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Priroda, društvo i ja 1  radna bilježnica 

Mila Bulić, Gordana Kralj, 
Lidija Križanić, Karmen 
Hlad, Andreja Kovač, 
Andreja Kosorčić 

Alfa d.d., Zagreb 

Priroda, društvo i ja 1 : ispiti znanja iz prirode i društva u 
prvom razredu osnovne škole 

ispiti znanja Mila Bulić, Gordana Kralj Alfa d.d., Zagreb 

Čitam i pišem 1, radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za 
prvi razred osnovne škole 

radna bilježnica 

dr. sc. Dunja Pavličević-
Franić, dr. sc. Vladimira 
Velički, Vlatka 
Domišljanović 

Alfa d.d., Zagreb 

Čitam i pišem, integrirani ispiti znanja uz hrvatsku 
početnicu za prvi razred osnovne škole 

ispiti znanja Damir Domišljanović Alfa d.d., Zagreb 

Čitam i pišem, nastavni listići uz hrvatsku početnicu za 
prvi razred 

nastavni listići 
Vladimira Velički, Vlatka 
Domišljanović 

Alfa d.d., Zagreb 

Čitam i pišem, ispiti znanja - jezik - čitanje 
s razumijevanjem 

Ispiti znanja Božena Katalinić Cindrić Alfa d.d., Zagreb 

Otkrivamo matematiku 1, zbirka zadataka iz matematike 
za prvi razred  

zbirka zadataka 
Gabriela Žokalj, Dubravka 
Glasnović Gracin, Tanja 
Soucie 

Alfa d.d., Zagreb 

Otkrivamo matematiku 1, ispiti znanja za prvi razred 
osnovne škole 

ispiti znanja 
Gabriela Žokalj, Dubravka 
Glasnović Gracin, 
Tanja Soucie 

Alfa d.d., Zagreb 



Otkrivamo matematiku 1, listići za dodatnu nastavu u 
prvom razredu 

nastavni listići 
Gabriela Žokalj, Dubravka 
Glasnović Gracin, 
Tanja Soucie 

Alfa d.d., Zagreb 

Otkrivamo matematiku 1, listići za integriranu nastavu u 
prvom razredu  

nastavni listići 
Gabriela Žokalj, Dubravka 
Glasnović Gracin, 
Tanja Soucie 

Alfa d.d., Zagreb 

Smiles 1 New Edition, radna bilježnica iz engleskog jezika 
za 1. razred osnovne škole, 1. godina učenja 

radna bilježnica Jenny Dooley ALFA d.d. 

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

radna bilježnica Ana Volf, Tihana Petković NDS, GK 

e-SVIJET 1, radna bilježnica informatike u prvom razredu 
osnovne škole 

radna bilježnica 
Josipa Blagus, Marijana 
Šundov 

Školska knjiga d.d. 

Svijet riječi 2, zadaci za vrednovanje učeničkih postignuća 
za hrvatski jezik u drugom razredu osnovne škole,  

zadatci za 
vrednovanje 
učeničkih 
postignuća 

Ankica Španić, Jadranka 
Jurić, Terezija Zokić, Benita 
Vladušić 

Školska knjiga d.d. 

Moj sretni broj 2, radna bilježnica za matematiku u 
drugom razredu osnovne škole 

radna bilježnica 
Dubravka Miklec, Sanja 
Jakovljević Rogić, Graciella 
Prtajin 

Školska knjiga d.d. 

Moj sretni broj 2, zbirka zadataka za matematiku u 
drugom razredu osnovne škole 

zbirka zadataka 
Dubravka Miklec, Sanja 
Jakovljević Rogić, Graciella 
Prtajin 

Školska knjiga d.d. 

Moj sretni broj 2, zadaci za vrednovanje učeničkih 
postignuća  za matematiku u drugom razredu osnovne 
škole 

zadatci za 
vrednovanje 
učeničkih 
postignuća 

Dubravka Miklec, Sanja 
Jakovljević Rogić, Graciella 
Prtajin 

Školska knjiga d.d. 

