
Začnemo ob 15h in zaključimo s klepetom ob kavi do 17h! Se vidimo? 

Z #EPIdogodki v aktivno in ustvarjalno novo leto! 
Reach for the Stars 5 nadaljuje lepo sprejet in temeljito prenovljen,  
razširjen in posodobljen komplet za 4. razred. Vas zanima, kaj prinaša? 

Pridružite se nam: 

Informativne in praktične delavnice, na katerih bomo predstavili, kaj 
prinaša prenova enega izmed najbolj priljubljenih učbenikov za angleščino v 
2. triletju, bo izvedla Nataša Puhner, mag. phil. 

V praktičnem delu se bomo posvetili bralnemu razumevanju in 
medpredmetnim povezavam.

Vsak udeleženec bo prejel praktično seminarsko gradivo in brezplačen 
vzorec učbenika. Na vseh lokacijah je omogočeno brezplačno parkiranje. 

Vabimo vas, da izberete lokacijo in termin, ki vam najbolj ustreza. Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da se 
na dogodek prijavite. Do najhitrejše prijave s klikom na por talu Vedež, www.vedez.si/epidogodki.  

Če ste lani zamudili naše delavnice ali le niste še čisto prepričani, ali so #EPidogodki  tudi za vas, vabljeni k ogledu 
utrinkov z lanskih delavnic, kjer smo se med drugim tudi praktično lotili medpredmetnih povezav. 

Za več informacij pokličite ali pišite:  

  
       01/ 30 69 842   barbara.glavnik@dzs.si.  

Z lepimi pozdravi,

Andreja Kavčič
Vodja prodaje

Poštnina plačana
pri pošti 1102 Ljubljana

19. 1.  CEljE  četrtek (predstavitev z delavnico)

30. 1.   ljubljana  ponedeljek (predstavitev z delavnico)

9. 2.  DIVača  četrtek (predstavitev z delavnico)

14. 2.  BrežIce torek (predstavitev)

15. 2.  jEsEnICE  sreda (predstavitev)

TISKOVINA



Pri prenovi smo se močno oprli na mnenje uporabnikov, saj učbenika zagotovo nihče ne pozna bolje.  
Prav uporabniška izkušnja in več kot 10 let uporabe v razredih iz cele Slovenije, je zagotovo ena izmed največjih 
prednosti kompleta Reach for the Stars. S prenovo kompleta za 5. razred pa delo še ne bo zaključeno, saj sodoben 
pouk zahteva več kot le učbenik in delovni zvezek. Ostanite z nami in bodite del razvoja gradiv po meri slovenskega 
učnega sistema! 

Na kaj ste nas pred prenovo opozorili in čemu smo namenili še posebno pozornost? 

Sistematična struktura

Razširjeno, dopolnjeno in posodobljeno besedišče

Več poudarka na utrjevanju in konsolidaciji 

Medpredmetne povezave

Sistematično in postopno opismenjevanje 
               

✁

01/ 30 69 842 01/ 30 69 856 barbara.glavnik@dzs.si www.vedez.si/epidogodki

IME IN PRIIMEK _____________________________________________________________________________________________

ŠOLA ______________________________________________________________________________________________________

NASLOV ___________________________________________________________________________________________________

E-NASLOV ______________________________   TELEFONSKA ŠT. _______________________________________________

DATUM ________________________________ PODPIS ________________________________________________________

DZS, d. d., Šolski Epicenter - prijava, Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana

PRIJAVNICA
 � 19. 1., četrtek Celje  TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije, Kidričeva ulica 25
 � 30. 1., ponedeljek   ljubljana  GZS, Dimičeva 13
 � 9. 2., četrtek Divača  Muzej slovenskih filmskih igralcev v Divači, Kraška cesta 26
 � 14. 2., torek  brežiCe Posavc, d. o. o.,  Levstikova ulica 2a
 � 15. 2., sreda jeseniCe  Območna obrtno-podjetniška zbornica Jesenice, Cesta železarjev 2

nOVO na www.eVedez.si

Zvočno gradivo v mp3 formatu
•

e-učbenik za projiciranje
•

 priprave


