
OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani                                                                 Dol, 1. 6. 2020 
       

 
UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021  

2. RAZRED 
 

 
 
 

Spoštovani starši! 
Vsi bodoči drugošolci prejmejo BREZPLAČNE delovne zvezke za 2. razred. Šola bo poskrbela za 
nakup gradiv, učenci pa jih bodo prejeli prvi teden v septembru pri svojih razredničarkah.  
V spodnji preglednici je navedeno gradivo po izboru učiteljskega zbora 1. triade.  
 

BREZPLAČNO: 
 

 

SLOVENŠČINA 2, S SLIKANICO NA RAMI, delovni zvezek za jezik v  

2. razredu OŠ: N. Potočnik, S. Osterman, EAN: 9789610143420 (MK) 

Slovenščina 11,90 

 

S SLIKANICO NA RAMI 3. del - zvezek za opismenjevanje (male tiskane in 

pisane črke): V. M. Udovič, N. Potočnik, A. R. Vrhovec, S. Gomboc,  

EAN: 9789610106470 (MK) 

Slovenščina 11,90 

 

SVET MATEMATIČNIH ČUDES 2, delovni zvezek, 2 dela: M. Cotič, D. Felda,            

T. Hodnik-Čadež, EAN: 9789610203247, 9789610203254 (DZS) 

Matematika 21,20 

  Skupaj:  45,00 

 
 
 
 
IZPOSOJA UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA  
Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani učencem omogoča brezplačno izposojo učbenikov iz 
učbeniškega sklada.  
Ob izteku šolskega leta mora učenec komplet v celoti vrniti. Če bo kakšen učbenik uničen, 
poškodovan ali ga ne boste vrnili oz. bi ga želeli odkupiti, boste morali poravnati stroške novega 
nakupa. O tem morate obvestiti skrbnico učbeniškega sklada.  
 
Berila in učbenika za okolje ni potrebno ovijati, saj smo za to poskrbeli v šoli. Na učbenike in ovitke 
ni dovoljeno lepiti nalepk; listič z imenom in priimkom učenca le previdno namestite pod folijo.  
Prosimo vas, da ovijete le učbenik za glasbo. 
 

KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK, berilo 2: J. Gruden Ciber, T. Jamnik, V. Medved 

Udovič, EAN: 9789610113218 (MK)                 

Slovenščina 

 

OKOLJE IN JAZ 2, učbenik: M. Antič Gaber et al., EAN: 9789612416201  (Modrijan)                                                                           Spoznavanje okolja 

GLASBENA SLIKANICA 2, učbenik:  B. Oblak, M. Prelog, EAN: 9788634125603 (DZS) Glasbena umetnost 

 
 
 

 
Lep pozdrav  
 
Skrbnica šolskega učbeniškega sklada             Ravnatelj 
Andreja Peklaj Zibelnik                                             Gregor Pečan 
 

 



SEZNAM UČNIH PRIPOMOČKOV za ŠOLSKO LETO 2020/2021 

2. razred   

 
 2 zvezka s črtami 11 mm (Tako lahko, Ajda, Lili in Bine …) B5 

 2 zvezka z vmesno črto (Tako lahko, Ajda, Lili in Bine ...) B5 

 2 brezčrtna zvezka  (A4)  

 zvezek – veliki karo (Tako lahko, Ajda, Lili in Bine ...) B5 

 mapa iz kartona (A4)  

 kolaž papir A4 (ne samolepilni) 

 1 ravnilo - mala šablona z liki (20 cm) 

 1 ravnilo - velika šablona z liki (30 cm) 

 20 risalnih listov (ne pisarniški papir, ne šeleshamer) 

 čopiči (ploščati št. 16, 10, 8 in okrogli št. 12, 8) 

 vodene barvice 

 voščenke (vodoodporne) 

 2 x brezbarvno lepilo v stiku 

 škarje 

 črn flomaster (tanek in debel) 

 urejena peresnica : 2 svinčnika HB, bela radirka, suhe barvice, flomastri, šilček s posodico 

 telovadna oprema: bombažna majica s kratkimi rokavi, kratke hlače ali dres 

 šolski copati, nedrseči 

 vrečka iz blaga za copate 

 vrečka iz blaga za športno opremo 

 zaščitna majica (LUM), lonček za vodo, gobica (Vileda) 

 

DODATNO UČNO GRADIVO: 

 

RAČUNANJE JE IGRA 2, delovni zvezek: S. Osterman, 

EAN: 3830017145428 (Antus)  

Matematika 7,95 

 

 

 

Vse šolske potrebščine morajo biti urejene in podpisane. Veliko potrebščin iz  

1. razreda je lahko še uporabnih, zato jih le uredite in dopolnite. 

 

 
 
 
                                              Želimo vam prijetne in brezskrbne počitnice! 