Istražujemo naš svijet 2, radna bilježnica za prirodu i 
društvo u drugom razredu osnovne škole 

radna bilježnica 
Tamara Kisovar Ivanda, 
Alena Letina 

Školska knjiga d.d. 



Istražujemo naš svijet 2, zadaci za vrednovanje učeničkih 
postignuća za prirodu i društvo u drugom razredu 
osnovne škole 

zadatci za 
vrednovanje 
učeničkih 
postignuća 

Tamara Kisovar Ivanda, 
Alena Letina 

Školska knjiga d.d. 

Smiles 2 New Edition, radna bilježnica iz engleskog jezika 
za 2. razred osnovne škole, 2. godina učenja 

radna bilježnica  Jenny Dooley ALFA d.d. Zagreb 

e-SVIJET 2, radna bilježnica informatike za drugi razred 
osnovne škole 

radna bilježnica 
Josipa Blagus, Ana 
Budojević, Marijana 
Šundov 

Školska knjiga d.d. 

U prijateljstvu s Bogom, radna bilježnica za katolički 
vjeronauk drugoga razreda osnovne škole 

radna bilježnica  Ana Volf, Tihana Petković NDS - Glas Koncila 

Svijet riječi 3, zadaci za vrednovanje učeničkih postignuća 
za hrvatski jezik u trećem razredu osnovne škole 

zadatci za 
vrednovanje 
učeničkih 
postignuća 

Ankica Španić, Jadranka 
Turić, Terezija Zlokić, 
Benita Vladušić 

Školska knjiga d.d. 

Moj sretni broj 3, radna bilježnica za matematiku u 
trećem razredu osnovne škole 

radna bilježnica 
Sanja Jakovljević Rogić, 
Dubravka Miklec, Graciella 
Prtajin 

Školska knjiga d.d. 

Moj sretni broj 3, zbirka zadataka za matematiku u 
trećem razredu osnovne škole 

zbirka zadataka 
Sanja Jakovljević Rogić, 
Dubravka Miklec, Graciella 
Prtajin 

Školska knjiga d.d. 

Moj sretni broj 3, zadaci za vrednovanje učeničkih 
postignuća za matematiku u trećem razredu osnovne 
škole 

zadatci za 
vrednovanje 
učeničkih 
postignuća 

Sanja Jakovljević Rogić, 
Dubravka Miklec, Graciella 
Prtajin 

Školska knjiga d.d. 

Istražujemo naš svijet 3, radna bilježnica za prirodu i 
društvo u trećem razredu osnovne škole 

radna bilježnica 
Alena Letina, Tamara 
Kisovar Ivanda, Zdenko 
Braičić 

Školska knjiga d.d. 



Istražujemo naš svijet 3, zadaci za vrednovanje učeničkih 
postignuća za prirodu i društvo u trećem razredu 
osnovne škole 

zadatci za 
vrednovanje 
učeničkih 
postignuća 

Alena Letina, Tamara 
Kisovar Ivanda, Zdenko 
Braičić 

Školska knjiga d.d. 

Smiles 3 New Edition, radna bilježnica iz engleskog jezika 
za 3. razred osnovne škole, 3. godina učenja  

radna bilježnica  Jenny Dooley ALFA d.d. Zagreb 

U ljubavi i pomirenju, radna bilježnica za katolički 
vjeronauk trećega  razreda  osnovne škole 

rana bilježnica 
Ana Volf, Tihana Petković, 
Ivica pažin, Ante Pavlović 

Kršćanska 
sadašnjost 

e-SVIJET 3, radna bilježnica informatike za treći razred 
osnovne škole 

radna bilježnica 
Josipa Blagus, Ana 
Budojević, Marijana 
Šundov 

Školska knjiga d.d. 

Moj sretni broj 4, radna bilježnica za matematiku u 
četvrtom razredu osnovne škole 

radna bilježnica 
Sanja Jakovljević Rogić, 
Dubravka Miklec, Graciella 
Prtajin 

Školska knjiga d.d. 

