
UČNA GRADIVA 
PO MERI IN IZBIRI

KATALOG UČNIH GRADIV IN UGODNOSTI OB NAROČILU ZA OSNOVNO ŠOLO 
ZA ŠOLSKO LETO 2014/15

TISKOVINA
Poštnina plačana pri 
pošti 1102 Ljubljana



Spoštovana učiteljica, spoštovan učitelj!

V Izobraževalnem založništvu založbe DZS, d. d. nadaljujemo s pripravo 
novosti in prenovami učnih gradiv in vam jih želimo podrobneje predstavi-
ti. Dovolite mi, da vas že v uvodu opozorim na nekaj novosti, ki jih pripra-
vljamo za šolsko leto 2014/2015.

Lani smo vam ponudili nov učbenik za matematiko v sedmem razredu, 
Tangram 7, v maju lahko pričakujete izid Tangram 8. Veseli nas, ko nam 
sporočate izredno pozitivna mnenja v zvezi s tem učbenikom.  
Nadaljujemo s prenovo učnih kompletov za zgodovino, zato v juniju na-
črtujemo izid učbenikov Koraki v času 7 in 8 s pripadajočima delovnima 
zvezkoma. Posebno pa nas veseli, da lahko napovemo izid prenovljenih 
delovnih zvezkov za kemijo tako za 8. kot 9. razred. Lani zelo lepo spreje-
temu učbeniku in delovnemu zvezku za domovinsko in državljansko kul-
turo in etiko, Svet smo mi 7, dodajamo še učbenik ter delovni zvezek za 
8. razred.

Postopno pripravljamo tudi učna gradiva v elektronski obliki. 
V katalogu pri predstavitvi posameznega gradiva najdete tudi informacijo, 
kje je že na voljo e-učbenik. Dostop do naših e-gradiv je možen prek trgovin 
App Store in Google Play.  V kolikor želite e-gradiva uporabljati na osebnih ra-
čunalnikih in napravah z Windows RT, vas vabimo, da obiščete spletno stran  
trafika.klika.si oz. se obrnite na nas. Z veseljem vam bomo svetovali.

Na voljo so tudi že gradiva za angleščino v 1. triletju, v okviru neobveznih 
izbirnih vsebin za drugi tuji jezik v 2. triletju pa smo pripravili raznoliko 
ponudbo učbenikov za nemščino in francoščino.

Tudi letos vam želimo s posebno prodajno ponudbo Učna gradiva po meri 
in izbiri omogočiti, da naša sistematična, sodobna in strokovno neoporeč-
na gradiva lažje pridejo do vas.

Naši šolski svetovalci in strokovne sodelavke vas bodo kontaktirali, seveda 
pa bomo veseli tudi vašega klica. 

Hvala, ker nam zaupate.

Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta,

Andreja Kavčič,
vodja prodaje

NE SPREGLEJTE!
Vsem gradivom za četrti 
razred dodajamo  vsebine, ki 
omogočajo še intenzivnejše 
povezovanje učnih vsebin. 
Delovnemu učbeniku Svet 
matematičnih čudes 4 smo 
dodali kar 32 strani dodatnih 
predlogov za poučevanje in 
praktičnih nalog, ki pomenijo 
nadgradnjo in celostno 
povezovanje med predmeti. 
Matematiki se pridružujeta 
nova učna kompleta za 
družbo in naravoslovje in 
tehniko.

Prepoznate jih takole:



Berila Grafomotorika

Berilo 1 (velja do ∞)
86-341-4011-3

Berilo 3 (velja do ∞)
86-341-4012-1

1. razred
86-341-1923-8

2. razred (velja do 2016)
9788634142617

3. razred
86-341-4013-X

1. razred
86-341-1930-0 /1
86-341-1931-9 /2

Jezikovne vadnice

  Slovenščina
 Berilo 1-3, gradiva za grafomotoriko in jezik

1. razred

delovni učbenik
978-96102-0120-5

e-delovni učbenik 
978-96102-0489-3

učbenik (velja do ∞)
978-96102-0322-3

e-učbenik
978-96102-0524-1

delovni zvezek
978-96102-0323-0

učbenik
978-96102-0509-8

e-učbenik

delovni zvezek
978-96102-0510-4

2. razred 3. razred

  Spoznavanje okolja
 Raziskujem in razmišljam 1-3

1. razred

delovni zvezek
978-96102-0095-6 /1
978-96102-0287-5 /2

e-učbenik (velja do ∞)
978-96102-0484-8 

učni listi
978-96102-0096-3

E-gradiva Svet matematičnih čudes 1-3 najdete na trafika.klika.si ali na vedez.si.

