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STROKOVNE UTEMELJITVE ZA UPORABO DELOVNIH
ZVEZKOV V ŠOLSKEM LETU 2016/17

1. RAZRED
Kovček 1 – Razširjeni komplet, založba Mladinska knjiga, cena 47 €
Kovček vsebuje:
-

samostojna delovna zvezka za slovenščino - Slovenščina 1,
o S slikanico na rami, 1. del, zvezek za jezik,
o S slikanico na rami, 2. del, zvezek za opismenjevanje,

-

samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja - Dotik okolja 1,

-

samostojna delovna zvezka za matematika Prva matematika, 1. in 2.
del,

-

glasbeni zvezek za 1. razred – Cincidon 1,

-

koda za dostop do interaktivnega portala za učence,

-

kartonska mapa z elastiko,

-

brezplačne nalepke,

-

priročen kovček za šolske potrebščine.

Nakup kompleta samostojnih delovnih zvezkov se nam zdi smiseln, ker je
ustreznejši od predhodne izbire. Komplet vsebuje samostojni delovni zvezek
za GUM ter prenovljeni delovni zvezek za SPO. Ustreza veljavnemu učnemu
načrtu za 1. razred devetletke. Učenci imajo na voljo tudi kodo za dostop do
interaktivnega portala za učence. Poleg tega pa je komplet Kovček 1 cenovno
ugodnejši.
Aktiv učiteljic 1. razreda

2. RAZRED
V. Medved Udovič et al.:
SLOVENŠČINA, S slikanico na rami, zvezek za opismenjevanje, 3. del, MK
cena: 11,90 EUR
V. Medved Udovič et al.:
SLOVENŠČINA 2, S slikanico na rami, delovni zvezek za jezik in
književnost, cena: 15,20 EUR
M. Cotič et al.:
Svet matematičnih čudes 2, delovni zvezek za matematiko v 2. razredu, 1.
in 2. del, DZS – prenovljen, cena: 19,00 EUR
Osterman, S.:
Računanje je igra 2, zbirka nalog za matematiko, 1. in 2. del, ANTUS cena:
7,50 EUR
Hergan et al.:
Dotik okolja 2, delovni zvezek, spoznavanje okolja za 2. razred, 1. in 2. del,
MK cena: 16,80 EUR
V aktivu smo se odločile, da bomo obdržali enake delovne zvezke, ki jih
uporabljamo že vrsto let. Le-ti so ustrezni in omogočajo individualizirano
in diferencirano delo.
Aktiv učiteljic 2. razreda
3. RAZRED
Komplet samostojnih delovnih zvezkov za slovenščino, matematiko,
spoznavanje okolja in glasbeno umetnost 49,00 € (brez popusta).
V ceno je všteto še:
 koda za dostop do izobraževalnega portala z multimedijskimi
vsebinami, e- učbeniki (SLO, MAT, SPO in BERILO) in dodatnimi
gradivi,
 komplet slikovnih kartic za angleščino (A Letter from Lili and Bine 3),
 Mala knjižica poskusov in opazovanj 3,
 Bralne strategije (gradivo za razvijanje bralne pismenosti),
 kartonska mapa z elastiko,
 škatla za likovne potrebščine.
Nakup kompleta samostojnih delovnih zvezkov se nam zdi smiseln, ker za isto
ceno ponuja več in je tako cenejši od ostalih založb oz. predhodne izbire
učbenikov (v predhodni izbiri ni delovnega zvezka za GUM in SPO, ter e učbenikov za vse predmete. Samo del. zvezki za SLO in MAT stanejo 43,05
€). Predvsem pa je pomembno, da je izdelan po najnovejših priporočilih
Ministrstva za šolstvo in šport se vsebinsko povezuje skozi vse predmete
(medpredmetna povezava) in ima skrbno zasnovano diferenciacijo. Nudi pa

tudi BREZPLAČNO ANGLEŠČINO, ki po predhodni izbiri DZ stane 18,50 €
(Happy House 2).
Izbira učbenikov za ANG je odvisna od izbire učiteljice, ki bo poučevala tuj
jezik.

Aktiv učiteljic 3. razreda
4. RAZRED



delovni zvezki serije Radovednih pet za 4. razred, založba Rokus
Klett – 56,00 €
delovni zvezek za angleščino Happy street 1 – 15,60 €







Serija Radovednih pet vsebuje:
samostojna delovna zvezka za slovenščino,
samostojne delovne zvezke za matematiko,
samostojni delovni zvezek za družbo,
samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko
samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost.








Poleg tega, v kompletu dobite še:
kodo za dostop do interaktivnega gradiva,
brezplačni raziskovalni knjižici Voda in Preteklost,
beležko,
gradivo za razvijanje bralne pismenosti in
dvostranski zemljevid Slovenije.

in

Zakaj serija Radovednih pet?









vsebine učnih predmetov so medpredmetno usklajene
omogoča kombinirano poučevanje in učenje z bogatim interaktivnim
gradivom,
je didaktično in vsebinsko usklajena z učnimi načrti,
učencem omogoča lažje povezovanje in nadgrajevanje znanja z
različnih predmetnih področij,
preprosta struktura serije (enaka razdelitev v tematske sklope pri vseh
predmetih),
gradivo je zasnovano s pomočjo praktičnih nasvetov in izkušenj
učiteljev iz vse Slovenije,
naloge so različnih taksonomskih stopenj,
serijo popestrijo prikupni junaki z značajem.