Moj sretni broj 4, zbirka zadataka za matematiku u 
četvrtom razredu osnovne škole 

zbirka zadataka     

Matematika 4, zadatci za vrednovanje učeničkih 
pistugnuća iz matematike u četvrtom razredu osnovne 
škole, skupina A i B 

zadatci za 
vrednovanje 
učeničkih 
postignuća 

Vanja Kani, Goranka 
Adamović 

Školska knjiga d.d. 

Zlatna vrata 4, zadatci za vrednovanje učeničkih 
postignuća u četvrtom razredu osnovne škole - skupina A 
i B 

zadatci za 
vrednovanje 
učeničkih 
postignuća 

Jasminka Viher, Zrinka 
Vukojević 

Školska knjiga d.d. 

Moj sretni broj 4, radna bilježnica za pomoć u učenju 
matematike u četvrtom razredu osnovne škole 

radna bilježnica 
za pomoć u 
učenju 

Sanja Jakovljević Rogić, 
Dubravka Miklec, Graciella 
Prtajin 

Školska knjiga d.d. 



Zlatna vrata 4, radna bilježnica za pomoć u učenju 
hrvatskog jezika u četvrtom razredu osnovne škole 

radna bilježnica 
za pomoć u 
učenju 

Sonja Ivić, Marija Krmpotić, 
Ela Ivanišević 

Školska knjiga d.d. 

Istražujemo naš svijet 4, zadatci za vrednovanje 
učeničkih postignuća u četvrtom razredu osnovne škole - 
skupina A i B 

zadatci za 
vrednovanje 
učeničkih 
postignuća 

Majda Bučanac  Školska knjiga d.d. 

Istražujemo naš svijet 4, radna bilježnica za pomoć u 
učenju prirode i društva u četvrtom razredu osnovne 
škole 

radna bilježnica 
za pomoć u 
učenju 

Tamara Kisovar Ivanda, 
Alena Letina, Zdenko 
Braičić, Tamara Dubrović, 
Marina Pavić 

Školska knjiga d.d. 

Zlatna vrata 4, radna bilježnica hrvatskoga jezika u 
četvrtom razredu osnovne škole 

radna bilježnica Sonja Ivić, Marija Krmpotić Školska knjiga d.d. 

Istražujemo naš svijet 4, radna bilježnica za prirodu i 
društvo u četvrtom razredu osnovne škole 

radna bilježnica 
Tamara Kisovar Ivanda, 
Alena Letina, Zdenko 
Braičić 

Školska knjiga d.d. 

Smiles 4 New Edition, radna bilježnica iz engleskoga 
jezika za 4. razred osnovne škole, 4. godina učenja  

radna bilježnica  Jenny Dooley Alfa d.d. Zagreb 

MAXIMAL 1 KIDS : radna bilježnica njemačkog jezika za 
četvrti razred osnovne škole, prva godina učenja 

radna bilježnica 
Olga Swerlowa, Mirjana 
Klobučar 

Profil Klett d.o.o. 

Darovi vjere i zajedništva, radna bilježnica za katolički 
vjeronauk 4. razreda OŠ 

radna bilježnica 
Ivica Pažin, Ante Pavlović, 
Ana Volf, Tihana Petković 

Kršćanska 
sadašnjost 

e-SVIJET 4, radna bilježnica za informatiku u četvrtom 
razredu osnovne škole 

radna bilježnica 
Josipa Blagus, Nataša 
Ljubić Klemše, Ivana Ružić, 
Mario Stančić 

Školska knjiga d.d. 

Umjetnost i ja 1 i 2 - likovna mapa s kolažnim papirom likovna mapa   Školska knjiga d.d. 



Umjetnost i ja 3 i 4 - likovna mapa s kolažnim papirom likovna mapa   Školska knjiga d.d. 

Geografska karta Republike Hrvatske - stolna 
geografska 
karta  

  ALFA d.d. 

