
ZNANJE URESNIČUJE SANJE 
 
 

1. TRILETJE    

 
Pred kratkim ste na Aktiv učiteljev 1. triletja prejeli katalog gradiv Naša ulica. 

Želimo si, da bi v novo šolsko leto vstopili brezskrbno, zato si vzemite čas ter 

si sestavite svojo zmagovalno kombinacijo.  
 

Na spletnem izobraževalnem središču www.nasaulica.si si lahko pod rubriko 

Novice ogledate katalog gradiv Naša ulica za 1. triletje -  šolsko leto 

2017/2018. 

 

Še vedno je čas, da Vas obiščemo na šoli in vam predstavimo tiskana in e-gradiva iz učnega sistema 

Naša ulica. Pokličite na telefonsko številko 01/30 69 823 ali pišite po e-pošt na 

alenka.korenjak@dzs.si.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. TRILETJE    
 

 
 

V naši založbi se zelo dobro zavedamo, koliko truda in časa učitelji vlagate v 

delo z učenci, zato smo vam pripravili celovito ponudbo gradiv za 4. in 5. 

razred.  

Spoznajte naša gradiva za 4. in 5. razred s spletnimi vsebinami za učitelja in 

učenca na novem izobraževalnem portalu eVedež. 

 

Ne prezrite kataloga 2017/2018, ki smo vam ga poslali na šolo.  

Lahko pa si ga tudi ogledate s klikom na: www.eVedez.si/Novosti. 

 
Izberite najboljše za vas in za vaše učence in nas povabite na vašo šolo, da vam pomagamo 

sestaviti najboljšo kombinacijo gradiv.  Pokličite na telefonsko številko 01/30 69 811 ali pišite po  

e-pošti na mojca.mohar.bertoncelj@dzs.si.  

http://www.nasaulica.si/
https://issuu.com/home/docs/nasa_ulica_katalog_2017_net_5e37cb8924bcf9/edit/embed
mailto:alenka.korenjak@dzs.si
mailto:mojca.mohar.bertoncelj@dzs.si


V POSTOPKU POTRJEVANJA 

 NAŠA ULICA – SPOZNAVANJE OKOLJA, učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu

 ČUDOVITI SVET GLASBE 5, učbenik za glasbeno umetnost za 5. razred 

 HEJ HOJ 5, učbenik za slovenščino za 5. razred 

 REACH FOR THE STARS 5, učbenik za angleščino za 5. razred

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. TRILETJE    
 

 

VABILO NA PREDSTAVITEV 
Aktivne metode poučevanja kemije z didaktičnim kompletom KEMIJA DANES 

 
Vabljeni na srečanji, na katerih bosta urednica in avtorica mag. Mojca Graunar ter avtorica  
mag. Mojca Podlipnik prikazali vsebine in uporabljene pristope v prenovljenem kompletu Kemija 
danes s primeri v interaktivnem gradivu. 
 

Ne zamudite priložnosti in se nam pridružite na srečanjih s pričetkom ob 15.uri: 
 

MARIBOR, torek, 11. aprila 2017, OŠ Borcev za severno mejo, Borcev za severno mejo  
LJUBLJANA, sreda, 12. aprila 2017, OŠ Vižmarje Brod, Na gaju 2 
 
 

Vsak udeleženec bo prejel brezplačen izvod učbenika po izbiri. Prijavite se lahko s spletnim 
obrazcem na www.eVedez.si (zavihek Dogodki), po telefonu na številko 01 30 69 843 ali po e-pošti 
maja.kotar@dzs.si. 

ŠOLSKI EPICENTER 

 
 

 

Prenovljena izdaja Reach for the Stars je pisana na kožo novim generacijam 
učencev, ki pridejo v 4. razred z več predznanja. 
  
Pokličite ali pišite za več informacij ali individualno predstavitev na vaši šoli ali 
naročite ogledni izvod 01/30 69 842 barbara.glavnik@dzs.si. 
 

