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VAS ZANIMA VEČ?
 Z veseljem vam podrobneje predstavimo odlike naših 
novih gradiv. Pokličite nas na številko 01/30 69 844 

ali pišite na e-naslov vanja.kovacic@dzs.si in nas 
povabite na individualno predstavitev. 

Vanja Kovačič
vanja.kovacic@dzs.si

01/30 69 844

Irena Urbančič
irena.urbancic@dzs.si

01/30 69 825

Monika Kozlevčar
monika.kozlevcar@dzs.si

01/30 69 849

Maša Senčar
masa.sencar@dzs.si

031/782 873

Maja Kotar
maja.kotar@dzs.si

01/30 69 843

Petra Mendušič
petra.mendusic@dzs.si

01/30 69 879

Alenka Korenjak
alenka.korenjak@dzs.si

01/30 69 823

Monika Irena

Vanja Maja Maša Alenka

Petra



UČBENIKI za 4. in 5. razred

EAN Naslov Cena z DDV

Glasbena umetnost  

9789610201236 Čudoviti svet glasbe 4, učbenik z avdio CD-jem 19,50 €

9789610208594 Čudoviti svet glasbe 5, učbenik 14,90 €

Gospodinjstvo   

9789610200826 Gospodinjstvo 5, učbenik 14,50 €

Slovenščina   

9789610207252 Hej hoj 4, učbenik 13,50 €

9789610208587 Hej hoj 5, učbenik 13,90 €

9789610207276 V ozvezdju besed 4, berilo 17,90 €

9789610207283 V ozvezdju besed 5, berilo 17,90 €

Družba   

9789610206163 Naša družba 4, učbenik 15,50 €

9789610206415 Naša družba 5, učbenik 16,90 €

Naravoslovje in tehnika  

9789610206132 Raziskujemo in gradimo 4, učbenik z medpredmetnimi vsebinami 16,00 €

9789610206439 Raziskujemo in gradimo 5, učbenik z medpredmetnimi vsebinami 16,90 €

Matematika   

9789610207429 Svet matematičnih čudes 4, učbenik 17,50 €

9789610203261 Svet matematičnih čudes 5, učbenik 18,50 €

DELOVNI UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI in SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZKI za 4.  in 5. razred

EAN Naslov Cena z DDV

Glasbena umetnost  

9789610206392 Čudoviti svet glasbe 4, delovni učbenik s kodo za dostop do spletnih vsebin 16,90 €

9789610207214 Čudoviti svet glasbe 5, delovni učbenik s kodo do spletnih vsebin 16,90 €

Slovenščina   

9789610207269 Hej hoj 4, samostojni delovni zvezek v 2 delih s kodo za dostop do spletnih vsebin 16,90 €

9789610207344 Hej hoj 5, samostojni delovni zvezek v 2 delih s kodo za dostop do spletnih vsebin 16,90 €

Družba   

9789610206170 Naša družba 4, samostojni delovni zvezek 9,90 €

9789610206422 Naša družba 5, samostojni delovni zvezek 9,90 €

Naravoslovje in tehnika  

9789610207290 Raziskujemo in gradimo 4, samostojni delovni zvezek s kodo za dostop do spletnih vsebin 11,50 €

9789610207306 Raziskujemo in gradimo 5, samostojni delovni zvezek s kodo za dostop do spletnih vsebin 11,50 €

Matematika   

9789610206347
Svet matematičnih čudes 4, delovni učbenik v 2 delih z medpredmetnimi vsebinami in kodo za dostop do 
spletnih vsebin

17,70 €

9789610200970 Svet matematičnih čudes 4, delovni zvezek v 2 delih s kodo za dostop do spletnih vsebin 13,00 €

9789610207436 Svet matematičnih čudes 4, samostojni delovni zvezek v 4 delih s kodo za dostop do spletnih vsebin 23,70 €

9789610203278
Svet matematičnih čudes 5, delovni zvezek v 2 delih z medpremetnimi vsebinami in kodo za dostop do 
spletnih vsebin

18,20 €

Cene vključujejo DDV. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

DZS-jeva PONUDBA ZA 2. TRILETJE OBSEGA TUDI:
Spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji,

s ponosom vam predstavljamo nova gradiva za slovenščino, matematiko, 

naravoslovje in tehniko ter družbo Naše zgodbe 4, s katerimi učence navajamo 

na samostojnost in odgovornost, spodbujamo kritično in ustvarjalno mišljenje ter 

najpomembneje, spodbujamo razvijanje pozitivnega odnosa do sebe in drugih. 

Vstop v 4. razred je za učence velika prelomnica. Naša nova učna gradiva Naše 

zgodbe, ki jih bomo v prihodnjem šolskem letu nadaljevali tudi v 5. razredu, so 

nastala z mislijo na učenca. Potrudili smo se, da so razlage preproste, pri čemer 

izhajamo iz vsakdanjega življenja otrok in spodbujamo priklic učenčevega predznanja. Zavedamo se, da 

je vsak otrok edinstven, z mnogo izkušnjami in informacijami z različnih področij, ki jih mora le povezati v 

novo znanje.

Za vse uporabnike tiskanih gradiv smo pripravili tudi i-gradiva ter dodatno podporo za učitelje. Slednja 

obsega letne in dnevne priprave, zvočne in videoposnetke, zglede testov za preverjanje in ocenjevanje 

znanja itn.

Vsa gradiva lahko prilagodite svojim željam in zahtevam – samostojne delovne zvezke ponujamo tudi 

posamično, s kodo za dostop do spletnih vsebin. Tako si lahko sestavite svoj komplet, ki bo za učenca in 

starše cenovno najbolj ugoden.