Aktiv učiteljic 4. razredov
5. RAZRED

SERIJA Radovednih 5:
Komplet delovnih zvezkov za: - slovenščino
- matematiko
- naravoslovje in tehniko
- družbo
- glasbeno umetnost.
Poleg tega še kode za dostop do interaktivnega gradiva ter brezplačno
dodatno gradivo (gradivo za razvijanje bralne pismenosti, beležka z
vsebinskimi dodatki).
ANGLEŠČINA
Happy Street 2, 2. izdaja, DZ
V primerjavi s cenami za DZ, ki jih učenci v 5. razredu uporabljajo v šolskem
letu 2015/16 je zgornja ponudba cenejša.
Aktiv učiteljic 5. razredov
6. do 9. RAZRED
GEOGRAFIJA IN ZGODOVINA
Pri pouku geografije in zgodovine učenci spoznavajo naravnogeografske in
družbeno geografske značilnosti Slovenije, Evrope in sveta ter življenje ljudi v
preteklosti. Urijo se v orientaciji v prostoru in času. Pri osvajanju znanja je
nujna uporaba različnih zemljevidov, grafičnih prikazov, diagramov, besedil,
karikatur in drugega slikovnega gradiva.
Pri obeh predmetih je nujno navajanje učencev na poznavanje vzrokov in
ugotavljanje posledic. Prav tako je pomembno, da se učenci navajajo na
reševanje nalog različnega tipa.
Brez uporabe dodatnih vaj, zemljevidov, grafikonov in slikovnega gradiva, ki je
v delovnih zvezkih, ni možno doseči oz. osvojiti vseh ciljev in standardov
znanja. Naloge so potrebne tudi za utrjevanje in preverjanje znanja.
Zato je uporaba delovnih zvezkov pri geografiji in zgodovini nujna.
ANGLEŠČINA
6., 7., 8. razred
V teh razredih se razvijanje sposobnosti razširi tudi na razvijanje bralne in
pisne sposobnosti, poleg razvijanja slušnega in govornega razumevanja.
Delovni učbeniki in delovni zvezki so sestavljeni tako, da so vse štiri spretnosti
vključene v oba zvezka, naloge so zastavljene primerno, tako na vsebino kot
tudi zahtevnost. Delovni zvezek natanko sledi konceptu učbenika in strukturi

posameznih korakov v vsaki enoti. Vsebuje vaje in naloge za utrjevanje snovi,
predvsem jezikovnih struktur in besedišča. Ponuja veliko raznolikih vaj, prav
tako so v vsaki enoti vaje za različne nivoje znanja, ki jih lahko s pridom
uporabimo, saj vemo, da se mora glede na različne sposobnosti in nivo
znanja znotraj razreda ves čas izvajati notranja diferenciacija.
9. razred
V 9. razredu se v razredu uporablja e-učbenik, učenci imajo delovne zvezke,
poleg tega pa se uporablja še interni delovni zvezek s slovničnimi vajami.
MATEMATIKA
Za osvajanje in ocenjevanje znanje je potrebno veliko različnih vaj, ki jih je v
učbeniku premalo.
Za delovne zvezke smo se odločile, saj učencem velikokrat vaje za utrjevanje
pripravimo na delovnih ali učnih listih, saj dobro vemo, katerih vaj primanjkuje.
V ta namen smo učne in delovne liste zbrale skupaj in pripravile interni delovni
zvezek.
Brez omenjenega gradiva ni možno osvojiti vseh ciljev in standardov znanja.
V šolskem letu 2015/16 smo učiteljice matematike naredile interni delovni
zvezek za 6. in 7. razred. V prihajajočem letu imamo v načrtu izdelavo gradiva
za 8. in 9. razred.
Cena enega internega delovnega zvezka za šolsko leto 2015/16 ni presegala
3 €. Pričakujemo podobno ceno tudi v šolskem letu 2016/17, kar je pa seveda
odvisno tudi od cene na trgu.

SLOVENŠČINA
Pri pouku slovenščine uporabljamo gradivo založbe Rokus Klett, in sicer
SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN: Samostojni delovni zvezek v dveh delih za
6., 7., 8. in 9. razred. Učiteljice slovenščine menimo, da imajo ti delovni zvezki
preveč nalog, ki niso uporabne in smiselne za reševanje, snov želimo
razlagati na tablo, učenci pa naj si to pišejo v zvezke, vaje bomo pripravljale
same. Drug pomemben argument, ki govori proti delovnim zvezkom, je ta, da
se nam za pouk slovenščine reševanje v delovne zvezke ne zdi primeren tip
nalog, saj gre po večini le za vstavljanje besed.

NARAVOSLOVJE IN BIOLOGIJA
Interno gradivo se uporablja samo za biologijo v 8. razredu.

GLASBENA IN LIKOVNA UMETNOST

Delovnih zvezkov ne bo.
FIZIKA
Za pouk fizike se bo uporabljalo naslednje gradivo:
-

učbenik Moja prva fizika, založba Modrijan (v učbeniškem skladu) in

-

delovni zvezek Moja prva fizika, založba Modrijan.

Izbrano gradivo je po mnenju učiteljev ustrezno, tako vsebinsko kot oblikovno.
V delovnih zvezkih je dovolj prostora za zapis rešitev.
Delovni zvezek učenci uporabljajo kot dopolnilo učbeniku. Delno se naloge
rešujejo skupno v šoli, delno učenci rešijo naloge doma. V primeru težav se o
rešitvah nalog pogovorimo v šoli pri rednih urah ali pri dopolnilnem pouku.
Cenovno je delovni zvezek založbe Modrijan najcenejši.

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA
Pri pouku tehnike in tehnologije učenci uporabljajo učbenike založbe Izotech.
Delovnih zvezkov ne uporabljajo. V smislu zmanjševanja stroškov, material in
delovne liste ter liste za tehniško risanje, priskrbi šola. Starši plačajo prispevek
za nabavo materiala in delovnih listov.
Gradivo so pripravili strokovni aktivi učiteljev posameznih predmetnih
področij.

