
TISKOVINA Poštnina plačana
pri pošti 1102 Ljubljana

RAZRED EAN NASLOV CENA
1. razred 9789610207061 JUNAKI NAŠE ULICE 13,9O EUR

2. razred 9789610207184 ZGODBE NAŠE ULICE 13,9O EUR

3. razred 9789610208396 SKRIVNOSTI NAŠE ULICE 13,9O EUR

•  obiščite spletni nakupovalni center www.dzs.si ali knjigarne in papirnice DZS, d. d.
•  pokličite na telefonski številki: 080 80 81 ali 01 30 69 881
•  pišite na info.narocila@dzs.si ali irena.urbancic@dzs.si Berila za 1. triletje

UČNA GRADIVA 

Berila iz sklopa Naša ulica povezujejo dvoje: družinsko branje in samostojno branje otroka.  
V berilih boste našli kakovostno leposlovje: najboljše primere klasičnih pravljic in sodobna besedila, 
ki bralcu – odraslemu in otroku – ponujajo obilo idej za pogovor o prebranem.  Odlomki so bralcu 
v izziv, saj ponujajo besedne zanke in uganke, spoznava raznovrstne junake in zaplete iz pravljic, 
stripov, slikopisov in risank, veliko verzov in še več nalog za razumevanje in poustvarjanje besedila. 

Didaktične zamisli, ki spremljajo vsak odlomek, besedilo ustvarjalno in kritično osmislijo, obsegajo 
pa igro vlog, besedne igre, nadaljevanje zgodb, dramatizacijo, nastope … Ob predlogih bodo otroci 
razvijali najpomembnejše: govorne sposobnosti in domišljijo. 

Privlačna neumetnostna besedila bralcu slikajo stvarni svet – svet, ki ga učenec spoznava kot 
nasprotje domišljiji.

Poučevanje književnosti v 1. triletju je proces, ki od učitelja in učenca zahteva veliko dela. Berila 
Naša ulica so učitelju v veliko pomoč, saj mu nudijo širok okvir za delo v razredu, obenem pa mu 
še vedno dopuščajo veliko možnosti za ustvarjalno delo. Velik poudarek je na raznolikosti zvrsti in 
avtorjev, junakov in vsebin, didaktičnih idej in možnosti, ki so domišljeni in upoštevajo učenčevo 
razvojno stopnjo. Berila bogatijo odlične ilustracije izvirnih ilustratork in ilustratorjev.

Naj vam bodo berila iz Naše ulice najboljša družba vse šolske dni! 



1. RAZRED - JUNAKI NAŠE ULICE

Kdo so junaki naše ulice? To so mali bralci, ki v prvem  
berilu vstopajo v svet besed in literarnih doživetij!

Izbor besedil je pripravljen z mislijo na mladega bralca in učitelja, 
mentorja branja. Otrok bo z nenavadnimi in zanimivimi zgodbami, 
pravljicami, stripi in pesmimi potešil svojo radovednost. Vprašanja 
in naloge ob besedilu naslavljajo učitelja; z njimi bo razvijal otrokovo 
domišljijo, ga učil novih besed in spodbujal njegov govor. Poudarek je na 
ubesedovanju, saj je govorni razvoj ključen za kasnejši otrokov napredek v 
branju in pisanju.

Avtorji berila dr. Igor Saksida, Sabina Višček in dr. Janja Plazar

Bila je nekoč majhna, srčkana zgodba, ki jo je vzljubil 
vsakdo, če jo je prebral. 

Zgodbe naše ulice so raznolike kot njeni junaki. Med 
njimi so šaljiva in igriva besedila, pa tudi srčne zgodbe, 
ki nas opogumljajo k spremembam. Posebna odlika 
drugega berila se kaže v izboru in obravnavi lirskih 
besedil, ki s svojo pretanjenostjo, zvočno in besedno 
igrivostjo utirajo pot recepciji pesmi v drugem razredu.  
(iz ocene dr. Vide Medved Udovič)

Avtorici berila Jana Bauer in Majda Koren 

V tej zanimivi, prečudni ulici se skrivajo junaki, medvedi, volkovi in  
tudi bitja, ki ne obstajajo! V tej ulici se razkrije skrivnost o knjigah …
 

2. RAZRED - ZGODBE NAŠE ULICE

3. RAZRED - SKRIVNOSTI NAŠE ULICE

Avtorji berila dr. Igor Saksida, Sabina Višček,  
dr. Janja Plazar in dr. Nataša Dolenc Orbanić