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

radna bilježnica 
Anita Šojat, Vjekoslava 
Hrastović, Marina 
Utrobičić, Nada Marguš 

Školska knjiga d. d. 

Snaga riječi 5 i Naš hrvatski 5, zadatci za vrednovanje 
učeničkih postignuća za hrvatski jezik u petome razredu 
osnovne škole - skupina A i B 

provjere znanja Anita Šojat Školska knjiga d. d. 

Right on! 1, radna bilježnica iz engleskog jezika i zbirka 
zadataka iz gramatike za 5. razred osnovne škole 

radna bilježnica Jenny Dooley ALFA d.d. 

Vremeplov 5, radna bilježnica iz povijesti za peti razred radna bilježnica 
Manuela Kujundžić, Šime 
Labor 

Profil Klett d.o.o. 

Moja Zemlja 1, radna bilježnica iz geografije za peti 
razred osnovne škole 

radna bilježnica 
Ivan Gambiroža, Josip 
Jukić, Dinko Marin, Ana 
Mesić 

ALFA d.d. 

GEOGRAFSKI ATLAS za osnovnu školu geografski atlas skupina autora  
Hrvatska školska 
kartografija  i 
Školska knjiga d.d. 

Matematika 5, pisane provjere znanja iz matematike za 
peti razred osnovne škole 

provjere znanja 

Zvonimir Šikić, Vesna 
Draženović Žitko, Iva Golac 
Jakopović, Branko Goleš, 
Zlatko Lobor, Goran Stajčić, 
Milana Vuković 

Profil Klett d.o.o. 

Umjetnost i ja 5 i 6 - likovna mapa s kolažnim papirom likovna mapa   Školska knjiga d.d. 

Priroda 5, radna bilježnica iz prirode za 5. razred osnovne 
škole s materijalima za istraživačku nastavu 

radna bilježnica  
Biljana Agić, Tamara 
Banović, Anamarija Kirac, 
Ana Lopac Groš 

Profil Klett d.o.o. 



Maximal 2, radna bilježnica njemačkog jezika za 5. razred 
osnovne škole, druga godina učenja 

radna bilježnica 
Julia Katharina Weber, 
Lidija Šober, Claudia Brass, 
Mirjana Klobučar 

Profil Klett d.o.o. 

Svijet tehnike 5, radni materijali za izvođenje vježbi i 
praktičnog rada programa tehničke kulture u petom 
razredu osnovne škole 

radni materijali grupa autora Školska knjiga d. d. 

Naš hrvatski 6, radna bilježnica hrvatskoga jezika u 
šestome razredu osnovne škole 

radna bilježnica 
Anita Šojat, Vjekoslava 
Hrastović, Nada Marguš 

Školska knjiga d.d. 

Snaga riječi 6 i Naš hrvatski 6, zadatci za vrednovanje 
učeničkih postignuća za hrvatski jezik u šestom razredu 
osnovne škole - skupina A i B 

provjere znanja Anita Šojat Školska knjiga d.d. 

Right on! 2, radna bilježnica iz engleskog jezika i zbirka 
zadataka iz gramatike za 6. razred osnovne škole, 6. 
godina učenja 

radna bilježnica Jenny Dooley ALFA d.d. Zagreb 

Maximal 3, radna bilježnica njemačkoga jezika za šesti 
razred osnovne škole 

radna bilježnica 
Julia Katharina Weber, 
Lidija Šober, Claudia Brass, 
Mirjana Klobučar 

Profil Klett d.o.o. 

Matematika 6, pisane provjere znanja iz matematike za 
šesti razred osnovne škole  

provjere znanja 

Zvonimir Šikić, Vesna 
Draženović Žitko, Iva Golac 
Jakopović, Branko Goleš, 
Zlatko Lobor, Maja Marić, 
Tamara Nemeth, Goran 
Stajčić, Milana Vuković 

Profil Klett d.o.o. 

Priroda 6, radna bilježnica iz prirode za 6. razred osnovne 
škole s materijalima za istraživačku nastavu 

radna bilježnica 
Biljana Agić, Sanja Grbeš, 
Dubravka Karakaš, 

Profil Klett d.o.o. 



