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GOSPODINJSTVO
Zakaj izbrati naša učna gradiva?
Učbenika za predmet gospodinjstvo je potrdila pristojna komisija (sklep o potrditvi
učbenikov si lahko ogledate na naši spletni strani
http://www.i2-lj.si/ucbeniki/ucbeniki.html).
Učbenika in delovna zvezka smo razvili v skladu z veljavnim učnim načrtom.
Avtorji učbenikov, delovnih zvezkov in priročnikov so priznani strokovnjaki na ustreznih
področjih.
Z zgradbo učbeniških besedil smo učencem olajšali razumevanje spoznavne vsebine
(poglavje, učna enota, učni korak, sms …).
Besedilo je prilagojeno razvojnim značilnostim večine učencev v starostnih skupinah, ki so
jim posamezni učbeniki namenjeni. Zato imajo, poleg upoštevanja drugih strokovno
utemeljenih pravil pri pisanju učnih besedil, besedila tudi primerno raven učne
učinkovitosti (učenci/učenke dobro razumejo prebrano)….
Učbeniki so izdelani kakovostno, šivani so z nitko, zato ne izpadajo strani.
V delovnih zvezkih so didaktične ideje pestre in izhajajo iz vsakdanjega življenja
učencev/učenk.
Učbenika in delovna zvezka imata bogato likovno opremo kar povečuje učenčevo
razumevanje učne vsebine.
Vrstni red nalog v delovnem zvezku je usklajen z vsebinami v učbeniku.
Naloge v delovnem zvezku se vedno končajo na isti strani.
Naloge v delovnem zvezku prispevajo k razvoju kritičnega mišljenja do potrošništva,
prehranjevalnih navad ...
Priročniki pokrivajo celoten učni načrt za ta predmet.
Priloga k vsakemu priročniku je zgoščenka na kateri so različne didaktične ideje podprte z
e-prosojnicami in delovni listi. Za modul ekonomika gospodinjstva ter bivanje in okolje so
na voljo tudi rešitve delovnih listov.
Primera letnih in sprotnih priprav sta na voljo na naši spletni strani v zavihku »Za učitelje«
(http://www.i2-lj.si/za_ucitelje.html).
Na voljo so vam tudi »Navodila za uporabo delovnih zvezkov z rešitvami nalog« v pdf
formatu. Pišete nam na naslov info@i2-lj.si, da vam jih pošljemo.

PREGLED GRADIV ZA PREDMET GOSPODINJSTVO
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GOSPODINJSTVO

5. razred
Zbirka

Gospodinjstvo za petošolc(k)e – tretja izdaja
učbenik za gospodinjstvo v 5. razredu
Številka sklepa o potrditvi učbenika: 031-20/2014/47.
ISBN: 978-961-6348-85-0

urednik: dr. Mitja Sardoč
avtorji: Dušica Breskvar, Helena Fortič, dr. Tina Kavčič, dr. Anamarija Meglič, dr. med.,
Barbara Miklavčič, dr. Alenka Pavko Čuden, dr. Mitja Sardoč
Tehnični podatki: format: 21 cm x 27,5 cm, obseg: 72 strani, tisk: barvni, vezava: šivano in broširano,
teža: 230 g.
Cena: 13,40 €

Gospodinjstvo za petošolc(k)e – tretja izdaja
delovni zvezek za gospodinjstvo v 5. razredu
ISBN: 978-961-6348-86-7

urednika: Mitja Čepič, Iztok Hafner
avtorji: Iztok Hafner, dr. Anamarija Meglič, dr. med., dr. Alenka Pavko Čuden, dr. Mitja Sardoč,
dr. Maja Zupančič
Tehnični podatki: format: 21 cm x 26 cm; obseg: 56 strani, tisk: barvni, vezava: v hrbtu šivano z žico,
teža: 180 g.
Cena: 9,50 €
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GOSPODINJSTVO

6. razred
Zbirka

Gospodinjstvo za šestošolc(k)e – tretja izdaja
učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu
številka sklepa o potrditvi učbenika: 013-20/2014/102
ISBN: 978-961-6348-90-4
urednika: Mitja Čepič, Iztok Hafner
avtorji: Marjana Dermelj, Helena Fortič, dr. Anamarija Meglič, dr. med, dr. Mitja Sardoč,
Andreja Širca Čampa, dr. Maja Zupančič
Tehnični podatki: format: 21 cm x 27,5 cm, obseg: 64 strani, tisk: barvni, vezava: šivano in broširano,
teža: 200 g.
Cena: 13,40 €

