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Temeljem članka  10. i 16. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za 

osnovnu i srednju školu te na prijedlog stručnih aktiva predmeta na razini škole, ravnatelj 

škole donosi slijedeću  

 

 

ODLUKU O KORIŠTENJU KOMERCIJALNIH I DRUGIH 

OBRAZOVNIH MATERIJALA 
 

 

1. razred: 

 
GLAZBENA KULTURA 

Moja glazba 1, radna bilježnica iz glazbene kulture za 1. razred osnovne škole, Alfa 

 

PRIRODA I DRUŠTVO 

Priroda,društvo i ja, radna bilježnica iz prirode i društva za 1. razred osnovne škole, Alfa 

 

HRVATSKI JEZIK   

Škrinjica slova i riječi 1, radna bilježnica iz hrvatskog jezika za 1 razred osnovne škole, Alfa 

 

LIKOVNA KULTURA 

Mapa za likovnu kulturu 

    

MATEMATIKA 

Otkrivamo matematiku 1 zbirka zadataka, Alfa  

 

ENGLESKI JEZIK 

New Building Blocks 1, radna bilježnica iz engleskog jezika za 1. razred osnovne škole, prva 

godina učenja, Alfa 

 

NJEMAČKI JEZIK 

Auf die Polatze, fertig, los 1, radna bilježnica za njemački jezik prvi razred osnovne škole, 

prva godina učenja, Alfa 

 

VJERONAUK  

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

radna bilježnica Nadbiskupski duhovni stol - Glas koncila 

 

     5. razred: 

 
HRVATSKI JEZIK 

Naš hrvatski 5, radna bilježnica za hrvatski jezik u petome razredu osnovne škole, ŠK 



 

 STRANI JEZIK 

 5. godina učenja Dip in 5, radna bilježnica za engleski jezik u petom razredu osnovne škole, 

peta godina učenja, Alfa 

Strani jezik, 2. godina učenja Lernen, Singen, Spielen 2, radna bilježnica iz njemačkoga 

jezika za peti razred osnovna škole, ŠK  

 

PRIRODA 

Priroda 5, radna bilježnica za prirodu u petom razredu osnovne škole, ŠK  

 

POVIJEST 

Povijest 5, radna bilježnica iz povijesti 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 Klett 

 

INFORMATIKA 

 Informatika 5, radna bilježnica za peti razred osnovne škole, Profil Klett 

 

  

 

 

7. razred: 
 

 

FIZIKA 

FIZIKA 7, radna bilježnica za fiziku, Alfa 

 

BIOLOGIJA 

BIOLOGIJA 7, radna bilježnica za biologiju u sedmom razredu osnovne škole, ŠK 

BIOLOGIJA 7, zadatci za vrednovanje učeničkih postignuća iz biologije za sedmi razred 

osnovne škole, ŠK 

 

KEMIJA 

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

 

 

 

Ravnateljica: 

 

   ___________________ 

             Vlatka Mihaljević, prof. 

 
 
 

 

 