Anamarija Kirac, Ana Lopac 
Groš, Jasenka Meštrović 

Moja Zemlja 2, radna bilježnica iz geografije za šesti 
razred osnovne škole 

radna bilježnica 
Ivan Gambiroža, Josip 
Jukić, Dinko Marin, Ana 
Mesić 

ALFA d.d.  

Vremeplov 6, radna bilježnica iz povijesti za šesti razred 
osnovne škole 

radna 
bilježnica  

Anita Gambiraža Knez, 
Šime Labor, Manuela 
Kujundžić 

Profil Klett d.o.o.  

Svijet tehnike 6, radni materijali za izvođenje vježbi i 
praktičnog rada programa tehničke kulture u šestom 
razredu osnovne škole 

radni materijali  

Vladimir Delić, Ivan Jukić, 
Zvonko Koprivnjak, Sanja 
Kovačević, Dragan 
Stanojević, Svjetlana 
Urbanek, Josip Gudelj 

Školska knjiga d.d. 

 
Naš hrvatski 7, radna bilježnica hrvatskoga jezika u 
sedmom razredu osnovne škole 

radna bilježnica 
Anita Šojat, Vjekoslava 
Hrastović, Nada Marguš 

Školska knjiga d.d. 

Snaga riječi 7 i Naš hrvatski 7, zadatci za vrednovanje 
učeničkih postignuća za hrvatski jezik u sedmom razredu 
osnovne škole - skupina A i B 

provjere znanja Anita Šojat Školska knjiga d.d. 

Right On! 3, radna bilježnica iz engleskog jezika i zbirka 
zadataka iz gramatike za 7. razred osnovne škole, 7. 
godina učenja 

radna bilježnica Jenny Dooley ALFA d.d. Zagreb 

 
Maximal 4, radna bilježnica njemačkoga jezika za sedmi 
razred osnovne škole 

radna bilježnica 

Julia Katharina Weber, 
Lidija Šober, Sandra 
Hohmann, Dagmar Glűck, 
Mirjana Klobučar 
 

Profil Klett d.o.o. 



 
 

Matematika 7, pisane provjere znanja iz matematike za 
sedmi razred osnovne škole  

provjere znanja     

Vremeplov 7, radna bilježnica iz povijesti za sedmi razred 
osnovne škole 

radna 
bilježnica  

Gordana Frol, Miljenko 
Hajdarović 

Profil Klett d.o.o.   

Umjetnost i ja 7 i 8 - likovna mapa s kolažnim papirom likovna mapa   Školska knjiga d.d. 

Svijet tehnike 7, radni materijali za izvođenje vježbi i 
praktičnog rada programa tehničke kulture u sedmom 
razredu osnovne škole 

radni materijal 

 
grupa autora  
 
 

Školska knjiga d.d. 

Gea 3, radna bilježnica za geografiju u sedmom razredu 
osnovne škole  

radna bilježnica 
Danijel Orešić, Ružica Vuk, 
Igor Tišma, Alenka Bujan  

Školska knjiga d.d. 

Biologija 7, radna bilježnica za biologiju u sedmom 
razredu osnovne škole 

radna bilježnica 

Damir Bendelja, Žaklin 
Lukša, Renata Roščak, 
Emica Orešković, Monika 
Pavić, Nataša Pongrac 

Školska knjiga d. d. 

Otkrivamo fiziku 7, zadatci za vrednovanje učeničkih 
postignuća iz fizike u sedmom razredu osnovne škole 

provjere znanja 
Sonaj Prelovšek Peroš, 
Jasna Bagić Ljubičić 

Školska knjiga d. d. 

Otkrivamo fiziku 7, radna bilježnica za fiziku u sedmom 
razredu osnovne škole 

radna bilježnica 
Ivica Buljan, Dubravka 
Despoja, Erika Tušek 
Vrhovec 

Školska knjiga d.d. 