delovni zvezek
978-96102-0324-7 /1
978-96102-0325-4 /2

učbenik (velja do 2016)
978-96102-0029-1

učni listi
978-96102-0478-7

delovni zvezek
978-96102-0349-0 /1
978-96102-0350-6 /2

učbenik (velja do 2017)
978-96102-0030-7

učni listi
978-96102-0479-4

2. razred 3. razred

  Matematika
 Svet matematičnih čudes 1-3

E-učbenik Vedeževo okolje najdete na www. vedez.si.

RAZISKUJEM IN RAZMIŠLJAM   
za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole

učbenik

2Darja Skribe DimecMaja Umek
Dušan Vrščaj
Ana Gostinčar BlagotinšekVera Čonč

NOVO!

Izobraževalni spletni portal VEDEŽ

Vse o šolskih gradivih na enem mestu! 

• predstavitve gradiv
• informacije o potrditvah
• seznam e-učbenikov
• napovedi izidov 
• dodatna gradiva
• kontaktni podatki
• in še mnogo več …

Spremljajte nas! 
Ves čas nove informacije.

Breda Oblak

3

delovni učbenik za glasbo v 3. razredu osnovne šole

GLASBENA SLIKANICA 3

1. razred

3. razred

2. razred

delovni učbenik: 978-96102-0270-7
e-delovni učbenik: 978-96102-0490-9
učbenik (velja do ∞): 86-341-2557-2

delovni učbenik: 978-96102-0481-7
e-delovni učbenik: 978-96102-0523-4
učbenik (velja do ∞): 86-341-2560-2

delovni učbenik: 978-96102-0615-6
e-delovni učbenik: 978-96102-0523-4
učbenik (velja do ∞): 86-341-2919-5

Na voljo tudi zgoščenke 
z zvočnim zapisom!

  Glasbena umetnost 
 Glasbena slikanica 1-3

učbenik
9781408238400 (Starter)
gradivo za 
interaktivno tablo
9781408238387

delovni zvezek in CD-ROM
9788376005621 (Starter)

  Angleščina
 Our Discovery Island

učbenik
9781408238523 (Level 1)
delovni zvezek
in CD-ROM
9781408251263 (Level 1)

lutka Waldo
9781447921356



5. razred

Berila Jezikovne vadnice

Berilo 4 (velja do ∞)
86-341-3079-7

Berilo 5 (velja do ∞)
86-341-3741-4

Hej hoj 4
učbenik (velja do 2015): 978-86-341-4218-1
delovni zvezek: 978-86-341-4109-2

Hej hoj 5
učbenik (velja do 2016): 86-341-3681-7
delovni zvezek: 86-341-2927-6

  Slovenščina
 Berilo 4-5, Hej Hoj 4-5

  Glasbena umetnost
 Čudoviti svet glasbe

4. razred 5. razred

učbenik (velja do 2015)
978-96102-0123-6

delovni listi
dostopni na www.vedez.si

učbenik (velja do 2016)
86-341-3828-3

  Gospodinjstvo
 Gospodinjstvo 5, Živim in jem zdravo 6

6. razred

učbenik (velja do ∞)
978-96102-0082-6
e-učbenik
978-96102-0433-6

e-učbenik (velja do ∞)
978-96102-0530-2
e-verzija na trafika.klika.si

  Naravoslovje in tehnika
 Raziskujemo in gradimo 4-5

učbenik z 
medpredmetnimi 
vsebinami 
(prenovljena izdaja)
978-96102-0613-2

delovni zvezek
978-96102-0614-9

učbenik (velja do ∞)
978-96102-0315-5
e-učbenik
978-96102-0528-9

delovni zvezek
978-96102-0316-2

4. razred 5. razred

  Drugi tuji jezik
 Neobvezni izbirni predmet

učbenik 4-6
86-341-2823-7/4
86-341-2995-0/5
86-341-3617-5/6

delovni zvezek 4-6
86-341-2824-5/4
86-341-2996-9/5
86-341-3618-3/6 

Zvočni posnetki na www.vedez.si/primaDZS

  Matematika
 Svet matematičnih čudes 4-5

delovni učbenik*
978-96102-0098-7
e-delovni učbenik
978-96102-0491-6

delovni zvezek
978-96102-0097-0

učbenik (velja do ∞)
978-96102-0326-1
e-učbenik
978-96102-0529-6

delovni zvezek
978-96102-0327-8

4. razred 5. razred
Mara Cotič
Darjo Felda
Nada Razpet
Bruna Bremec
Marija Pisk
Nevija Benčina Smotlak

