
UČNI KOMPLETI IN GRADIVA ZA 1. RAZRED
PONUDBA ZA ŠOLSKO LETO 2019/20

Spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji,

da bi vam olajšali izbiro gradiv za 1. razred, vam ponujamo kakovostno ter ugodno rešitev, s katero boste 
gotovo zadovoljni, saj vam bo omogočila tako prihranek kot možnost izbora gradiv po meri in izbiri.

UČNI KOMPLETI IN DELOVNI ZVEZKI NAŠA ULICA 1 ZA ŠOLSKO LETO 2019/20: 

Medpredmetni komplet A

Škatla, pet medpredmetnih delovnih zvezkov, 
link kocke, trije zvezki s sistemom TakoLahko, 
dva HB svinčnika, šilček, radirka, šablona flex, 
mapa A4, koda za dostop do www.nasaulica.si

Slovenščina
Cena: 18,00 EUR

Matematika
Cena: 19,20 EUR

Cena: 49,90 EUR

Spoznavanje okolja
Cena: 9,90 EUR

Glasbena umetnost
Cena: 6,50 EUR

Cena: 30,00 EUR

Cena: 37,90 EUR

Cena: 39,90 EUR

Pet medpredmetnih delovnih 
zvezkov, mapa A4, koda za dostop 
do www.nasaulica.si

Škatla, delovni zvezki za matematiko (2), 
slovenščino (2), spoznavanje okolja, glasbeno 
umetnost, mapa A4, urnik, nalepke za zvezek, 
koda za dostop do www.nasaulica.si

Delovni zvezki za slovenščino (2), 
matematiko (2), spoznavanje okolja, 
koda za dostop do www.nasaulica.si

Delovni zvezek za slovenščino (2)
Delovni zvezek za matematiko (2)
Delovni zvezek za spoznavanje okolja
Delovni zvezek za glasbeno umetnost

Medpredmetni komplet B

Predmetni komplet 1 

Predmetni mini 1 komplet 

Delovni zvezki 
posamezno po predmetih



DODATNA GRADIVA ZA PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE DOMA

ZVEZKI IN LINK KOCKE

www.nasaulica.si

Informacije in naročila

Vsa gradiva za 1. razred spremljajo obučbeniška gradiva, ki bodo vašim učencem olajšala samostojno 
ponavljanje in utrjevanje snovi, zato se jih bodo zagotovo razveselili tudi njihovi starši.

Priporočite dodatna gradiva staršem, saj:

  omogočajo samostojnost učencev pri usvajanju 

znanja,
 ostanejo učencu tudi za prihodnja šolska leta,

 kar vanje zapišejo na svoj način, tudi bolje 

razumejo in si zapomnijo,

 so cenovno dostopna (kopiranje različnih 

delovnih listov je praviloma vedno dražje).

Računam in pišem z Iksom 1, dodatne vaje
Dva zvezka: matematika, slovenščina

Berem z Iksom 1, bralni listi

Zvezki A4 TakoLahko
•	 za pisanje P3
•	 za pisanje P6
•	 za računanje R1
•	 splošni S1

Link kocke
40 link kock z vrečko za shranjevanje 
in predlogi dejavnosti

JUNAKI NAŠE ULICE – berilo za 1. razred

Premišljen izbor različnih besedil (pravljic, zgodb, 
pesmic, opisov živali, narave idr.) spodbuja 
aktivno vlogo otroka in odraslega – učitelja ali 
staršev.

Prijazno vabljeni na spletno stran, kjer si lahko podrobno ogledate tudi gradiva za 2. in 3. razred.

Povprašajte po učnih gradivih Naša ulica v vaši najbližji knjigarni oz. nas pokličite ali nam pišite.

In ne nazadnje: če menite, da bi vam bolj ustrezala drugačna kombinacija delovnih zvezkov, lahko sestavite tudi 
komplet gradiv PO SVOJI MERI IN IZBIRI.
Za dodatna pojasnila, pripravo ponudbe po meri in izbiri ali sprejem naročila smo vedno na voljo po telefonu  
01/30 69 849 (Monika Kozlevčar) ali po e-pošti monika.kozlevcar@dzs.si

(Cene vključujejo DDV. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.)

ZA UČITELJE

ZA UČENCE

Učitelji, ki boste na seznam delovnih zvezkov za učence uvrstili komplet delovnih zvezkov 
Naša ulica 1 ali vsaj dva delovna zvezka Naša ulica (npr. za matematiko in slovenščino), 
brezplačno prejmete delovne zvezke s seznama in celoletni dostop do spletne podpore za 
učitelje na www.nasaulica.si.

V primeru, da boste na seznam delovnih zvezkov za učence uvrstili dva ali več delovnih 
zvezkov iz kompleta Naša ulica 1, bodo vaši učenci septembra 2019 prejeli kode za dostop 
do spletnega portala www.nasaulica.si.

Cena:13,90 EUR

Cena: 6,90 EUR

Cena: 10,90 EUR

Cena: 1,79 EUR/kos

Cena: 6,00 EUR


