLSTVO 

➢ Postani junak zgodb - Marjeta Šmid, Helena Zupančič, berilo za slovenščino 

za 2. razred osnovne šole, prilagojeni izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom, ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 

➢ Spoznavanje okolja 2 - Alenka Vidic Grmek, učbenik za 2. razred osnovne 

šole, prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, 

ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO  

 

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV ZA DRUGI RAZRED 

šolsko leto 2019/2020 

 

SLOVENSKI JEZIK 

➢ Pajkec Piko: posluša, govori, bere, piše -Helena Jeršan Kojek, Damjana 

Škof Pavlinec, delovni zvezek za slovenščino za 2. razred osnovne šole, 

prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, ZAVOD 

RS ZA ŠOLSTVO 

 

MATEMATIKA 

➢ Matematika 2 - Andreja Vouk, delovni zvezek za 2. razred osnovne šole, 

prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, ZAVOD 

RS ZA ŠOLSTVO  

 

UČBENIKE IN DELOVNA ZVEZKA UČENCI DOBIJO V ŠOLI! 


