
ZNANJE URESNIČUJE SANJE 
 
 

1. TRILETJE    

 
 

Vabimo vas, da preživite z nami prijetno popoldne na Iksovem festivalu Naša ulica  
v torek, 16. maja 2017. 

 

Sproščeno druženje bomo pričeli ob 14.15 z zanimivim predavanjem nevropediatrinje dr. Tine 
Bregant, ki nam bo povedala mnogo zanimivega o funkcionalnosti možganov, pa tudi, kako jih 
nahranimo. Nadaljevali bomo s prispevkom glavnega urednika Vasje Kožuha o prednostih gradiv 
Naša ulica. Festival bomo zaključili s pripravo izvrstne sladice pod vodstvom slaščičarskega mojstra 
Gorazda Potočnika, katere okus nam bo še dolgo ostal v spominu. Zaključili bomo ob 18. uri. 
 

Prijave zbiramo prek spletnega obrazca (kliknite): IKSOV FESTIVAL - 16. MAJ 2017  
 
 

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

sistema Naša ulica.  
 

Pokličite na 01/30 69 823 ali pišite po e-pošti na alenka.korenjak@dzs.si.  

 

 

2. TRILETJE    
 

 
 

Naš nabor tiskanih gradiv za vse predmete s spletno podporo 
www.eVedez.si v 4. in 5. razredu vam ponuja celostno, 
kakovostno in cenovno ugodno rešitev.  
 

Naša gradiva si lahko ogledate tudi v šolskem katalogu na 
spletni strani eVedež: http://www.evedez.si/Novosti.  
 
Vzemite si čas in sestavite svojo zmagovalno kombinacijo.  
 

 

Pokličite na 01/30 69 811 ali pišite po e-pošti na mojca.mohar.bertoncelj@dzs.si.  
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mailto:alenka.korenjak@dzs.si
http://www.evedez.si/
http://www.evedez.si/Novosti
mailto:mojca.mohar.bertoncelj@dzs.si


 
POTRJENI učbeniki na aprilski seji Zavoda za šolstvo RS: 

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

 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

ŠOLSKI EPICENTER 

 
 

Ste tudi vi med 85 % učiteljev, ki ocenjujejo, da je najprimernejše gradivo za angleščino v 3. 
razredu delovni učbenik?   Več na www.vedez.si/AlwaysRFS   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NEMŠČINA 
 

Prima 1, nemščina za mlade začetnike je prenovljena!  Vas zanima, kaj prinaša? Pridružite se nam:  
   

 v Mariboru, 10. 5. 2017   

 v Ljubljani, 11. 5.  2017 
 

Prijavite se lahko preko spletnega obrazca na 
www.vedez.si/EPIdogodki.  
 
 
Poleg nove Prime bomo predstavili tudi Primo Plus, učbenik za nemščino v 3. triletju, ki je potrjen za 
Neobvezni izbirni predmet in Izbirni predmet drugi tuji jezik!    #EPIdogodki Se vidimo 
 
 
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. 

http://www.vedez.si/AlwaysRFS
http://www.vedez.si/EPIdogodki
http://www.nasaulica.si/
http://www.evedez.si/
mailto:promocije@dzs.si
http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=1984
http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=1984
http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=1984
http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=1984
http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=1984
http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=1984
http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=1984
http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=1984
http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=1984
http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=1984
http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=1984
http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=1984
http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=1984
http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=1984
http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=1984
http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=1984
http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=1984
http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=1984