Andreja Kavčič

Vodja prodaje Izobraževalnega uredništva

7 RAZLOGOV, ZAKAJ IZBRATI NAŠE ZGODBE

V Naših zgodbah boste našli:

1. motivacijske zgodbe naših junakov,

2. kratke in preproste razlage, ki se prepletajo z zanimivimi nalogami,

3. primere iz vsakdanjega življenja,

4. naloge za spodbujanje kritičnega in ustvarjalnega mišljenja,

5. navajanje na samostojno delo in prevzemanje odgovornosti,

6. izhodišča za formativno spremljanje znanja,

7. razvijanje bralnih in učnih strategij.

JUNAKI NAŠE ULICE SO POSTALI ČETRTOŠOLCI.



PREDSTAVITEV GRADIV

Naše zgodbe SLOVENŠČINA 4
Avtorji: Rajko Tekalec, Maja Sušin,  
Tadeja Drašler

Naše zgodbe  MATEMATIKA 4
Avtorji: mag. Tinka Majaron, Nuška Konec

Naše zgodbe DRUŽBA 4
Avtor: Vasja Kožuh

•	 Zanimiva in raznolika neumetnostna 

besedila,

•	 naloge za izražanje lastnega mnenja 

in utemeljevanje,

•	 poudarek na tvorbi novih besedil,

•	 naloge za sprotno preverjanje znanja.

•	 Privzgajanje odgovornosti za lastno 

delo in uspeh,

•	 preproste razlage s primeri iz 

vsakdanjega življenja,

•	 bogato slikovno gradivo,

•	 kratki povzetki snovi in vprašanja za 

utrjevanje na koncu poglavja.

•	 Izhajanje iz otrokovega sveta, znanja in 

izkušenj na katerih gradimo novo znanje,

•	 preprosti poskusi in dejavnosti, ki jih 

lahko pripravite kar s pripomočki iz 

domače kuhinje,

•	 sprotno preverjanje znanja,

•	 bogato slikovno gradivo.

Vsa tiskana gradiva so obogatena z dodatnimi vsebinami za učence in učitelje na spletnem portalu.

•	 Natančen prikaz postopkov reševanja,

•	 širok nabor nalog vseh taksonomskih 

ravni,

•	 dodatna gradiva za diferenciacijo pouka,

•	 preverjanje znanja na koncu vsakega 

poglavja.

Naše zgodbe  
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4
Avtorji: Irena Demšar, Samo Jamšek,  
Živa Jamšek, Saša Kožuh, Nina Pucko

Cena:  

16,90 €

Cena:  

19,90 €

Cena:  

10,90 €

Cena:  

11,90 €

NAŠE ZGODBE, samostojni delovni zvezki za 4. razred

EAN Naslov Cena z DDV

9789610209935 Naše zgodbe 4, matematika, samostojni delovni zvezek 1. in 2. del 19,90 €

9789610209928 Naše zgodbe 4, slovenščina, samostojni delovni zvezek 1. in 2. del 16,90 €

9789610209959 Naše zgodbe 4, družba, samostojni delovni zvezek 10,90 €

9789610209942 Naše zgodbe 4, naravoslovje in tehnika, samostojni delovni zvezek 11,90 €

PREDSTAVITVE KOMPLETOV

OBLIKE KOMPLETOV

+ koda za dostop do interaktivnih gradiv

Samostojni delovni zvezek  
Naše zgodbe MATEMATIKA 4  

v 2 delih

Samostojni delovni zvezek  
Naše zgodbe MATEMATIKA 4  

v 2 delih

Samostojni delovni zvezek  
Naše zgodbe NARAVOSLOVJE IN  

TEHNIKA 4

Samostojni delovni zvezek  
Naše zgodbe SLOVENŠČINA 4  

v 2 delih

Samostojni delovni zvezek  
Naše zgodbe SLOVENŠČINA 4  

v 2 delih

Samostojni delovni zvezek  
Naše zgodbe DRUŽBA 4

Naše zgodbe 4, komplet (MAT-SLO-NIT-DRU)
EAN: 3838884080620

Naše zgodbe 4, mini komplet (MAT-SLO)
EAN: 3838884080637

+ koda za dostop do interaktivnih gradiv

POSAMIČNO  

ALI  

V KOMPLETU

49,00 €

34,00 €



Bralne strategije

Kaj že vem?

Kaj sem izvedel?

Kaj bom izvedel?

Povzetek besedila

V naših gradivih 
najdete različne tipe 
bralnih strategij.

Ključna beseda

UČITELJI UČENCI

Gradiva za projekcijo I-učbenik

Priprave – predlogi letnih in dnevnih priprav Video in zvočni posnetki

Gradiva za tiskanje – učni listi, dodatne vaje za utrjevanje Raznolike i-naloge za ponavljanje in utrjevanje znanja

I-naloge, zvočne in video vsebine Video in zvočne vsebine

Navodila in dostop do interaktivnih gradiv prejmete na individualnih ali strokovnih srečanjih. 

BOGATA INTERAKTIVNA GRADIVA
Sodoben in privlačno oblikovan spletni portal prinaša učne 
vsebine za učitelje in učence. Avtorsko pripravljene e-vsebine 
sledijo učnemu načrtu in bogatijo tiskana gradiva.

Primer 1

Primer 2

KLJUČNE ODLIKE GRADIV NAŠE ZGODBE 4

Kratka in preprosta razlaga

Zgodbe naših junakov

Naloge, ki spodbujajo kritično mišljenje


