
ZNANJE URESNIČUJE SANJE 

POTRJENA učbenika na aprilski seji Zavoda za šolstvo RS:  
 

 ELEKTRIKA, MAGNETIZEM IN ATOMI, učbenik  

za fiziko za gimnazije in srednje šole 3  
 

 MATEMATIKA 4, učbenik za srednje strokovne šole  

 

Informacije o gradivih:  

Maja Kotar, maja.kotar@dzs.si, 01/30 69 843 

 
 

MALA SLOVNICA SLOVENSKEGA JEZIKA – jezikovni priročnik za šolo in vsakdanjo rabo 

 

Priročnik vsebinsko in terminološko sledi učnim načrtom, tako za 

gimnazije kot za strokovne in poklicne šole. V priročniku je zajeta vsa 

terminologija o slovenskem jeziku in bo v pomoč vsem, ki se srečujejo s 

tujim jezikom in bodo lahko primerjali slovnična poglavja. 

 

Vadnica z raznovrstnimi dejavnostmi sledi vsebinam priročnika  

Mala slovnica slovenskega jezika, zato je dragocen delovni zvezek, s 

katerim bodo dijaki učinkovito utrdili svoje znanje. Vsebuje več kot 1000 nalog z rešitvami, ki pokrivajo 

celotno srednješolsko učno snov pri slovenščini. Učinkovita priprava za zaključek srednje šole, maturo, 

zaključne izpite oz. strokovne izpite. 

 

 

Avtorica obeh gradiv je Mateja 

Gomboc, profesorica slovenščine 

in italijanščine na gimnaziji.  

Predstavitveni videoposnetek je 

na voljo www.eVedez.si/novosti 

(srednja šola).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maja.kotar@dzs.si
http://www.evedez.si/novosti


Z vadnicami OBVLADAM. je konec slabih ocen! 

 

Zbirka odličnih vadnic OBVLADAM za različna predmetna področja z vadnicami za MATURO še vedno 

na voljo s popustom in dodatno ugodnostjo - kupec prejme tudi praktični učni pripomoček MODRA 

POMOČ s hitrim pregledom učne snovi!   

 

Vadnice lahko naročite prek 
spletnega nakupovalnega centra 
www.dzs.si ali pa jih kupite po 
ugodnih cenah tudi v vseh 
knjigarnah in papirnicah DZS.  
 
Akcija traja do razprodaje zalog 
oziroma najkasneje do 31. 5. 2017.  
 

Naročila na: Agata Vogrin,  

agata.vogrin@dzs.si, 01/30 69 879 
 
 
 

ŠOLSKI EPICENTER 
 
 

NEMŠČINA 
 
Učbeniki Panorama, novost založbe Cornelsen za 
nemščino v srednji šoli, so potrjeni!  
 

Vas zanima več?  
Pokličite ali pišite za individualno predstavitev ali 
možnost oglednega izvoda:   
Barbara Glavnik, barbara.glavnik@dzs.si,  
01/30 69 842 
 
 

Na www.dzs.si preverite tudi novosti za ostale jezike!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Več informacij o gradivih in e-novicah na portalu Vedež.   

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. 
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