Gospodinjstvo za šestošolc(k)e – k učbeniku 3. izdaje
delovni zvezek za gospodinjstvo v 6. razredu, zbirka Planet znanja
ISBN 978-961-6348-88-1
urednika: Iztok Hafner, dr. Janez Justin
avtorji: Andreja Širca Čampa, Tina Češnovar, Iztok Hafner, dr. Janez Justin, dr. Maja Zupančič
Tehnični podatki: format: obrezani A4; obseg: 72 strani, tisk: barvni, vezava: v hrbtu šivano z žico,
teža: 222 g.
Cena: 9,80 €
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GOSPODINJSTVO
9. razred
NAČINI PREHRANJEVANJA – SODOBNA PRIPRAVA HRANE
Zbirka

V pripravi. Izid načrtovan do septembra
2019.

NAČINI PREHRANJEVANJA –
SODOBNA PRIPRAVA HRANE
Učbenik za izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu
Avtorica: Milena Suwa Stanojević
Ocenjevalki: Katarina Smole, mag. Simona Mušič

GOSPODINJSTVO

PRIROČNIKI

Priročnik z zgoščenko

Ekonomika gospodinjstva ter bivanje in okolje
Priročnik z zgoščenko.
ISBN: 978-961-6348-94-2
Priročnik sta uredila Iztok Hafner in Manja Hafner Verbič.
Avtorji: dr. Eva Klemenčič, dr. Anamarija Meglič dr. med., Iztok Hafner, Manja Hafner Verbič dipl.
ekon. in Miran Seunig uni. dipl. ing. Strokovni pregled je opravila dr. Maja Zupančič.
Na zgoščenki je 60 strani didaktičnih idej z 121 didaktičnimi idejami, 60 interaktivnih e-prosojnic ali
več kot 112 strani fotografij ali risb in 47 delovnih listov z rešitvami.
Format priročnika je 210 x 297 mm in ima 84 strani. Vezan je z žico v hrbtu (zvezek) in natisnjen v
barvah.
Cena: 34,90 €
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GOSPODINJSTVO

PRIROČNIKI

Priročnik z zgoščenko

Gospodinjstvo - Tekstil in obutev
Priročnik z zgoščenko.
avtorica: dr. Alenka Pavko – Čuden
ISBN: 978 -961-6348-52-2
Na zgoščenki so e-prosojnice in delovni listi.
Cena s popustom: 11,40 €

Priročnik z zgoščenko

Hrana in prehrana
Priročnik z zgoščenko.
Milena Suwa Stanojević uni. dipl. ing. živ. teh.
ISBN 978-961-6348-6348-97-3
Priročnik Hrana in prehrana je usklajen z učnim načrtom gospodinjstva za osnovne šole. Priročnik
(knjiga) je osrednji del kompleta. Vključuje vsebine naravovarstva (lokalno, sezonsko pridelana živila z
upoštevanjem biodiverzitete in manjšega izpusta toplogrednih plinov) in trajnostnega razvoja.
Upošteva ekonomsko dimenzijo poštenega plačila za opravljeno delo in ustrezno oblikovano ceno
kmetijskih pridelkov – živil (pravična trgovina) ter racionalno ravnanje z živili in jedmi z namenom
zmanjšanja količine odpadkov. Posebna pozornost je namenjena vplivu prehranjevanja na zdravje in
psihofizično počutje posameznika.
Na zgoščenki so didaktične ideje (100 strani) in elektronske prosojnice (preko 120 strani risb,
fotografij in preglednic).
Format: 191 x 260 mm, obseg: 224 strani, barvni tisk, vezava: brošura.
Cena: 34,90 €
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DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA
Zakaj izbrati naša učna gradiva?