Ste že slišali nove zvočne posnetke? Nekaj jih je na voljo na 
www.vedez.si/AlwaysRFS   

mailto:maja.kotar@dzs.si
mailto:barbara.glavnik@dzs.si
http://www.vedez.si/AlwaysRFS


 
 

NEMŠČINA 
 
Prima 1, nemščina za mlade začetnike je v prenovi!  
Vas zanima, kaj prinaša? Preverite na www.eVedez.si.  
 

Še vedno lahko tudi glasujete za barvo, v kateri naj bo prenovljena.   
 
 
 
 

 

5 nasvetov, kako izbrati učbenik  
 

Vas zanima, kaj pravijo učitelji po Sloveniji? Zbrali smo mnenja in 
nasvete ter jih povzeli v tem zapisu na www.eVedez.si.       
 
  
 
 
 
 

Posebni ponudbi 
 

 

Avtorica Lucija Stepančič,  
ilustracije Damijan Stepančič  
 

PREHLAJENI ČARODEJ 
 

Tudi čarodej potrebuje robec, če se prehladi. Kje vse pa ga lahko v cirkusu sploh 
izgubiš? Ko čarodej Amadej najde svoj robec na najbolj nepričakovanem mestu, si 
svečko vseeno obriše v rokav.  
Zakaj? 

 
 
Zgodba v svoji preprosti, minimalistični, a vsekakor neklišejski maniri nagovarja mladega bralca k raziskovanju, 
čudenju in igri.  Nova najljubša družinska slikanica, ki vedoželjnim otrokom odpira nešteto novih tem in 
postavlja še več novih vprašanj. 
 
Primernost slikanice razvojni stopnji 1. triletja 
 

Slikanica vsebinsko, jezikovno, sporočilno in likovno ustreza pričakovanjem in zmožnostim prvošolcev. V 
okviru družinskega branja razvija slušno razumevanje, privlačna in zanimiva tematika ter razkošne ilustracije 
pa nagovarjajo tudi k samostojnemu branju. 
 
Cena slikanice 17,90 EUR 
 

Informacije in naročila: Monika Kozlevčar, monika.kozlevcar@dzs.si, 01/30 69 849 

 
 
 

http://www.evedez.si/
http://epidzs.weebly.com/epiblog
http://www.evedez.si/
mailto:monika.kozlevcar@dzs.si


JAZ. TINA. je biografski roman, ki sta ga spisala življenje in značaj najboljše 

alpske smučarke v zgodovini Slovenije. Vendar ni običajen biografski roman. Kot je 
izjemna in edinstvena Tina Maze, je izjemna tudi knjiga, ki nam jo prvič približa v 
luči, kakršne do sedaj nismo poznali. 

 Vas zanima kaj razkriva? Ste pripravljeni na resnično Tino? 

Cena romana 28,90 EUR 
Informacije in naročila: Monika Kozlevčar, monika.kozlevcar@dzs.si, 01/30 69 849 
 
 

 
 
 
 
 

Pridružite se nam! 
 

 Obvestila o novostih in aktualni ponudbi,  

 zanimivi članki, kvizi in video posnetki,  

 nagradne igre, dogodki, blogi in še marsikaj!  
 
 

 
 
 

Več informacij o gradivih na portalih www.nasaulica.si in www.eVedez.si. 
 

 

Če v prihodnje ne želite več prejemati E-novic DZS, nam prosim sporočite elektronsko na e-naslov promocije@dzs.si. Posredujte to sporočilo 
prijateljem, znancem in  kolegom, ki bi jim bila zgornja vsebina zanimiva. Sporočilo je poslano iz Izobraževalnega založništva DZS, ker ste se registrirali 
kot udeleženec na naših dogodkih, kot uporabnik Vedeževega e-paketa  ali je bil vaš e-naslov javno objavljen na spletni strani. 

 

mailto:monika.kozlevcar@dzs.si
http://www.nasaulica.si/
http://www.evedez.si/
mailto:promocije@dzs.si

