
Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični 
 

   Učni pripomočki v šolskem letu 2018/2019 
 

 

UČBENIKI 

SLJ 

M. Kern, M. Kramarič, M. Pipan: 

LILI IN BINE 2, učbenik za slovenščino za 2. razred osnovne šole, 

ROKUS KLETT, 2012 

EAN: 9789612716127 

11,85 € 

M. Kordigel, I. Saksida: 

LILI IN BINE 2, berilo za slovenščino v 2. razredu OŠ, ROKUS KLETT, 

2012 

EAN: 9789612712150 

11,85 € 

SPO 

N. Grošelj, M. Ribič: 

LILI IN BINE 2, učbenik za spoznavanje okolja v 2. razredu OŠ, 

ROKUS KLETT, 2012 

EAN: 9789612712143 

11,85 € 

GUM 

A. Pesek: 

GLASBA 2, Z IGRO V GLASBENI SVET, učbenik za glasbeno vzgojo 

v 2. razredu osnovne šole, MKZ, 2009 

EAN: 9789610107989 

17,39 € 

 

 

 

 

DELOVNI ZVEZKI 

SLJ 

MAT 

SPO 

GUM 

M. Kramarič, M. Kern et al.: 

LILI IN BINE 2, OBOGATENI KOMPLET – samostojni delovni zvezki 

s prilogo za angleščino, brezplačnimi prilogami + 2. del delovnega zvezka 

za opismenjevanje + koda za LILIBI, PRENOVA 2017, ROKUS-KLETT 

EAN: 3831075927919 

46,00 € 

MAT 

S. Osterman: 

RAČUNANJE JE IGRA 2, zbirka nalog za matematiko v 2. razredu 

OŠ, ANTUS, 2017 

EAN: 3830017145428 

7,95 € 

TJA 

S. Maidment, L. Roberts: 

HAPPY HOUSE 2 NEW EDITION (2. IZDAJA), delovni zvezek 

za pouk angleščine, MKT 

EAN: 9780194730341 

14,90 € 

Skupaj:  68,85 € 
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SEZNAM ZVEZKOV IN OSTALIH PRIPOMOČKOV: 

 

SLJ 
 1 črtasti zvezek A4 z vmesno črto (črte na obeh straneh) 

 1 črtasti zvezek A4 brez vmesne črte 

MAT  1 zvezek A4 veliki karo 

SPO  1 črtasti zvezek A4 z vmesno črto (črte na obeh straneh) 

TJA  1 črtasti zvezek A4 

GUM  1 brezčrtni zvezek A4 (obdrži zvezek iz 1. razreda) 

LUM 

 2 ploščata čopiča št. 8 in 14 

 2 okrogla čopiča št. 6 in 9 

 vodoodporne voščenke 

 škarje 

 tekoče lepilo v stiku 

 debeli flomastri (Giotto) 

 tanki flomastri (Giotto) 

 20 risalnih listov 

 črni tuš 

 kolaž papir 

 barvni plastelin 

 tempera barve (Aero) 

 DAS masa za oblikovanje 

(rjava in bela) 

 zaščitna majica 

Vse potrebščine naj bodo shranjene v manjši škatli. 

ŠPO  majica s kratkimi rokavi in kratke hlače ali trenirka 

DRUGO 

 1 mali tanek brezčrtni 

zvezek (namesto beležke) 

 peresnica 

 2 svinčnika HB* 

 radirka 

 šilček s škatlico 

 suhe barvice 

 mala šablona 

 klasično nalivno pero** 

 trda mapa z elastiko    

 šolski copati z nedrsečim 

podplatom 

 šolska torba s trdim hrbtom                                                      

 

 

Vse gradivo in pripomočke podpišite! 

 

*Priporočamo nakup svinčnikov, ki imajo trirobo ploskev.  

**Priporočljivo je, da učenec uporablja nalivnik s peresom. 

 

Primer ustreznega klasičnega nalivnega peresa: 
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OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA 

2. RAZRED OSNOVNE ŠOLE – TEMENICA 

 

Številka: 4-O74/2017-18 

Datum: 6. 6. 2018 

 

Osnovna šola omogoča učencem, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo 1. razred, da si v prihodnjem 

šolskem letu iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet za drugi razred osnovne šole. V 

primeru, da želite koristiti možnost izposoje učbenikov, izpolnite priloženo naročilnico in jo 

pravočasno vrnite razredničarki. Komplet bodo učenci prejeli na prvi šolski dan. 

 

V učbeniški sklad so uvrščeni le učbeniki, delovni zvezki in ostala gradiva ne sodijo v ta sklad in jih 

morate nakupiti sami. 

 

Tudi v prihodnjem šolskem letu je izposoja učbenikov za vse učenke in učence od 1. do vključno 

9. razreda naše osnovne šole BREZPLAČNA. Izposojevalnino za izposojene učbenike nam bo v skladu 

s prakso prejšnjih let povrnilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če bo kakšen učbenik uničen ali ga ne boste 

vrnili, boste ob koncu šolskega leta poravnali stroške nakupa novega učbenika. 

 

 

 

           Katja Šuštar,                            Žig    Janez Peterlin, 

 skrbnica učbeniškega sklada                     ravnatelj 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

OSNOVNA ŠOLA FERDA VESELA  

ŠENTVID PRI STIČNI 

 

 

Priimek in ime učenca/učenke: _______________________________, 1. razred 

 

Za svojega otroka nepreklicno  NAROČAM  NE NAROČAM (ustrezno obkrožite) 

izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, ki jih je določila šola. Izposojevalnino bo poravnalo 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

                         Podpis staršev: 

 

_________________________ 

 
 
Naročilnico izpolnite in jo vrnite razredničarki do torka, 12. 6. 2018. 
 

 


