
1. RAZRED: 

Istražujemo naš svijet 1, radna bilježnica za 

prirodu i društvo u prvom razredu osnovne 

škole 

radna bilježnica 
Alena Letina, Tamara Kisovar 

Ivanda, Ivan De Zan 
Školska knjiga d.d. Priroda i društvo 

40,00 kn 

Istražujemo naš svijet 1, zadatci za 

vrednovanje učeničkih postignuća iz prirode i 

društva u prvom razredu osnovne škole 

zadatci za 

vrednovanje 

učeničkih 

postignuća 

Zvjezdana Kurtalj 

Školska knjiga d.d. Priroda i društvo 40,00 kn 

Moj sretni broj 1, radna bilježnica za 

matematiku u prvom razredu osnovne škole 
radna bilježnica 

Dubravka Miklec, Sanja Jakovljević 

Rogić, Graciella Prtajin 
Školska knjiga d.d. Matematika 

30,00 kn 

Moj sretni broj 1, nastavni listići iz 

matematike u prvom razredu osnovne škole 
nastavni listići 

Sanja Jakovljević Rogić, Dubravka 

Miklec, Graciella Prtajin 
Školska knjiga d.d. Matematika 

40,00 kn 

Moj sretni broj 1, zadatci za vrednovanje 

učeničkih postignuća iz matematike u prvom 

razredu osnovne škole 

zadatci za 

vrednovanje 

učeničkih 

postignuća 

Sanja Jakovljević Rogić, Dubravka 

Miklec, Graciella Prtajin 

Školska knjiga d.d. Matematika 40,00 kn 

Dip in 1, radna bilježnica za engleski jezik u 

prvome razredu osnovne škole, prva godina 

učenja 

radna 

bilježnicas 
Biserka Džeba, Vlasta Živković 

Školska knjiga d. d. Engleski jezik 

49,00 kn 

Svijet riječi 1, zadatci za vrednovanje 

učeničkih postignuća iz hrvatskoga jezika 

zadatci za 

vrednovanje 

učeničkih 

postignuća 

Ankica Španić, Jadranka Jurić, 

Terezija Zokić, Benita Vladušić 

Školska knjiga d.d.  Hrvatski jezik  

32,00 kn 

Svijet riječi 1, nastavni listići za hrvatski jezik 

u prvom razredu osnovne škole 
nastavni listići 

Ankica Španić, Jadranka Jurić, 

Terezija Zokić, Benita Vladušić 
Školska knjiga d.d. Hrvatski jezik 

32,00 kn 

Razigrani zvuci 1, radni udžbenik za glazbenu 

kulturu u prvom razredu osnovne škole 
radni udžbenik Vladimir Jandrašek, Jelena Ivaci 

Školska knjiga d.d. Glazbena kultura 59,00 kn 

"U Božjoj ljubavi", radna bilježnica za 

katolički vjeronauk prvoga razreda osnovne 

škole 

radna bilježnica Ana Volf, Tihana Petković Nadbiskupski duhovni 

stol - Glas koncila Katolički vjeronauk 

20,00 kn 

 

 

Odabir drugih obrazovnih materijala za osnovnu školu pristiglih od Agencije za odgoj i obrazovanje na odobravanje temeljem 

Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu. 



5. RAZRED: 

Hrvatska krijesnica, radna bilježnica 

za jezik, komunikaciju i književnost za 

V. razred osnovne škole  

radna 

bilježnica  

Slavica Kovač, Mirjana Jukić, 

Danijela Zagorec 

NAKLADA 

LJEVAK doo 
Hrvatski jezik  47,00 kn 

Priroda 5, radna bilježnica iz prirode 

za peti razred osnovne škole 

radna 

bilježnica 

Ana Bakarić, Marijana Bastić, 

Valerija Begić, Bernarda Kralj 

Golub 

ALFA d.d. Priroda 47,00 kn 

Dip in 5, radna bilježnica za engleski 

jezik u petom razredu osnovne škole, 

peta godina učenja 

radna 

bilježnica 
Suzana Ban Školska knjiga d. d. Engleski jezik 49,00 kn 

Povijest 5, radna bilježnica iz povijesti 

za peti razred osnovne škole 

radna 

bilježnica  

Ante Birin, Eva Katarina Glazer, 

Tomislav Šarlija, Abelina Finek, 

Darko Finek 

Alfa d. d.  Povijest   

Svijet tehnike 5, radni materijali za 

izvođenje vježbi i praktičnog rada 

programa tehničke kulture u petom 

razredu osnovne škole 

radni 

materijali 
grupa autora Školska knjiga d. d. 

Tehnička 

kultura 
99,00 kn 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. RAZRED 

Biologija 7, radna bilježnica iz 

biologije za sedmi razred osnovne 

škole 

radna 

bilježnica 

Valerija Begić, mr. sc. Marijana 

Bastićš, Ana Bakarić, Bernarda 

Kralj Golub 

ALFA d.d. Biologija 48,00 kn 

Kemija 7, radna bilježnica za kemiju u 

sedmom razredu osnovne škole 

radna 

bilježnica 

Sanja Lukić, Ivana Marić Zerdun, 

Nataša Trenčevska, Marijan Varga 
Školska knjiga d. d.  Kemija 48,00 kn 

POKUSI - FIZIKA 7, radna bilježnica 

Fizika oko nas 7 s radnim listovima i 

priborom za izvođenje pokusa iz fizike 

za 7. razred osnovne škole 

kutija za 

pokuse  

Vladimir Paar, Tanja Ćulibrk, Sanja 

Martinko, Mladen Klaić, Erika 

Tušek Vrhovec Školska knjiga d. d.  Fizika  99,00 kn 

 

 

 

 


