
Učbeniška gradiva 
za 7. in 8. razred 
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DOMOVINSKA IN  
DRŽAVLJANSKA  
KULTURA IN ETIKA

Ali želite, da vam predstavimo  
učna gradiva?
Za predstavitev naših učbeniških gradiv nas pokličite na 01/257 62 49 ali 
nam pišite na info@i2-lj.si. Z veseljem vam podrobneje predstavimo izbrano 
gradivo po videoklicu ali osebno na šoli. Učitelj/-ica prejme tudi brezplačni 
izvod predstavljenega gradiva.

Stopite v stik z nami in skupaj bomo našli termin, ki vam ustreza!

i2 d.o.o.
Ljubljana

Vaši  najljubši  učbeniki že26
let

Check Poznam

Check Razumem

Check Ocenim

Check Uporabim

Dodatno gradivo  
za učitelje in učiteljice
Na spletni strani so povezave do:

• primerov letnih priprav,
• primerov dnevnih priprav,
• navodil za uporabo delovnih in samostojnih 

delovnih zvezkov z rešitvami ter
• e-prosojnic.

Gradiva v  
elektronski obliki
Učiteljem in učencem so na naši spletni strani 
www.i2-lj.si na voljo brezplačna elektronska 
učbeniška gradiva.

Gradiva lahko 

naročite pri 

naši založbi.

Ob nakupu pri naši založbi šolam nudimo količinske popuste.

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
Vključuje aplikacijo Volitve.

i2 d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana 
PE Brnčičeva ulica 11b, 1231 Ljubljana Črnuče

Telefon: 01/257 62 49, E-naslov: info@i2-lj.si, www. i2-lj.si

Spoštovana učiteljica,  
spoštovani učitelj!
Pred vami je pregled gradiv za predmet domovinska in državljanska kultura in 
etika za 7. in 8. razred, ki vam jih priporočamo. Gradiva so sodobna in strokovno 
podprta z najnovejšimi dognanji s tega področja. Zato z uporabo naših gradiv 
učenci in učenke naredijo prve korake v aktivne in kritične člane naše državljanske 
skupnosti, ki bodo znali svoje mnenje primerno izraziti. Pri doseganju tega cilja pa 
so v razvojnem obdobju učencev/učenk pomembni tudi ustrezen didaktični pristop 
in z vidika vsakodnevnega življenja v družbi ter spoznavne zapletenosti besedil 
primerna gradiva.

Zato smo pri naši založbi gradiva za pouk in samostojno delo učencev/učenk pri 
tem predmetu ustvarili tako, da na svež, nazoren, razumljiv in sistematičen način 
podajajo učne vsebine, ki so podprte z raznovrstnimi zgledi in zanimivostmi iz 
vsakodnevnega življenja. Naša gradiva učiteljem/učiteljicam omogočajo izvedbo 
aktivnega pouka, učence pa motivirajo k razmišljanju in delovanju, na podlagi 
katerega se razvijajo v aktivne državljane. Učni kompleti so podprti z bogato paleto 
brezplačnih gradiv.

Vabimo vas, da jih uporabite.

Ključne prednosti  
naših učnih gradiv

 Â Na svež, nazoren, razumljiv in sistematičen način podajajo 
predpisane učne vsebine.

 Â So sodobna in strokovno podprta z najnovejšimi dognanji s tega 
področja.

 Â Prilagojena so razvojnim značilnostim učencev in učenk ter 
podprta s primeri iz vsakodnevnega šolskega in zunajšolskega 
življenja.

 Â Zgradba besedil olajšuje berljivost in razumevanje, kar prispeva k 
njihovi učni učinkovitosti. 

 Â Besedila spremljajo bogato in premišljeno izbrana slikovna gradiva.

 Â S pomočjo teh gradiv učenci in učenke naredijo prve korake v 
aktivne in kritične člane naše državljanske skupnosti, ki bodo znali 
svoje mnenje primerno izraziti.

 Â Razvili smo jih v sodelovanju z učitelji osnovnih šol, univerzitetnimi 
profesorji in raziskovalci.

 Â Vključujejo razlago novih pojmov – besednjak.

 Â V elektronski obliki so dostopna na naših spletnih straneh.

Urednica, 
izr. prof. dr. Eva Klemenčič,  
višja znanstvena sodelavka in nacionalna 
raziskovalna koordinatorica mednarodnih 
raziskav o državljanski vzgoji in 
izobraževanju (ICCS)

BREZPLAČNO



Vse učbenike  je potrdil  Strokovni svet RSza splošno 
izobraževanje.

