
ZNANJE URESNIČUJE SANJE 
 

 

1. TRILETJE        
 

IZŠLO: 
 

 NAŠA ULICA 2, medpredmetni učni komplet za 2. razred: priročna škatla, 5 medpredmetnih delovnih 

zvezkov, e-koda za dostop do www.nasaulica.si, plastični denar z vrečko, plastificirani stotični kvadrat 

(piši-briši), različne vrste pisav (piši-briši), mapa A4 z elastiko. 
 

 BEREM Z IKSOM, bralni listi za 1. in 2. razred 

 IKSOVE ZVEZDICE, delovni listi za matematiko za 2. razred 

 IKSOVE ZVEZDICE, delovni listi za slovenščino za 2. razred 
 

Več informacij na: Alenka Korenjak, 01 30 69 823 ali nam pišite na: alenka.korenjak@dzs.si 

 

2. TRILETJE    
 
 

IZŠLO: 
 

 POVEZUJEMO ZNANJE 4 - ŠKATLA, učni komplet z osmimi samostojnimi delovnimi zvezki s kodo in 

gradivom za tehniko  

 SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, učbenik za matematiko  

 SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, samostojni delovni zvezek v štirih delih za matematiko 

 HEJ HOJ 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino v dveh delih  

 HEJ HOJ 4, učbenik za slovenščino 

 NAŠA DRUŽBA 4, samostojni delovni zvezek za družbo 

 V OZVEZDJU BESED 4, berilo  

 RAZISKUJEMO IN GRADIMO 4, samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko  
 

 

 POVEZUJEMO ZNANJE 5 - ŠKATLA, učni komplet s šestimi samostojnimi delovnimi zvezki s kodo in 

gradivom za tehniko ter kolesarskim priročnikom 

 SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, samostojni delovni zvezek v dveh delih za matematiko  

 HEJ HOJ 5, samostojni delovni zvezek za slovenščino  

 RAZISKUJEMO IN GRADIMO 5, samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko  

 NAŠA DRUŽBA 5, samostojni delovni zvezek za družbo  

 ČUDOVITI SVET GLASBE 5, delovni učbenik za glasbeno umetnost  

 NAŠA DRUŽBA 5, učbenik za družbo  

 V OZVEZDJU BESED 5, berilo  

 REACH FOR THE STARS 4, učbenik za angleščino  



 

 

 

 

  NOVO!  

   VAŠA SPLETNA PODPORA – VSE NA ENEM MESTU.  

   Poučevanje in učenje z gradivi DZS bo sedaj še lažje s pestro elektronsko  

   podporo tako za učitelja kot učenca na www.evedez.si. 

Učitelji, ki uporabljate gradiva založbe DZS za 4. in 5. razred, za zgodovino 6-9 in kemijo 8-9 se registrirajte 

na portalu eVedež.  

 

Več informacij na: Mojca Mohar Bertoncelj, 01 30 69 811 ali nam pišite na: mojca.mohar.bertoncelj@dzs.si 

 

 
3. TRILETJE    

 
IZŠLO:  

 
 ŽIVIM IN JEM ZDRAVO, učbenik za gospodinjstvo za 6. razred                                                  

 KORAKI V ČASU 6, učbenik za zgodovino za 6. razred 

 TO JE TEHNIKA 8, delovni zvezek + gradiva (vse skupaj v škatli) za tehniko za 8. razred 

 KEMIJA DANES 2, učbenik za kemijo za 9. razred 
 

Več informacij na: Maja Kotar, 01 30 69 843 ali nam pišite na: maja.kotar@dzs.si 

 

 

NOVO - priprave po prenovljenem UN na portalih Vedež in eVedež 

 

 Glasbena umetnost 4 – letna priprava 

 Glasbena umetnost 5 – letna priprava 

 Družba 4 -  letna in dnevne   

 Družba 5 -  letna in dnevne 

 Naravoslovje in tehnika 4  - letna in dnevne 

 Naravoslovje in tehnika 5  - letna in dnevne 

 Matematika 7 – letna in dnevne (samo na portalu Vedež) 

 Matematika 8 - letna (samo na portalu Vedež) 

 Zgodovina  6  - letna in dnevne 

 

 

 
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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