Prenovljena učbenika in delovna zvezka ter samostojna delovna zvezka za ta predmet, smo
razvili po veljavnem učnem načrtu.
Avtorji učbenikov, delovnih zvezkov in priročnikov so priznani strokovnjaki na ustreznih
področjih.
Vsebina prenovljenih učbenikov in delovnih zvezkov ter samostojnih delovnih zvezkov je
posodobljena z aktualno problematiko.
Z razvojno psihologinjo smo izboljšali berljivost, razumljivost in koherentnost besedil. Besedila
so prilagojena razvojnim značilnostim večine učencev v starostnih skupinah, ki so jim
posamezni učbeniki namenjeni. Imajo tudi primerno raven učne učinkovitosti (učenci/učenke
dobro razumejo prebrano) ...
Za boljšo razumljivost učne snovi so v učnih gradivih urejene bistvene informacije na
različne grafične načine (poudarjene besede, miselni vzorci, slikovni material, usmerjeni
diagrami, diagrami poteka, časovni trakovi itd.)
Učbenika sta izdelana kakovostno, šivana sta z nitko, zato ne izpadajo strani.
Delovna zvezka kakor tudi samostojna delovna zvezka sta podprta z več primeri iz
vsakdanjega šolskega in zunajšolskega življenja. Naloge se nahajajo na različnih
taksonomskih ravneh in so namenjene utrjevanju ter preverjanju znanja, razmišljanju,
izražanju mnenj, oblikovanju vrednotnih presoj in reševanju etičnih dilem.
Vsa učbeniška gradiva imajo bogato likovno opremo kar povečuje učenčevo razumevanje
učne vsebine.
Priročnik z zgoščenko ni vezan na določeno učno gradivo. Vsebuje didaktične ideje za ta
predmet v 7. in 8. razredu.
Na naši spletni strani »OŠ-ZA UČITELJE« so vam na voljo »Navodila za uporabo
prenovljenih delovnih zvezkov z rešitvami nalog« in »Navodila za uporabo samostojnih
delovnih zvezkov z rešitvami nalog«v pdf formatu.
Primera letnih in sprotnih priprav za vsa naša gradiva so na voljo na naši spletni strani, v
zavihku »OŠ-ZA UČITELJE«.
PREGLED GRADIV ZA PREDMET DKE

-7Katalog učbenikov, delovnih zvezkov in didaktičnih gradiv 2019/2020
i2 d.o.o., Ljubljana, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana; tel.: 01 257 62 49; www.i2-lj.si; info@i2-lj.si

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA
KULTURA IN ETIKA (prenovljena gradiva)

Domovinska in državljanska kultura in etika
Učbenik za 7. razred
Uredila: Eva Klemenčič
ISBN: 978-961-7038-03-3
Sklep številka: 613-1/2018/4
Tehnični podatki:
· format: A4;
· obseg: 72 strani,
· tisk: barvni;
· vezava: brošura;
· teža:255 g;
Cena: 12,90 €

Domovinska in državljanska kultura in etika
Delovni zvezek za 7. razred
Uredila: Eva Klemenčič
ISBN: 978-961-7038-04-0
Tehnični podatki:
· format: A4;
· obseg: 86 strani;
· tisk: barvni;
· vezava: zvezek v hrbtu šivano z žico;
· teža:255 g;
Cena: 10,92 €
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7. razred
Zbirka

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA
KULTURA IN ETIKA (prenovljena gradiva)

Domovinska in državljanska kultura in etika
Učbenik za 8. razred
Uredila: Eva Klemenčič
ISBN: 978-961-7038-02-6
Sklep številka: 613-1/2018/57
Tehnični podatki:
· format: A4;
· obseg: 77 strani;
· tisk: barvni;
· vezava: brošura;
· teža: 244 g;
Cena: 12,90 €

Domovinska in državljanska kultura in etika
Delovni zvezek za 8. razred osnovne šole
Uredila: Eva Klemenčič
ISBN: 978-961-7038-05-7
Tehnični podatki:
· format: A4;
· obseg: 84 strani;tisk: barvni;
· vezava: zvezek v hrbtu šivano z žico;
· teža: 238 g;
Cena: 10,92 €
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8. razred
Zbirka

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA
KULTURA IN ETIKA (novost)

7. razred
Zbirka

Domovinska in državljanska kultura in etika
Samostojni delovni zvezek, 7. razred
Uredila: Eva Klemenčič
ISBN: 978-961-7038-10-1
Tehnični podatki:
·
obseg: 96 strani;
·
tisk: barvni;
·
vezava: zvezek;
·
teža: 250 g;

Cena: 12,90 €

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA
KULTURA IN ETIKA (novost)

Domovinska in državljanska kultura in etika
Samostojni delovni zvezek, 8. razred
Uredila: Eva Klemenčič
ISBN 978-961-7038-09-5
Tehnični podatki:
·
obseg: 96 strani;
·
tisk: barvni;
·
vezava: zvezek;
·
teža: 228 g;