Brez zgodb bi bil svet pust in prazen. Zgodbe in 
pesmi mu dodajo čarobnost in skrivnostnost, 
humor in napetost. Besedila v tretjem berilu 
so duhovita, prežeta s humorjem in igrivostjo, 
ki z zanimivo motivacijo vabijo tretješolca 
v literarno doživetje. Aktualizirane so tudi 
resnejše teme, s katerimi se soočajo nekateri 
otroci: strah, enostarševska družina, nasilje … 
(iz ocene dr. Vide Medved Udovič)
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IZŠTEVANKE

ŠALJIVKE

KRICA KRACA, BELA RACA,
BUBA BAJA, ŽE NAGAJA,
ABU BABU, STRAŠNA MIŠ,
MIGA Z BRKI, TI LOVIŠ!

DIGU DIGU DAJCA,
MAMA UJELA ZAJCA,
ZAJC JI JE UTEKU,
V LONCU SE JE SPEKU.

POD NEKIM MOSTOM JE PISALO:
CIPSIPILIPSIPILONIKA.
KDOR TE BESEDE NE ZNA PREBRATI,
MORA ZDAJ MIŽATI.

EKATE PEKATE CUKATE ME,
ABE FABE DOMINE,
EKTUM PEKTUM
TUM TUM TUM,
ABELE FABELE DOMINUM.

ENCI BENCI
NA KAMENCI,
TU SEDIJO
TRI MLADENCI,
ERI BERI
MUZIKERI,
VIJA VAJA VEN!

 Poišči v pesmih besede, ki se rimajo.

 Prelistaj knjige enci benci na kamenci. Kakšne so 
ilustracije v njih?

 Komu je namenjena šaljivka z dooolgo besedo? Jo znaš 
prebrati?

 Izmisli si svojo pesem iz besed, ki se rimajo. Naj bo 
izštevanka ali šaljivka. Besede so lahko tudi čudne, nič 
hudega.

TO ZNAM POVEDATI PO SVOJE!

KAJ JE rIMA?
HM, JE rIMA TUDI

rOBOT – PILOT?
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TO ZNAM POVEDATI PO SVOJE!

Ti uganki in še več ugank najdeš v knjigah različnih avtorjev 
(Niko Grafenauer, Andrej Rozman Roza, Anja Štefan ...).

UGANKE

Niko Grafenauer

ČEPRAV JE SESALEC, NE MARA MLEKA,
ZA PRAH PA MU NIKDAR NE ZMANJKA TEKA.

 Reši uganki in nariši rešitve.

 Če želiš, lahko svoje risbe pokažeš 
sošolkam in sošolcem. So vse risbe 
enake?

 Bi znal(a) sestaviti svojo uganko?  
Če ne, vprašaj starejše, ali oni poznajo 
kako uganko.

TO ZNAM POVEDATI PO SVOJE!

Z MALO PRIROČNO NAPRAVO
PREMAGA NAŠ GLAS
POT V DRUGO DRŽAVO
NESKONČNO HITREJE OD NAS.

KAPLJICE DEŽJA NE PADAJO Z NEBA,
AMPAK KAR DOMA NA ŽELJO IN UKAZ
DEŽUJEJO NA NAS.

Andrej rozman roza

MALI MARTINČEK NA SONCU SE GREJE,
KO NAS ZAGLEDA, ZBEŽI,
A V VROČIH DEŽELAH IMA VEČJEGA BRATA ,
PRED KATERIM ZBEŽALI BI MI.
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Ksenija Šoster Olmer: PUNčKA NAGAJA

Aja tutaja,
punčka nagaja,
pevska je vaja
sredi noči.
Aja tutaja,
punčka razgraja,
joka, kriči,
vso hišo
iz sladkega spanja budi.
Aja tutaja,
v postelji vstaja,
noče več sama
v temi ležati,
z očkom in mamo se hoče igrati.
Hitro, oj hitro prižgite luči!

 Kaj je pevska vaja sredi noči? 

 Zakaj noče punčka ležati v temi? Česa si želi?

 Je punčka žalostna, jezna, razvajena? Povej, kako bi jo 
označil(a).