5

delovni učbenikza matematiko v 5. razredu osnovne šole 

SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5  

delovni učbenik z 
medpredmetnimi 
vsebinami 
978-96102-0634-7

Mara Cotič
Darjo Felda
Nada Razpet
Bruna Bremec
Marija Pisk
Nevija Benčina Smotlak

5

delovni učbenikza matematiko v 5. razredu osnovne šole 

SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5  

*do razprodaje zalog

  Družba
 Naša družba 4-5

učbenik z 
medpredmetnimi 
vsebinami
978-96102-0616-3

delovni zvezek
978-96102-0617-0 

učbenik
izid spomladi 2015

delovni zvezek
izid spomladi 2015

4. razred 5. razred

V pripravi

učbenik (s knjižico civilizacije)
9782090383324

delovni zvezek
9782090383317

gradivo za  
interaktivno tablo
9782090324853

NOVO!

NOVO!NOVO!



  Gospodinjstvo
 Gospodinjstvo 5, Živim in jem zdravo 6

e-učbenik (velja do ∞)
978-96102-0530-2
e-verzija na trafika.klika.si

  Fizika
 Fizika, narava, življenje 1-2

učbenik (velja do 2015)
86-341-2751-6

delovni zvezek
978-96102-03469

učbenik (velja do 2016)
86-341-3668-X

delovni zvezek
978-96102-0477-0

8. razred 9. razred

Dodatek k učbenikoma za 8. in 9. razred najdete na www.vedez.si.

Maja Žvelc
Matej Černigoj
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FIZIKA, NARAVAŽIVLJENJE 2  
za fiziko v 9. razredu osnovne šole

delovni zvezek

  Tehnika in tehnologija 
 Tehnika in tehnologija 6-8

6. razred
učbenik (velja do 2017): 86-341-3671-X
delovni zvezek: 86-341-3672-8

7. razred
učbenik (velja do ∞): 86-341-2425-8
delovni zvezek: 86-341-2426-6

8. razred
učbenik (velja do ∞): 86-341-2748-6
delovni zvezek: 86-341-2749-4

  Naravoslovje
 Aktivno v naravoslovje 1-2

učbenik (velja do ∞)
978-96102-0115-1
e-učbenik
978-96102-0432-9

delovni zvezek
978-96102-0116-8

učbenik (velja do ∞)
978-96102-0252-3
e-učbenik
978-96102-0531-9

delovni zvezek
978-96102-0285-1

6. razred 7. razred

  Kemija
 Kemija danes 1-2

učbenik (velja do ∞)
86-341-2822-9

delovni zvezek
(prenovljena izdaja)
978-96102-0283-7

učbenik (velja do ∞)
86-341-2801-6

delovni zvezek
(prenovljena izdaja)
978-96102-0282-0

8. razred 9. razred

8

KEMIJA DANES 1
za kemijo v 8. razredu osnovne šole

Delovni zvezek

Mojca Graunar
Barbara ModecAlenka Gabrič
Milica Slatinek Žigon

9

KEMIJA DANES 2
za kemijo v 9. razredu osnovne šole

Delovni zvezek

Darko Dolenc
Mojca Graunar
Barbara Modec

  Biologija
 Spoznavam živi svet, Spoznavam svoje telo

učbenik (velja do ∞)
978-96102-0080-2
e-učbenik
978-96102-0434-3

delovni zvezek
978-96102-0277-6

učbenik (velja do ∞)
978-96102-0079-6
e-učbenik
978-96102-0435-0

delovni zvezek
978-96102-0303-2

8. razred 9. razred

  Matematika
 Tangram 6-9, Svet matematičnih čudes 6-9 

7. razred (velja do ∞)
učbenik: 978-96102-0343-8

8. razred   NOVO!
učbenik: 978-96102-0513-5 

6. razred (prenovljena izdaja)
učbenik: 978-96102-0512-8
delovni zvezek: 978-96102-0511-1