Cena: 12,90 €
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8. razred
Zbirka

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA
KULTURA IN ETIKA (stara in še veljavna gradiva)
Učbenika za domovinsko in državljansko kulturo in etiko je potrdila pristojna komisija in sta
veljavna.
Učbenika in delovna zvezka smo razvili v skladu z veljavnim učnim načrtom.
Avtorji učbenikov, delovnih zvezkov in priročnikov so priznani strokovnjaki na ustreznih
področjih.
Besedilo je prilagojeno razvojnim značilnostim večine učencev v starostnih skupinah, ki so
jim posamezni učbeniki namenjeni. Zato imajo tudi primerno raven učne učinkovitosti
(učenci/učenke dobro razumejo prebrano)….
Učbeniki so izdelani kakovostno, šivani so z nitko, zato ne izpadajo strani.
V delovnih zvezkih so didaktične ideje pestre in izhajajo iz vsakdanjega življenja
učencev/učenk.
Učbenika in delovna zvezka imata bogato likovno opremo kar povečuje učenčevo
razumevanje učne vsebine.
Vrstni red nalog v delovnem zvezku je usklajen z vsebinami v učbeniku.
Naloge v delovnem zvezku prispevajo k razvoju učenčevega kritičnega mišljenja do
dogodkov v družbi.
Priročnik pokriva učne vsebine za ta predmet v 7. in 8. razredu.
Priloga k priročniku je zgoščenka na kateri so didaktične ideje z rešitvami delovnih listov
podprte z e-prosojnicami in Navodila za uporabo delovnih zvezkov z rešitvami nalog ter
program Volitve.
Program Volitve omogoča igro volitve npr. v Državni zbor, občinski svet, predsednika/-ce
republike, župana/-nje in predsednika/-ce oddelčne skupnosti.
Primera letnih in sprotnih priprav sta na voljo na naši spletni strani v zavihku »Za učitelje«
(http://www.i2-lj.si/za_ucitelje.html).
Na voljo so vam tudi »Navodila za uporabo delovnih zvezkov z rešitvami nalog« v pdf
formatu. Pišete nam na naslov info@i2-lj.si, da vam jih pošljemo.
PREGLED GRADIV ZA PREDMET DKE
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DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA
KULTURA IN ETIKA (stara in še veljavna gradiva)

7. razred

Državljanska in domovinska kultura ter etika
Učbenik za predmet domovinska in državljanska kultura in etika v 7. razredu
Razvito po posodobljenem učnem načrtu sprejetim februarja 2011.
ISBN: 978-961-6348-83-6
številka sklepa o potrditvi: 613-1/2013/117;
urednik: dr. Janez Justin
avtorji: Mitja Čepič Vogrinčič, dr. Janez Justin, dr. Vino Potočnik, dr. Maja Zupančič
Tehnični podatki: format: obrezani A4, obseg: 64 strani, tisk: barvni, vezava: šivano in broširano,
teža: 224 g.
Cena: 12,90 €

Državljanska in domovinska kultura ter etika
Delovni zvezek za predmet domovinska in državljanska kultura in etika v 7. razredu
Razvito po posodobljenem učnem načrtu sprejetim februarja 2011.
Delovni zvezek ima 4 strani dodatka z naslovom Slovenija.
ISBN: 978-961-6348-84-3
urednik: dr. Janez Justin
avtorji: dr. Janez Justin, dr. Vino Potočnik, dr. Maja Zupančič
Tehnični podatki: format: obrezani A4, obseg: 76 strani in 4 strani dodatka, tisk: barvni, vezava: v
hrbtu šivano z žico, teža: 238 g.
Cena: 10,92 €
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DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA
KULTURA IN ETIKA (stara in še veljavna gradiva)

8. razred

Državljanska in domovinska kultura ter etika
Učbenik za predmet domovinska in državljanska kultura in etika v 8. razredu
Razvito po posodobljenem učnem načrtu sprejetim februarja 2011.
ISBN: 978-961-6348-77-5
številka sklepa o potrditvi: 613-1/2013/64;
urednik: dr. Janez Justin
avtorji: dr. Simona Bezjak, Mitja Čepič Vogrinčič, dr. Eva Klemenčič, dr. Bogomir Kovač
Tehnični podatki: format: obrezani A4, obseg: 68 strani, tisk: barvni, vezava: šivano in broširano,
teža: 250 g.
Cena: 12,90 €

