DODATNO GRADIVO IN VAJE ZA POUK ANGLEŠČINE
Založba ROKUS KLETT ponuja:
•

zbirko ZNAM ZA VEČ – Razlage in vaje za boljše ocene
Zbirka je namenjena tistim osnovnošolcem, ki želijo izboljšati učni uspeh brez inštrukcij, se pripraviti na
preizkuse, utrditi znanje ter se na sploh lažje in hitreje učiti. Vsako vadnico sestavljajo razlage šolske
snovi, veliko učinkovitih vaj z rešitvami in točkovani preizkusi znanja.

•

zbirko ZLATI ZNAM ZA VEČ – Zahtevnejše naloge za vse, ki želijo še več
Zbirka ponuja zahtevnejše naloge za učence v tretjem triletju, ki že dosegajo dobre učne rezultate,
vendar si želijo pridobiti dodatno znanje, razviti svoje sposobnosti iskanja izvirnih rešitev jezikovnih
problemov ter se temeljito pripraviti na tekmovanja in vstop v gimnazijo.

•

zbirko PONS – Dodatna gradiva za tuje jezike
V zbirki najdete nepogrešljivo dodatno gradivo za učenje tujih jezikov v šoli: najsodobnejše šolske in
splošne slovarje, plastificirane zloženke s strnjeno predstavitvijo tuje slovnice, glagolov in pravopisa ter
knjižne preglednice slovnice in glagolov za različne jezike.

Zbirka ZNAM ZA VEČ

ZNAM ZA VEČ – ANGLEŠČINA 4

Vaje za boljše ocene v četrtem razredu

ZNAM ZA VEČ – ANGLEŠČINA 5

Vaje za boljše ocene v petem razredu

ZNAM VEČ – ANGLEŠČINA 4 IN 5
Vaje za besedni zaklad za angleščino v 4. in 5. razredu osnovne šole

ZNAM ZA VEČ – ANGLEŠČINA 6

Razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu

ZNAM ZA VEČ – ANGLEŠČINA 6+
Priprava na nacionalno preverjanje znanja

ZNAM ZA VEČ – ANGLEŠČINA 6 IN 7
Besedišče

ZNAM ZA VEČ – ANGLEŠČINA 7

Razlage in vaje za boljše ocene v sedmem razredu

ZNAM ZA VEČ – ANGLEŠČINA 8
Razlage in vaje za boljše ocene v osmem razredu

ZNAM ZA VEČ – ANGLEŠČINA 8 IN 9
Besedišče

ZNAM ZA VEČ – ANGLEŠČINA 9
Razlage in vaje za boljše ocene v devetem razredu

ZNAM ZA VEČ – ANGLEŠČINA 9+
Slušno gradivo

ZNAM ZA VEČ – ANGLEŠČINA 9+
Zbirka nalog za zaključno preverjanje znanja

Zbirka ZLATI ZNAM ZA VEČ

ZLATI ZNAM ZA VEČ – ANGLEŠČINA 7
Zahtevnejše naloge za vse, ki želijo še več

ZLATI ZNAM ZA VEČ – ANGLEŠČINA 8
Zahtevnejše naloge za vse, ki želijo še več

ZLATI ZNAM ZA VEČ – ANGLEŠČINA 9
Zahtevnejše naloge za vse, ki želijo še več

Zbirka PONS

PONS ŠOLSKI SLIKOVNI ANGLEŠKO-SLOVENSKI SLOVAR
Za osnovnošolce od 4. razreda dalje

PONS ŠOLSKI SLIKOVNI SLOVAR, ANGLEŠKO-SLOVENSKO-ALBANSKI
Za osnovnošolce od 4. razreda dalje

PONS ŠOLSKI SLOVAR ANGLEŠČINA
Angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar

PONS SPLOŠNI SLOVENSKO-ANGLEŠKI SLOVAR

PONS SPLOŠNI ANGLEŠKO-SLOVENSKI SLOVAR

PONS MOJ PRVI SLOVARČEK
Plastificirana preglednica (ang-nem-slo)