7.-9 razred učb
86-341-3979-4/7
86-341-4097-0/8
978-86-341-4172-6/9

Tangram Svet matematičnih čudes

7.-9 razred dz
86-341-3980-8/7
86-341-4098-9/8
978-86-341-4173-3/9

Dodatne informacije in kontakti
• Šolski program - Znanje uresničuje sanje

Nataša Štepec
Telefon: 01/306 98 44
E-pošta: natasa.stepec@dzs.si

• Tuj program - Šolski Epicenter
Marta Praprotnik
Telefon: 01/306 98 39
E-pošta: marta.praprotnik@dzs.si

• Naročila in ogledni izvodi
Agata Vogrin
Telefon: 01/306 98 79
E-pošta: agata.vogrin@dzs.si

NOVO!

NOVO!



  Domovinska in državljanska kultura ter etika
 Svet smo mi 7-8

učbenik (velja do ∞)
978-96102-0275-2

e-učbenik
978-96102-0532-6

delovni zvezek
978-96102-0276-9

učbenik
978-96102-0507-4

e-učbenik

delovni zvezek
978-96102-0508-1

7. razred 8. razred

Berila

New Challenges

Jezikovne vadnice

Prima In bocca al lupo, ragazzi!

Berilo 6 (velja do 2017)
86-341-3793-7

Berilo 7 (velja do 2015)
86-341-2725-7

Berilo 8 (velja do ∞)
86-341-3891-7

Berilo 9 (velja do 2017)
86-341-3065-7

učbenik (velja do ∞)
978-14082-5836-1
delovni zvezek + CD-ROM
978-14082-8442-1
gradivo za 
interaktivno tablo
978-14082-5856-9

učbenik (velja do ∞)
978-30602-0051-1
delovni zvezek + CD-ROM
978-30602-0052-8

učbenik  + CD-ROM (velja do ∞)
978-20115-5708-7
delovni zvezek + CD-ROM
978-20115-5709-4

učbenik (velja do ∞)
978-88618-2176-7
delovni zvezek
978-88618-2177-4

Hej hoj 6 (učb velja do 2017)
delovni zvezek: 86-341-3844-5

Hura za slovenščino 7
delovni zvezek: 86-341-2831-8

Hura za slovenščino 8 (učb velja do 2016)
delovni zvezek: 86-341-3682-5

Hura za slovenščino 9 (učb velja do 2017)
delovni zvezek: 86-341-3796-1

  Slovenščina
 Berilo 6-9, Hej Hoj 6, Hura za slovenščino 7-9

  Tuji jeziki
 angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina in španščina

Maša Žvelc
Matej Černigoj

SVET SMO MI  
Delovni učbenik
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SVET SMO MI 8  
za domovinsko in državljansko kulturo ter etiko v 8. razredu osnovne šole

Učbenik

  Glasbena umetnost 

6. razred
učbenik (velja do 2017): 86-341-4058-X

7. razred
učbenik 1 (velja do 2015): 978-86-341-4201-3
učbenik 2 (velja do 2015): 86-341-2792-8

8. razred
učbenik (velja do 2016): 86-341-2789-3

9. razred
učbenik (velja do 2017): 86-341-2999-3

6.-7. razred 8.-9. razred

Koraki v času 6
učbenik: 86-341-3661-2
delovni zvezek: 86-341-3664-7

Koraki v času 7
učbenik: 978-96102-0114-4
delovni zvezek: 978-96102-0274-5

Koraki v času 8
učbenik: 978-96102-0113-7
delovni zvezek:  978-96102-0612-5
Koraki v času 9
učbenik: 978-96102-0347-6
delovni zvezek: 978-96102-0348-3
e-učbenik: 

  Zgodovina
 Koraki v času 6-9

Adosphere Joven.es

učbenik + CD-ROM (velja do ∞)
978-84771-1517-5
delovni zvezek
978-84771-1518-2

IZBIRNI PREDMETI
Za informacije o ostalih potrjenih učbenikih obiščite www.vedez.si

Pripravljamo ...
Spremljajte nas in izvedeli boste vse o naših učnih gradivih, 

ki jih pripravljamo za šolsko leto 2014/15.

NOVO!

NOVO!



Windows 8E-učbeniki DZS
Namestite Windows 8 na šolske računalnike in si priskrbite naše e-učbenike 
in e-delovne zvezke na trafika.klika.si. 