 Izmisli si nadaljevanje pesmi. Prižgali smo luči in punčka je …

TO ZNAM POVEDATI PO SVOJE!
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Slovenska pesnica Ksenija Šoster Olmer živi v Združenih državah Amerike.  
V njeni pesniški zbirki Nogavičke za ptičke najdeš veliko zanimivih pesmi, na primer: 
Maškarada, Moj očka je najboljši tati, Gospod Jazne.

Kaj pa, ko kdo 
budi mene? Tudi to  

ni v redu!
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TO ZNAM POVEDATI PO SVOJE!

Guido van Genechten: VELIKO TEKMOVANJE V KAKCIh

Za kralja Kaka je bilo Veliko tekmovanje v kakcih zelo pomembno, zato so se 
živali vsako leto trudile, da bi ga očarale.

Štiri očarljive miške so družno 
prinesle velik kos kruha. V resnici je bil 
siropor, iz katerega so izgrizljale rezino 
in jo pobarvale, da je bila videti kot 
namazana. Potem so jo s svojimi tankimi 
mišjaki zabelile kot z ocvirki. Tik pred 
njimi je slonček potiskal enokolesno 
mizico z gromozanskim iztrebkom. 

»Hoho, kaka porcija,« ga je občudujoče pohvalil kralj Kaka. Smrdelo je do 
neba. 

»Ta je atijev,« je ponosno rekel slonček. 
Kuža je vedel, da je kralj Kaka po naravi 

šaljivec.
Zato je svoje klobasice navihano 

poimenoval KAKCI NA ŠPAG’CI.
»Haha,« se je od srca nasmejal kralj 

Kaka, »kakci na špag’ci, ta je pa dobra!«
Konj in pujsa, ki sta bila majčkeno 

zaljubljena, sta tesno sodelovala. Plod njunega dela se je imenoval DOBRA 
PAPICA — LEPA KAKICA.

Toda če, tako kot kralj Kaka, nisi bil pesnik po duši, si videl le tri konjske fige 
na prašičji brozgi.

Odlomek

 Kaj se ti zdi v odlomku smešno? 

 Če ti je kakcev dovolj, pomisli na nekaj dišečega.  
Kaj ti najlepše diši?

TO ZNAM POVEDATI PO SVOJE!
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TO ZNAM POVEDATI PO SVOJE!

JEŽ

jeŽa najdemo v gozdovIh, na travnIkIh In tudI v naseljIh.

TELO JEŽA JE POKRITO Z BODICAMI.

KO SE PRESTRAŠI, SE ZVIJE V KROGLO IN NAJEŽI BODICE.

TAKO SE BRANI PRED PLENILCI IN ZAVARUJE SVOJ MEHKI TREBUH.

ŽAL GA TO NE ZAVARUJE PRED AVTOMOBILI, KO PREČKA CESTO.

JEŽ JE VSEJED. NAJRAJE JÉ ŽUŽELKE, DEŽEVNIKE, POLŽE, ŽABE, KUŠČARJE, 
GOBE IN PTIČJA JAJCA. SADJE SI PRIVOŠČI LE VČASIH ZA PRIBOLJŠEK. HRANO 
VEČINOMA IŠČE PONOČI.

JEŽ LAHKO HITRO TEČE. ZNA TUDI PLAVATI IN PLEZATI.

ZIMO PRESPI. ZVIT V KLOBČIČ LEŽI POD LISTJEM IN KORENINAMI DREVES, KJER MU 
JE TOPLO.

SAMICA SPOMLADI ALI POLETI SKOTI VEČ MLADIČEV. OB ROJSTVU SO NJIHOVE 
BODICE MEHKE. MLADIČI PRI MAMI SESAJO MLEKO.

 V Sloveniji živita dve vrsti ježa: 
beloprsi jež in rjavoprsi jež. 
Rjavoprsi jež je redek in ga zato  
le redko srečamo.

 V Afriki živi ježevec, ki je precej 
večji od ježa. Tudi on ima bodice. 
Njegove bodice so lahko dolge tudi  
do pol metra.

 Kaj pomeni, da jež naježi bodice?

 Ali se znaš tudi ti zviti v klobčič?

 Jež je vsejed. Poznaš še kakšno žival, ki je 
vsejeda?

 Meniš, da jež res nabada hruške na bodice? 
Kako pa bi jih snel z bodic? Ne – taki so ježi 
samo v pravljicah ali pesmih.

 Opiši žival, ki ti je všeč.