Državljanska in domovinska kultura ter etika
Delovni zvezek za predmet domovinska in državljanska kultura in etika v 8. razredu
Razvito po posodobljenem učnem načrtu sprejetim februarja 2011.
Delovni zvezek ima 4 strani dodatka z naslovom Slovenija, Evropska unija in svet.
ISBN: 978-961-6348-82-9
urednik: dr. Janez Justin
avtorji: dr. Janez Justin in dr. Maja Zupančič
Tehnični podatki: format: obrezani A4g obseg: 72 + 4 strani dodatka, tisk: barvni, vezava: v hrbtu z
žico šivan zvezek, teža: 228 g.
Cena: 10,92 €
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DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA
KULTURA IN ETIKA – priročnik za učitelje

Priročnik z zgoščenko

Primer strani

Primer delovnega lista.

Primer E-prosojnice.

Program Volitve

DIDAKTIČNA GRADIVA za predmet domovinska in
državljanska kultura in etika za 7. in 8. razred
Urednica: dr. Eva Klemenčič
ISBN 978-961-6348-89-8

Komplet didaktičnih gradiv za 7. in 8. razred sestavljajo: knjiga z didaktičnimi idejami in navodili za
uporabo delovnih zvezkov z rešitvami nalog ter zgoščenka z E-prosojnicami (več kot 120 strani),
delovnimi listi (81) z rešitvami, programom Volitve in navodila za program.
Cena: 37,00 €
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RETORIKA

9. razred

Zakaj izbrati naš učbenik?
Učbenik za predmet retorika je potrdila pristojna komisija s sklepom številka 61301/2009/137.
Učbenik smo razvili v skladu z veljavnim učnim načrtom.
Avtorji učbenika so priznani strokovnjaki na ustreznih področjih.
Besedilo podpirajo ilustracije, ki učencu/učenki olajšajo razumevanje prebranega.
Učbenik usmerja učence/učenke k logičnemu in kritičnemu mišljenju.
Na zaključku vsakega poglavja so vaje za utrjevanje govorniških veščin.
Učbenik je izdelan kakovostno, šivan z nitko, zato ne izpadajo strani.
Učbenik Retorika je edini na trgu za ta predmet.

Retorika
Uvod v govorniško veščino
Učbenik za obvezni izbirni predmet retorika.
številka sklepa o potrditvi učbenika: 6130-1/2009/137.
ISBN: 978-961-6348-30-0
urednik: dr. Igor Ž. Žagar
avtorji: Tatjana Zidar Gale, dr. Igor Ž. Žagar, Janja Žmavc, Vladimir Pirc
Iz uvodnih besed v učbenik:
… V našem učbeniku se morajo prav vse vsebine vedno uporabiti tudi v praksi, zato je to bolj
priročnik. Vanj boste pogledali, ko boste iskali ustrezne informacije o tem, kako pravilno poiskati,
razporediti in oblikovati vsebino prepričljivega govora, kako vplivati na čustva poslušalcev in kaj storiti
z lastnimi čustvi, kako si govor zapomniti, kako nastopati in še marsikaj drugega. … Učbenik vsebuje
tudi veliko vaj, ki jih boste reševali pisno. … V učbeniku vas bodo skozi poglavja vodile ilustracije,
fotografije in posebne oznake. Naj poudarimo, da so ilustracije namenjene sprostitvi, da so polne
humorja in da zlasti podobe zgodovinskih oseb niso verodostojne … V življenju se boste znašli pred
mnogimi izzivi in večino teh boste reševali s pomočjo besed, z besednim prepričevanjem, s
komunikacijo. Ustvarjalci učbenika vam želimo, da bi čim več in kar najbolj spretno govorili!
Tehnični podatki: format: 21 cm x 26 cm, obseg: 127 strani, tisk: ovitek in notranjost barvna, vezava: šivano in
broširano.