Kemija 7, radna bilježnica iz kemije za sedmi razred 
osnovne škole s radnim listićima za istraživačku nastavu 

radna bilježnica 

Tamara Banović, Karmen 
Holenda, Sandra Lacić, 
Elvira Kovač-Andrić, 
Nikolina Štiglić 

Profil Klett d.o.o. 



Moja Zemlja 4, radna bilježnica iz geografije za osmi 
razred osnovne škole  

radna bilježnica 
Ante Kožul, Silvija Krpes, 
Krunoslav Samardžić  

Alfa d.d. Zagreb 

MATEMATIČKI IZAZOVI 8 : ispiti znanja iz matematike za 
osmi razred osnovne škole 

provjere znanja 
Gordana Paić, Željko 
Bošnjak 

Alfa d.d. 

Vremeplov 8, radna bilježnica iz povijesti za osmi razred 
osnovne škole 

radna bilježnica 
omislav Bogdanović, 
Miljenko Hajdarović, 
Domagoj Švigir 

Profil Klett d.o.o. 

Biologija 8, radna bilježnica za biologiju u osmom razredu 
osnovne škole 

radna bilježnica  

Damir Bendelja, Žaklin 
Lukša, Emica Orešković, 
Monika Pavić, Nataša 
Pongrac, Renata Roščak 

Školska knjiga d.d.  

Right On! 4, radna bilježnica iz engleskoga jezika za 8. 
razred osnovne škole, 8. godina učenja 

radna bilježnica Jenny Dooley Alfa d.d. Zagreb 

Otkrivamo fiziku 8, zadatci za vrednovanje učeničkih 
postignuća iz fizike u osmom razredu osnovne škole 

provjere znanja Jasna Bagić Ljubičić Školska knjiga d. d.  

Otkrivamo fiziku 8, radna bilježnica za fiziku u 
osmomrazredu osnovne škole 

radna bilježnica 
Ivica Buljan, Dubravka 
Despoja, Erika Tušek 
Vrhovec 

Školska knjiga d.d. 

Naš hrvatski 8, radna bilježnica za hrvatski jezik u 
osmome razredu osnovne škole 

radna bilježnica 
Anita Šojat, Vjekosalva 
Hrastović, Nada Marguš 

Školska knjiga d.d. 

Snaga riječi i Naš hrvatski 8, radna bilježnica za pomoć u 
učenju hrvatskoga jezika u osmome razredu osnovne 
škole - skupina A i B 

provjere znanja Anita Šojat Školska knjiga d.d. 

Right On! 4, radna bilježnica iz engleskoga jezika za 8. 
razred osnovne škole, 8. godina učenja 

radna bilježnica  Jenny Dooley Alfa d.d. Zagreb 



POKUSI - KEMIJA 8, radna bilježnica s radnim listovima i 
priborom za izvođenje pokusa iz kemije za osmi razred 
osnovne škole 

radna bilježnica 
s priborom za 
istraživačku 
nastavu 

Sanja Lukić, Sandra 
Krmpotić Gržančić, Marijan 
Varga, Ivana Marić Zerdun, 
Dunja Maričević 

Školska knjiga d.d.  

MAXIMAL 5 : udžbenik njemačkoga jezika za osmi razred 
osnovne škole, peta godina učenja 

radna bilježnica 

Julia Katharina Weber, 
Lidija Šober, Sandra 
Hohmann, Dagmar Glück, 
Mirjana Klobučar 

Profil Klett d.o.o. 

TK 8, radni materijali za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz 
tehničke kulture za osmi razred osnovne škole 

radni materijali 
za izvođenje 
vježbi i 
praktičnog rada 
iz tehničke 
kulture za osmi 
razred osnovne 
škole 

Damir Čović, Valentina 
Dijačić, Krešimir Kenfelj, 
Tome Kovačević, Sanja 
Prodanović Trlin, Darko 
Suman, Alenka Šimić, Ivica 
Šimić, Marijan Vinković, 
Dragan Vlainić 

Profil Klett d.o.o. 

 


