
 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA DRUGI RAZRED 
šolsko leto 2014/2015 

 
SLOVENSKI JEZIK 

 brezčrtni velik zvezek (A4) 
 velik črtasti zvezek za pisanje (11 mm) 

 
MATEMATIKA 

 brezčrtni velik zvezek (A4) 
 mali zvezek – veliki karo 
 ravnilo s šablonami 

 

SPOZNAVANJE OKOLJA 
 brezčrtni velik zvezek (A4) 
 kartonasta mapa (A4) 

 

GLASBENA VZGOJA 
 brezčrtni velik zvezek (A4) 

 

ŠPORTNA VZGOJA 
 telovadne hlače in majica 
 športni copati (gumijast podplat za telovadnico) 

       Športna oprema naj bo v vrečki iz blaga. 
 

LIKOVNA VZGOJA 
 DAS masa : 1 kg bele in 1 kg rjave 
 Flomaster črn, vodoodporen, debel z okroglo konico 
 Flomaster črn vodoodporen, tanek 
 Lepilo UHU v tubi  
 Vodene barvice AERO 
 2 čopiča ploščata, širok in ozek 
 Bela tempera, velika tuba 
 Risalni listi (v bloku) 

 
 

OPB 
 brezčrtni velik zvezek (A4)  

 

OSTALE POTREBŠČINE 
 šolska torba  
 šolski copati in vrečka iz blaga 
 kartonasta mapa (A4) za domače naloge 
 beležka 
 barvice in šilček 
 svinčnik (2 kom HB) 
 nalivnik 

 
 

 OTROCI NAJ POTREBŠČINE PRINESEJO DO KONCA PRVEGA ŠOLSKEGA TEDNA. 
 

OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA 
Podlubnik 1 

4220 Škofja Loka 

VSE OTROKOVE 
POTREBŠČINE NAJ BODO 
OZNAČENE Z NJEGOVIM 
IMENOM! 

 radirka 
 lepilo v stiku (ne tekoče) 
 škarje 
 papirnati prtički (100) in papirnati 

robčki (100) 
 zobna ščetka in zobna pasta 
 rezervna oblačila (spodnje perilo, 

zgornji in spodnji del trenerke ter 
nogavice) 

 
 



 
SEZNAM UČBENIKOV ZA DRUGI RAZRED 

šolsko leto 2014/2015 
 

SLOVENSKI JEZIK 
 PAJKEC PIKO: POSLUŠA, GOVORI, BERE, PIŠE; učbenik za 2. razred osnovne šole: 

prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom; Helena Kojek 
Jeršan, Damjana Pavlin Škof  

 POSTANI JUNAK ZGODB; berilo za 2. razred: prilagojeni izobraževalni program z nižjim 
izobrazbenim standardom; Marjeta Šmid, Helena Zupančič 

 
 

SPOZNAVANJE OKOLJA 
 SPOZNAVANJE OKOLJA 2; učbenik za 2. razred osnovne šole: prilagojeni izobraževalni 

program z nižjim izobrazbenim standardom; Alenka Vidic Grmek 
 

 
 

  
 

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV ZA DRUGI RAZRED 
šolsko leto 2014/2015 

 

 

 

 

SLOVENSKI JEZIK 
 PAJKEC PIKO: POSLUŠA, GOVORI, BERE, PIŠE; delovni zvezek za 2. razred osnovne šole: 

prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom; Helena Kojek 
Jeršan, Damjana Pavlin Škof  

 
        MATEMATIKA 

 MATEMATIKA 2; delovni zvezek za 2. razred osnovne šole: prilagojeni izobraževalni 
program z nižjim izobrazbenim standardom; Andreja Vouk 

 

 

 

 

 

 

UČBENIKE IN DELOVNE ZVEZKE DOBIŠ V ŠOLI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA 
Podlubnik 1 

4220 Škofja Loka 
 