Cena: 18,26 €
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STENSKE SLIKE
Slovenska zgodovina
avtorica: dr. Mateja Ratej
strokovna ocena: prof. dr. Peter Štih, prof. dr. Peter Vodopivec
ISBN: 978-961-6348-64-5

Časovni trak Slovenska zgodovina vsebuje štiri stenske slike, navodila in pojasnila za uporabo
časovnega traku ter zgoščenko z elektronskimi prosojnicami.
Časovni trak je osrednji del kompleta in je razdeljen na štiri enako velike (98 cm x 68 cm) dele, ki so
označeni z zaporednimi številkami. Namenjen je stalni uporabi v razredu. Časovni trak prikazuje
dvanajst zgodb iz slovenske zgodovine. Vsaka zgodba je ilustrirana. Ilustracije učencem pomagajo, da
si zgodbe in njihovo zaporedje laže predstavljajo in zapomnijo ter umestijo v čas in prostor.
Vsak del časovnega traku pripoveduje tri zgodbe iz različnih obdobij slovenske preteklosti. Vsako
zgodbo sestavljajo: naslov zgodbe, zgodovinski čas v katerem se zgodba dogaja v obliki letnice in
točke na časovnem traku, ilustracija ter besedilo zgodbe.
Navodila in pojasnila za uporabo časovnega traku Slovenska zgodovina so namenjena
učiteljem in pojasnjujejo izbor ter vsebino zgodb. E-prosojnice so fotografije s komentarjem.
Tehnični podatki: velikost: 4 x 98 cm x 68 cm; tisk: barvni; dodelava: plastificiran papir in plastični letvi z
obešenko.

Cena s popustom: 23,76 €
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STENSKE SLIKE
Slovenske pokrajine
uredil: Iztok Hafner
avtorja: dr. Borut Juvanec, dr. Darko Ogrin
ISBN: 978-961-6348-54-6

Zbirka vsebuje stenske slike Alpskih, Predalpskih, Obpanonskih, Dinarskokraških in Obsredozemskih
pokrajin, sliki o naravnem spreminjanju površja in človekovih posegih v pokrajino ter zgoščenko z
e-prosojnicami in navodili za uporabo stenskih slik. Zbirka se navezuje predvsem na predmet družba v
5. razredu osnovne šole.
Stenske slike so osrednji del zbirke. Na vsaki sliki slovenske pokrajine je ilustracija ene slovenske
pokrajine. Črte povezujejo neko podrobnost na risbi z razlago. Povečan prikaz pokrajine kaže lego
pokrajine v Sloveniji. Zraven je kratek besedni opis pokrajine. Rubrika Arhitektura prikazuje hišo, ki je
značilna za posamezno pokrajino. Tudi tu črte povezujejo podrobnosti na risbi s kratkimi opisi
gradbenih materialov in prostorov. Na stenskih slikah so tudi tri fotografije posamezne pokrajine s
komentarjem. Ornament vsebuje ilustracijo rastlinstva iz te pokrajine. Enako velja za stenski sliki
Naravno spreminjanje površja in Človekovi posegi v pokrajini.
Navodila za uporabo stenskih slik Slovenske pokrajine so namenjena učiteljem/-icam predmeta in
dodatno pojasnjujejo vsebino stenskih slik. Dodane so tudi didaktične ideje za delo s stenskimi slikami.
Tehnični podatki: format: 68 x 98 cm, tisk: barvni, plastificiran papir in plastični letvi z obešenko.

Cena s popustom: 23,40 €
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STENSKE SLIKE
Podnebje se spreminja
Stenske slike
avtor: dr. Darko Ogrin
ISBN:978-961-6348-65-2

Zbirko stenskih slik Podnebje se spreminja sestavlja pet stenskih slik, navodila in pojasnila za uporabo
stenskih slik ter zgoščenka z E-prosojnicami in spletnimi nalogami.
Stenske slike so osrednji del zbirke. Štiri stenske slike so velike 98 cm x 68 cm, ena pa je velika 68 cm
x 98 cm. Po dve stenski sliki prikazujeta možne spremembe poleti oziroma pozimi v pokrajini ob koncu
stoletja v primerjavi s sedanjostjo zaradi spreminjanja podnebja. Peta stenska slika prikazuje nekatere
drobne korake, ki prispevajo k blaženju podnebnih sprememb.
Na vsaki e-prosojnici sta dve fotografiji. Leva prikazuje današnje stanje v pokrajini, desna pa prikazuje
možne spremembe v pokrajini ob koncu stoletja.
Tehnični podatki: velikost: 4 x 98 cm x 68 cm in 1 x 68 cm x 98 cm; tisk: barvni; dodelava: plastificiran papir in
plastični letvi z obešenko.

