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ODLUKA O KORIŠTENJU DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA 

Na osnovu Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, NN 

116/18, čl.16 st.6 , ravnatelj donosi odluku o korištenju drugih obrazovnih materijala u školskoj godini 

2019./2020. 

U 1.razredu koristit će se sljedeće radne bilježnice: 

-Hrvatski jezik : Pčelica 1, radna bilježnica za hrvatski jezik u prvom razredu osnovne škole, 1. dio, ŠK 

                             Pčelica 1, radna bilježnica za hrvatski jezik u prvom razredu osnovne škole, 2. dio, ŠK 

-Matematika : Moj sretni broj 1, radna bilježnica za matematiku u prvom razredu osnovne škole, ŠK 

-Priroda i društvo: Istražujemo naš svijet 1, radna bilježnica za prirodu i društvo u prvom razredu         

osnovne škole,ŠK 

-Njemački jezik: Jana und Dino 1, radna bilježnica za njemački jezik u 1. razredu, Naklada Ljevak 

- Vjeronauk: "U Božjoj ljubavi", radna bilježnica za katolički vjeronauk prvoga razreda osnovne škole, 

GK 

 

U 5.razredu koristit će se sljedeće radne bilježnice i obrazovni materijali: 

- Hrvatski jezik: Hrvatska krijesnica, radna bilježnica za jezik, komunikaciju i književnost za V. razred 

osnovne škole, Naklada Lijevak 

-Njemački jezik: APPLAUS! PLUS 5, Profil- Klett 

-Engleski jezik: Way to go 2, radna bilježnica za engleski jezik u petome razredu osnovne škole, druga 

godina učenja, ŠK 

-Priroda: PRIRODA 5, radna bilježnica iz prirode za 5. razred osnovne škole, Profil 

-Povijest: Povijest 5, radna bilježnica iz povijesti za peti razred osnovne škole, Alfa 

-Geografija: Moja Zemlja 1, radna bilježnica iz geografije za peti razred osnovne škole, Alfa 

-Tehnička kultura: TK5, radni materijali za vođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture za peti 

razred osnovne škole, Profil 

-Informatika: Informatika+ 5, radna bilježnica iz informatike za 5. razred osnovne škole, Udžbenik.hr 

d.o.o. 

 



 

 

U 7. razredu će se koristiti sljedeće radne bilježnice i obrazovni materijali: 

Biologija: POKUSI - BIOLOGIJA 7, radna bilježnica Biologija 7 s radnim listovima i priborom za 

izvođenje pokusa iz biologije za 7. razred osnovne škole, ŠK 

Kemija: Kemija 7, radna bilježnica za kemiju u sedmom razredu osnovne škole, ŠK 

Fizika: Fizika 7, radna bilježnica i pribor za istraživačku nastavu fizike u sedmom razredu osnovne 

škole, Profil 

 

Matko Granić, ravnatelj 

 