PONS SLOVNICA BLISKOVITO – ANGLEŠČINA
Plastificirana preglednica

PONS PRAVOPIS BLISKOVITO – ANGLEŠČINA
Plastificirana preglednica

PONS GLAGOLI BLISKOVITO – ANGLEŠČINA
Plastificirana preglednica

PONS GLAGOLI KRATKO & PREGLEDNO – ANGLEŠČINA
Preglednica v knjižni obliki

Založba MLADINSKA KNJIGA ponuja zbirko BRIHTNA GLAVCA.
Zbirka BRIHTNA GLAVCA – Naloge za vajo in utrjevanje znanja z rešitvami
Zbirka delovnih zvezkov je namenjena utrjevanju učne snovi in je usklajena s posodobljenim učnim
načrtom. Odlikuje jo strokovna izvrstnost, jasen metodično-didaktičen koncept z raznovrstnimi zanimivimi
nalogami, ki so stopnjevalne glede na zahtevnost. Zvezki vsebujejo tudi rešitve nalog, namige za starše,
povzetke učne snovi in preglednice.
V okviru zbirke Brihtna glavca lahko posežete po zvezkih, ki so namenjeni za čas šole. Učencu med letom
pomagajo ponavljati in utrjevati svoje znanje, odpravljati težave pri usvajanju zahtevnejše učne snovi, se
pripravljati na preizkuse znanj, izboljšati učne ocene in nadomestiti morebitno pomoč inštruktorjev.

Angleščina 4, zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole

Angleščina 4, Na lov za besedami
Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 4. razredu osnovne šole

Angleščina 5, zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole

Angleščina 5, Na lov za besedami
Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 5. razredu osnovne šole

Angleščina 6, zbirka nalog z rešitvami za 6. razred osnovne šole

Angleščina 6, Na lov za besedami
Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 6. razredu osnovne šole

Angleščina 6, zbirka nalog z rešitvami za pripravo na nacionalno preverjanje znanja v 6. razredu
(priložena zgoščenka)

Angleščina 7, zbirka nalog z rešitvami za 7. razred osnovne šole

Angleščina 7, Na lov za besedami
Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 7. razredu osnovne šole

Angleščina 8, zbirka nalog z rešitvami za 8. razred osnovne šole

Angleščina 9, zbirka nalog z rešitvami za 9. razred osnovne šole

IZDAJE DRUGIH ZALOŽB

Lilijana Štepic: Make Your English Perfect 1
S kreativnimi vajami iz slovnice in besedišča do znanja angleškega jezika
Make Your English Perfect 1 je privlačna in zabavna knjižica s poučnimi, kreativnimi in zanimivimi
vajami za učenje in dopolnjevanje znanja iz angleškega jezika v 5. razredu osnovne šole.

Lilijana Štepic: Angleščina po slovensko 1
Priročnik za učenje angleškega jezika, ki pokriva slovnico in besedišče v 4., 5. in 6. razredu osnovne
šole; vsebuje številne nivojske vaje različnih težavnostnih stopenj z rešitvami in testi za preverjanje.
Izčrpna in preprosta ter vsakomur dostopna razlaga slovničnih pravil v slovenskem jeziku z
nazornimi primerjavami med angleškim in slovenskim jezikom ter napotki za učenje in pravilno rabo
naučene snovi v vajah.

Lilijana Štepic: Angleščina po slovensko 2
Priročnik za drugo triletje učenja angleškega jezika, ki pokriva slovnico in besedišče v 7., 8. in 9.
razredu osnovne šole (nadaljevanje priročnika Angleščina po slovensko 1); vsebuje številne nivojske
vaje različnih težavnostnih stopenj z rešitvami in testi za preverjanje.
Izčrpna in preprosta ter vsakomur dostopna razlaga slovničnih pravil v slovenskem jeziku z nazornimi
primerjavami med angleškim in slovenskim jezikom ter napotki za učenje in pravilno rabo naučene
snovi v vajah.

KORISTNE SPLETNE POVEZAVE:
http://www.devetka.net/
http://www2.arnes.si/~osljjk6/02_osnova/predmeti_meni/anglescina_meni.htm
http://www.otroci.org/
https://mlinse.osik.si/mod/url/view.php?id=334
http://svet-anglescine.com/
http://www.pons.si/index.php (brezplačni spletni slovarji)