Cena s popustom: 14,58 €
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UČNA GRADIVA, KI SO ŠE NA ZALOGI

DRUŽBA
Zbirka

Družba za četrtošolc(k)e
učbenik za družbo v 4. razredu, zbirka Planet znanja
urednik: dr. Janez Justin
avtorji: Peter Arko, Ana Galjot, dr. Janez Justin (urednik), dr. Tatjana Resnik Planinc,
dr. Alenka Švab
ISBN: 961-6348-13-2
Cena: 13,50 €

Družba za četrtošolc(k)e
delovni zvezek za družbo v 4. razredu, zbirka Planet znanja
urednik: dr. Janez Justin
avtorji: Ana Galjot, dr. Janez Justin, dr. Tatjana Resnik Planinc
ISBN: 961-6348-14-0
Cena: 9,50 €

Družba za petošolc(k)e
učbenik za družbo v 5. razredu, zbirka Planet znanja
urednik: dr. Janez Justin
avtorji: Peter Arko, Slavko Ciglenečki, dr. Janez Justin, dr. Tatjana Resnik,
dr. Alenka Švab
ISBN: 978-961-6348-33-1
Cena: 13,50 €

Družba za petošolc(k)e
delovni zvezek za družbo v 5. razredu, zbirka Planet znanja
urednik: dr. Janez Justin
avtorji: dr. Janez Justin, dr. Tatjana Resnik Planinc
ISBN: 978-961-6348-42-3
Cena: 9,50 €
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UČNA GRADIVA, KI SO ŠE NA ZALOGI

MATEMATIKA
Zbirka

Matematika za četrtošolc(k)e
učbenik za matematiko v 4. razredu, zbirka Planet znanja
urednica: Barbara Japelj Pavešić
avtorice: Barbara Japelj Pavešić, mag. Damijana Keržič, Nataša Kukovič
ISBN: 978-961-6348-62-1
Cena: 15,50 €

Matematika za četrtošolc(k)e
delovni zvezek za matematiko v 4. razredu, zbirka Planet znanja
urednica: Barbara Japelj Pavešić
avtorici: Barbara Japelj Pavešić, mag. Damijana Keržič
ISBN: 961-6348-22-1
Cena: 15,50 €

Matematika za petošolc(k)e
učbenik za matematiko v 5. razredu, zbirka Planet znanja
urednici in avtorici: Barbara Japelj Pavešić in mag. Damijana Keržič
ISBN: 961-6348-29-9
Cena: 14,50 €

Matematika za petošolc(k)e
delovni zvezek za matematiko v 5. razredu, zbirka Planet znanja
urednici in avtorici: Barbara Japelj Pavešić in mag. Damijana Keržič

ISBN: 961-6348-15-9
Cena: 13,50 €

Matematika za šestošolc(k)e
učbenik za matematiko v 6. razredu, zbirka Planet znanja
urednici in avtorici: Barbara Japelj Pavešić in mag. Damijana Keržič
Učbenik je potrjen s sklepom številka:6130-1/2012/18.
ISBN 978-961-6348-66-9
Cena: 15,50 €
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Prodajni pogoji za učbenike in delovne zvezke za osnovne šole
Ob nakupu učbenikov in/ali delovnih zvezkov pri naši založbi priznamo osnovnim
šolam naslednje količinske popuste:
-

1 do 10 izvodov 10 %,
od 11 do 20 izvodov 11,5 %,
od 21 do 30 izvodov 13 %,
od 31 do 50 izvodov 14,5 %,
nad 50 izvodov 17 %.

Stroški pošiljanja niso zajeti v ceno. Pridržujemo si pravico do spremembe cen in
prodajnih pogojev.
Za »Učna gradiva, ki so še na zalogi« ponudba velja do razprodaje zalog.
Naročila sprejemamo na naslov i2 d.o.o., Ljubljana, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana,
po telefonu na številko 01 257 62 49 in po e-pošti na naslov info@i2-lj.si.

KATALOG UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV, SAMOSTOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV IN
DIDAKTIČNIH GRADIV ZA OSNOVNO ŠOLO 2019/2020
V elektronski obliki
Uredila: Manja Hafner Verbič
Založila: i2 družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje d.o.o., Ljubljana
Za založbo: Manja Hafner Verbič
e-pošta: info@i2-lj.si; http://www.i2-lj.si
Katalog učbenikov, delovnih zvezkov in didaktičnih gradiv 2019/2020 v pdf zapisu je objavljen na spletni strani
http://www.i2-lj.si/ucbeniki/ucbeniki.html.
Ilustraciji: [oxygen64, ynmcreations] © 123RF.com
© i2 d.o.o., Ljubljana, april 2019
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