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OBVESTILO STARŠEM DRUGOŠOLCEV  
za  šolsko leto 2021/2022 

 

Spoštovani starši! 
 
Drugošolci v šolskem letu 2021/2022 bodo delovne zvezke brezplačno prejeli prvi dan 
pouka (kupi jih šola, sredstva krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport). 
 

 DELOVNI ZVEZKI  za  2. razred  

 BEREM Z IKSOM 2, dodatne vaje za branje, založba DZS, EAN 9789610209072 (7,90€) 

 MINI komplet NAŠA ULICA 1 za 2. razred (DZ za matematiko, 2 dela, in DZ za slovenščino, 2 dela, 

plastificiran stotični kvadrat in koda za dostop do spleta), EAN 3838884452489 (21,2€, 18,00€)     

 

Učencem bomo iz učbeniškega sklada izposodili berilo: 

 

NA VSE POTREBŠČINE NAPIŠITE OTROKOVO IME. 
Učenci in učenke lahko uporabljajo vse zvezke in ostale šolske potrebščine iz 1. razreda, 

dokupite le obrabljene in manjkajoče elemente. 
 

Zvezki in berilo naj bodo  

oviti in podpisani.             Ravnateljica 

          Barbara Janežič Bizant 

UČBENIKI za 2. razred 
 ZGODBE NAŠE ULICE 2, berilo, EAN 9789610207184 (13,9€) 

ŠOLSKE POTREBŠČINE za 2. razred 
1. SLOVENSKI JEZIK 

 1 črtani zvezek A4 

 1 zvezek z vmesno črto A5 TAKO LAHKO      

 1 brezčrtni zvezek  A4 
 
2. MATEMATIKA 

 1 zvezek s kvadratki A4  
      
3. SPOZNAVANJE OKOLJA 

 1 črtani zvezek A4 
     
4. GLASBENA VZGOJA 

 1 črtani zvezek A5 TAKO LAHKO 
 
5. ANGLEŠČINA 

 1 črtani zvezek A4, 11 mm   
 
6. PODALJŠANO BIVANJE 

 1 črtani zvezek A4  

 20 risalnih listov 

7.    OSTALI PRIPOMOČKI 

 nalivno pero 

 2 navadna svinčnika 

 barvice,  

 radirka, šilček 

 malo ravnilo z liki 

 flomastri 

 puščica 

 navadna mapa za obvestila 

 tempera barvice, vodene barvice 

 plastelin, kolaž papir, voščenke 

 čopiči (1 tanjši in 1 debelejši) 

 majica za likovno umetnost 

 20 risalnih listov 

 gobica za slikanje, paleta za lik. umetnost 

 vrečka s športno opremo 

 lepilo, škarje 

 šolski copati 

 1 črtani zvezek A5 za beležko 
 škatla za lik. umetnost, šolska torba 

 