1.    
razred

2.     
razred

3.     
razred

4.     
razred

5.     
razred

6.     
razred

7.     
razred

8.     
razred

9.     
razred

slovenščina DZ
spoznavanje okolja DU U U 2014
matematika DZ DZ DZ DU U U 2014
glasbena umetnost DU DU DU 2014 U
naravoslovje in tehnika U 2014 U 
družba U 2014
gospodinjstvo U U
naravoslovje U U
zgodovina U 2014 U 2014 U
domovinska in 
državljanska kultura in 
etika

U U 2014

kemija
fizika
biologija U U

U - učbenik DU - delovni  učbenik DZ - delovni  zvezek 

NOVO!

20 %

5 % ZA NADALJNJE IZVODE POSAMEZNEGA NASLOVA

ZA PRVIH PET IZVODOV POSAMEZNEGA NASLOVA

brezplačni dodatni izvodi

ogledni izvodi 
brez obveznosti

brezplačne predstavitve gradiv

brezplačna dodatna gradiva

druge ugodnosti
po dogovoru 

E-učbeniki

Učna gradiva po meri in izbiri
V času, ki učiteljem in šolam ni najbolj naklonjen, smo ponovno 
pripravili posebno ponudbo ob naročilu prenovljenih in novih 
učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko knjižnico oz. učbeniški sklad:

ZA ŠOLE: 
Posebna ponudba za nakup naših gradiv - po vaši meri in izbiri, ki jo vsebinsko in cenovno  
prilagodimo vašim željam in potrebam oz. zmožnostim.
ZA STARŠE: 
Ugodne ponudbe za delovne zvezke, zemljevide, vadnice in ostala dodatna gradiva.

Pokličite ali pišite: Monika Kozlevčar, 01/30 69 849, monika.kozlevcar@dzs.si.



zvezki formata B5*
- povečan format (19,5 x 24 cm) z modrim robom

Dodatna didaktična vsebina na predlistu in notranjih platnicah.

G2569752A
Zvezek A4, 40 listni
Brezčrtni (gladki)

G2530093
Zvezek A4, 40 listni
Latajn II P - tri črte
(Leva in desna polovica latajn)

G2565767A
Zvezek A4, 40 listni
Karo - 1 cm

G2529544
Zvezek A4, 40 listni
Karo II - 1 cm

G2528429A
Zvezek A4, 40 listni
Latajn - tri črte
(Leva polovica gladka, 
desna polovica latajn)

G2544016A
Zvezek A4, 40 listni
Latajn II - tri črte
(Leva in desna polovica 
latajn)

G2210447A
Zvezek A4 za šolske naloge 
16 listni, Črte - 9 mm

G2210472A
Zvezek A4 za šolske naloge 
16 listni, Karo - 5 mm

G2565766A
Zvezek A4, 40 listni
Črte - 11 mm

G2544013A
Zvezek A4 za kemijo
40 listni, Črte - 9 mm

G2530089
Zvezek A4 za angleščino 2, 
40 listni, Črte - 9 mm

G2529542
Zvezek A4 za matematiko, 
40 listni, Karo - 5 mm

G2529543
Zvezek A4 za biologijo, 
40 listni, Črte - 9 mm

G2530090
Zvezek A4 za fiziko, 
40 listni, Karo - 5 mm

G2530088
Zvezek A4 za angleščino 1,
40 listni, Latajn - tri črte
(Leva polovica gladka, 
desna polovica latajn)

G2544644A
Zvezek B5, 40 listni
Brezčrtni (gladki)

G2544015A
Zvezek B5, 40 listni
Črte - 11 mm

G2544014A
Zvezek B5, 40 listni
Karo - 1 cm

G2544012A
Zvezek B5, 40 listni
Latajn - tri črte
(Leva polovica gladka, 
desna polovica latajn)

G2528428A
Zvezek B5, 40 listni
Latajn III - štiri črte
(Leva in desna polovica 
latajn + figura za pomoč 
pri pravilnem pisanju črk)

G2530091
Zvezek B5, 40 listni
Latajn II P - tri črte
(Leva in desna 
polovica latajn)

G2528427A
Zvezek B5, 40 listni
Latajn II - tri črte
(Leva in desna 
polovica latajn)

G2530092
Zvezek B5, 40 listni
Črte P - 11 mm

zvezki formata A4