ŠE VEDNO 

NA VOLJO

ISBN 978-961-6348-83-6
Učbenik za 7. razred

ISBN 978-961-6348-77-5
Učbenik za 8. razred

ISBN 978-961-6348-84-3
Delovni zvezek za  
7. razred

ISBN 978-961-6348-82-9
Delovni zvezek za  
8. razred

Učbenika in delovna zvezka z 
naslovom DRŽAVLJANSKA IN 
DOMOVINSKA KULTURA TER 
ETIKA sta potrjena in veljavna.

Cenik učnih gradiv je dostopen na spletni strani www.i2-lj.si

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

DELOVNI ZVEZEK

UČBENIK Rdeče poudarjene 
besede so pojasnjene 

v besednjaku.

Naslov 
poglavja

Naslov učne 
enote

Zaporedna 
številka naloge 

ali vprašanja

Rdeče poudarjene 
besede so pojasnjene 

v besednjaku.

Besednjak – razlaga 
posameznega pojma

Poudarjene 
besede

Naslov učne enote

Besednjak – razlaga 
posameznega pojma

Razlaga učne 
vsebine

Naslov 
poglavjaNaslov 

poglavja

Uvod v 
poglavje s 

kratko razlago 
obravnavane 

snovi

Vprašanje za 
razmislek ali 

uporabna naloga

Poudarjene 
besede

Fotografije ali 
risbe s spremnim 

besedilom 
dodatno razlagajo 

učno vsebino.

Vprašanje 
za razmislek 
ali uporabna 

naloga

Naslov 
poglavja

Zaključek poglavja z vprašanji 
na različnih taksonomskih 
ravneh za ponovitev snovi.

Uvod v poglavje 
s kratko razlago 

obravnavane 
snovi

Fotografije ali risbe, 
ki s spremnim 

besedilom 
dopolnjujejo naloge.

Naslov učne 
enote

Besednjak – razlaga 
posameznega pojma

Razlaga učne 
vsebine

Vsako poglavje se zaključi z 
vajami za preverjanje znanja na 
različnih taksonomskih ravneh. 

Fotografije ali 
risbe s spremnim 

besedilom dodatno 
razlagajo učno 

vsebino.

Svinčnik 
označuje začetek 

naloge.

Raznovrstne naloge, 
ki jih učenke in učenci 
rešujejo po pozornem 

branju uvodnega 
besedila.

Poudarjene 
besede 

Rdeče poudarjene 
besede so pojasnjene 

v besednjaku.

UČNA GRADIVA
Sestavljajo jih učbenik, delovni zvezek in samostojni delovni 
zvezek za 7. in 8. razred. Priporočamo, da učitelj/učiteljica 
za pripravo in izpeljavo učne ure uporabi komplet učbenika z 
delovnim zvezkom ali učbenika s samostojnim delovnim zvezkom.

Vsa učna gradiva spremljajo še brezplačna gradiva za učitelje/-ice. 
Učni komplet za 7. razred vsebuje tudi ilustriran Poenostavljen 
zapis človekovih pravic in Konvencijo o otrokovih pravicah – 
povzetek.

Vsebina učbenikov sledi vsem ciljem (tudi izbirnim) iz učnega 
načrta. Poglavja vključujejo predloge za dodatno spoznavanje 
državljanskih dejavnosti ter vprašanja, ki preverjajo razumevanje 
ter spodbujajo argumentacijo in izražanje stališč.

Delovna zvezka in samostojna delovna zvezka sta vsebinsko 
usklajena z učbenikom. Vsebujeta raznovrstne problemske naloge, 
ki omogočajo sprotno preverjanje razumevanja in utrjevanje 
znanja ter spodbujajo k razmisleku in vrednotenju. V samostojnem 
delovnem zvezku je vsaka manjša vsebinska celota podprta z vsaj 
eno nalogo, poglavja pa se zaključijo z vprašanji, ki se nanašajo na 
vrednotenje in rabo pridobljenega znanja.

ISBN  978-961-7038-03-3
Učbenik za 7. razred

ISBN  978-961-7038-02-6
Učbenik za 8. razred

ISBN  978-961-7038-04-0
Delovni zvezek za 7. razred

ISBN  978-961-7038-05-7
Delovni zvezek za 8. razred

ISBN  978-961-7038-10-1
Samostojni delovni zvezek 
za 7. razred

ISBN  978-961-7038-09-5
Samostojni delovni zvezek 
za 8. razred
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