ALI SI VEDEL(A)? TO ZNAM POVEDATI PO SVOJE!
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TO ZNAM POVEDATI PO SVOJE!

 Razmisli, kako je človek v pradavnini izvrtal luknjice v kost. Kako bi s preprostim 
kamnitim orodjem ti izvrtal(a) luknjico v kost?

 Kaj meniš, kakšna je bila glasba v prazgodovini? O čem je govorila? 

 Pred kratkim so izdelali kopijo piščali, da bi izvedeli, kakšen je njen zvok. Poišči posnetek 
na spletni strani Narodnega muzeja.

 Na svetovnem spletu poišči sliko prazgodovinske šivanke, ki so jo tudi našli v Sloveniji. 
Si presenečen(a), kaj vse so znali ljudje v prazgodovini?

 Kaj vse hranimo v muzejih? Se spomniš, v kateri zgodbi deklica prenoči v muzeju igrač?

TO ZNAM POVEDATI PO SVOJE!

PIŠčAL IZ PrADAVNINE

Na naših tleh so se ljudje naseljevali že od pradavnine. Številne najdbe, ki so  
jih odkrili arheologi, nam razkrivajo njihovo življenje. Ogledamo si jih lahko  
v muzejih po vsej Sloveniji.

Med najbolj sijajne in zanimive spada najdba iz jame blizu Cerknega. Gre za 
del kosti mladega jamskega medveda. Vendar ta ne bi bil nič posebnega, če 
ne bi človek v pradavnini vanj naredil luknjic. Po natančnem raziskovanju so 
znanstveniki presenečeni odkrili, da v rokah držijo najstarejšo piščal na svetu!

Piščal si lahko ogledaš v Narodnem muzeju v Ljubljani.
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Nekatere družine so velike. Druge so majhne. Za nekoga je družina lahko tudi dom 
z vzgojitelji, prijatelji iz doma pa so kot bratje in sestre. Družine se med seboj zelo 
razlikujejo. A vsakdo bi moral imeti družino, v kateri bi se počutil varno.

Alexandra Maxeiner: VSE NAŠE DRUŽINE
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 Kaj pa tvoja družina, je tiha ali glasna? O čem se najraje 
pogovarjate? Radi tičite doma ali se raje potepate?

 Zaigrajte prizorčke:

– zjutraj se vsem mudi v šolo in službo;

– družina se odpravlja na počitnice;

– sobotni večer je, pokvarita se televizija in računalnik.

TO ZNAM POVEDATI PO SVOJE!
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PLEMENITO REZILO

Brez česa se danes odrasli skoraj nikoli ne odpravijo od doma? Brez denarja ali 
mobilnega telefona? Nekoč, ko poti še niso razsvetljevale luči, nekoč, ko še ni bilo 
policije in je moral vsak sam poskrbeti za varnost, je bil obvezen gosposki 
pripomoček – meč. Bil je hkrati orožje in del gosposke oprave.

Meč je bil najprej orožje, spretnost mečevanja pa nuja, ki je ljudem omogočala 
preživetje. Mladi bojevniki so se v mečevanju začeli uriti že v otroških letih pod 
strogim očesom izkušenih voditeljev. Od mečevalcev se je zahtevalo, da so pogumni, 
preudarni, odločni in dobro telesno pripravljeni. Meč je tehtal tudi do dva kilograma, 
kar je bila za srednjeveškega bojevnika, ki se je z mečem prvič srečal pri sedmih letih, 
kar precejšnja obremenitev.

Meč ni bil le uporaben kos kovine. Zelo kmalu  
so ga začeli uporabljati tudi izven bitk, na primer 
pri svečanih obredih. Ko so navadne vojščake 
povzdignili v viteze, so jih med obredom nalahno 
udarili z mečem po ramah. Na enak način še danes 
angleška kraljica podeli naziv vitez posebej zaslužnim 
posameznikom.

Ko so iznašli strelno orožje, se je mečevanje preselilo z bojnih polj v športne dvorane. 
Pa tudi na samotna mesta, na katerih so potekali dvoboji. To so bili dvoboji iz časti.  
Če te je nekdo hudo užalil ali prizadel tvoj ugled, si ga izzval na dvoboj. Dvoboji  
so bili prepovedani, saj je šlo za nesmiselno prelivanje krvi. Zato so se odvijali  
na skrivaj, ponoči ali ob zori. Ker je bila v času dvoboja običajno trda tema,  
je vsak od sabljačev v prosti roki nad glavo držal svetilko, da je osvetlil bojišče.  
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Še danes nekateri sabljači pred športnim dvobojem nad 
glavo dvignejo roko.

Slovenec Rudolf Cvetko, učitelj sabljanja, je bil kar 
dvakrat izzvan na dvoboj. Do dvobojev ni prišlo, enkrat 
se je opravičil Cvetko in enkrat drugi izzivalec. Tretjič 
pa je sam izzval skupino študentov, ki se je nesramno 
obnašala do vojaških častnikov. Ko so izzvani v Cvetku 
prepoznali vrhunskega sabljača, so se začeli izgovarjati 
in se strahopetno umaknili. Razumljivo, Rudolf Cvetko je 
bil svoj čas eden največjih sabljaških mojstrov! Bil je prvi 
Slovenec, ki je osvojil olimpijsko medaljo.

Sabljanje je danes veščina, ki jo ljubitelji preizkušajo le kot športno disciplino, in se zelo 
razlikuje od dvobojevanj iz časti ali vojaških namenov. A nekaj stare plemenitosti ta šport 
še ohranja. Kaže se v viteškem obnašanju do nasprotnika, v spoštovanju in pošteni igri. 
Pa tudi v tem, da bolj kot to, kaj imaš v roki, šteje tisto, kar imaš v glavi in srcu.

 Zakaj so včasih meč tako zelo cenili?

 Naši predniki so čast razumeli kot ponos, dostojanstvo človeka. Pomisli, kaj bi lahko 
prizadelo tvoj ponos. Kaj bi te lahko užalilo?

 Kako se ti odzoveš na žalitev?

 Ali poznaš še katero borilno veščino, pri kateri so pomembne viteške vrline?
45

TO ZNAM POVEDATI PO SVOJE!
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Umetnostno besedilo

To znam povedati po svoje! Ali si vedel(a)?Izvirne naslovnice spodbujajo 
nadaljnje branje in raziskovanje

Neumetnostno besedilo



RAZRED EAN NASLOV CENA
1. razred 9789610207061 JUNAKI NAŠE ULICE 13,9O EUR

2. razred 9789610207184 ZGODBE NAŠE ULICE 13,9O EUR

3. razred 9789610208396 SKRIVNOSTI NAŠE ULICE 13,9O EUR

•  obiščite spletni nakupovalni center www.dzs.si ali knjigarne in papirnice DZS, d. d.
•  pokličite na telefonski številki: 080 80 81 ali 01 30 69 881
•  pišite na info.narocila@dzs.si ali irena.urbancic@dzs.si

Prijavite vaš aktiv in se prepričajte o uporabnosti in kakovosti gradiv 
Naša ulica. Predstavili vam bomo vsa tiskana in e-gradiva Naša ulica.

Zahtevajte aktivacijsko kodo za enomesečni promocijski dostop do 
e-gradiv na www.nasaulica.si.

CENIK BERIL NAŠA ULICA

NAROČILA

ŽELITE SPOZNATI BERILA IN PREOSTALA GRADIVA 
NAŠA ULICA? OBIŠČEMO VAS NA ŠOLI!

Spletne vsebine za učitelja:
 Gradiva za projekcijo:
• e-delovni zvezki

• interaktivne naloge
• delovni listi za ponavljanje in utrjevanje

• rešitve
 

Dodatna podpora:
• letne priprave

• tedenski pregled vsebin
• urne priprave

• dodatni izzivi (dodatne vaje)
• vaje iz grafomotorike

• videoposnetki (matematika, glasbena umetnost, slovenščina)
• gradivo za tiskanje (različni materiali)

Spletne vsebine za učenca:
• interaktivne naloge 

• videoposnetki 
(matematika, glasbena umetnost, 

slovenščina)

Spletne vsebine za starše (učence):
• e-delovni zvezki z rešitvami

• interaktivne naloge
• videoposnetki 

(matematika, glasbena umetnost, 
slovenščina)

• vaje iz grafomotorike
• dodatni izzivi (dodatne vaje)

• gradivo za tiskanje 
(urnik, šolski koledar, slike naših junakov idr.) 

Kontaktirajte nas
alenka.korenjak@dzs.si
01 30 69 823

KAJ PONUJA SPLETNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE  
WWW.NASAULICA.SI?

Cene vključujejo DDV. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. 


