Prijavite se
na predstavitev

SLOVENŠČINA V 4. IN 5. RAZREDU

VABLJENI NA
PREDSTAVITEV

Za vas smo pripravili šest predstavitev gradiva Gradim slovenski jezik 5 – izdaja s plusom v različnih
krajih po Sloveniji. Izberite kraj in datum, ki vam najbolj ustrezata, ter se prijavite še danes oz. najkasneje
tri dni pred srečanjem.

Kraj

Datum

Ura

Prostor

Maribor

17. 2. 2020

14.30–15.30

Zavod Antona Martina Slomška
Vrbanska cesta 30

Celje

19. 2. 2020

14.30–15.30

Šolski center Celje, Višja strokovna šola
Pot na Lavo 22

Ljubljana

24. 2. 2020

14.30–15.30

Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Poljanska cesta 61

Kranj

27. 2. 2020

14.30–15.30

Gimnazija Franceta Prešerna
Kidričeva cesta 65

Koper

3. 3. 2020

14.30–15.30

OŠ Antona Ukmarja Koper
Pot v gaj 2

Novo mesto

5. 3. 2020

14.30–15.30

OŠ Drska
Ulica Slavka Gruma 63
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učne serije Gradim slovenski jezik –
izdaja s plusom
A
PRENOV
2020

080 19 90

Darilo za vas
Vsak udeleženec srečanja bo
prejel brezplačni izvod novega
samostojnega delovnega zvezka
Gradim slovenski jezik 5 –
izdaja s plusom, praktično torbo
in druge majhne pozornosti.

Založba Rokus Klett, d. o. o.
Stegne 9 b, 1000 Ljubljana
telefon: 01 513 46 00
e-pošta: rokus@rokus-klett.si
www.rokus-klett.si

Didaktično posodobljena serija

EPG

Založba Rokus Klett
je članica Evropskega združenja
šolskih založnikov (EEPG).

Bogato interaktivno gradivo

Na naslovu osebni.podatki@rokus-klett.si ali Založba Rokus Klett,
d. o. o., OSEBNI PODATKI, Stegne 9 b, 1000 Ljubljana se lahko
kadarkoli pisno odjavite od prejemanja naših obvestil.
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Širok nabor dodatnih gradiv
za učitelje in učiteljice

Spoštovane učiteljice,
spoštovani učitelji!
Vabimo vas na predstavitev prenovljene serije
Gradim slovenski jezik – izdaja s plusom.
Na srečanju vam bo dr. Martina Križaj predstavila
razloge za prenovo učnega gradiva, cilje
prenove in ključne novosti izdaje s plusom.
Prenovo serije smo začeli lansko leto z gradivom
za 4. razred, letos pa sledi prenova gradiva
za 5. razred. Prenovljena izdaja učnega gradiva
vključuje številne nove prvine. Učne enote so
vsebinsko, didaktično in oblikovno prenovljene,
poleg tega so tudi drugače razvrščene – tako so
npr. učne enote s pravopisnimi temami uvrščene
predvsem v prvi del gradiva, da bi učenci
in učenke lahko skozi celo leto sistematično
razvijali in utrjevali svojo pravopisno zmožnost;
to je na začetku drugega VIO še kako potrebno
in koristno. Na vsaki naslovnici so navedeni
temeljni cilji dane učne enote – to je koristen
podatek ne le za učiteljico oz. učitelja ter
za učence in učenke, temveč tudi
za njihove starše.
Učne enote se načeloma začenjajo
z motivacijskimi nalogami; njim v večini enot
sledi zapisano ali posneto izhodiščno besedilo,
ki ga učenci preberejo ali poslušajo (pred tem pa
se skrbno pripravijo na branje/poslušanje). Naloge,
ki sledijo branju/poslušanju izhodiščnega besedila,
so prenovljene – z njimi spodbujamo učence
in učenke k raznim dejavnostim in pri njih
razvijamo razne miselne procese; dodanih je več
nalog za sintezo in uporabo novega znanja. Večina
učnih enot ima dodano podpoglavje Vaja dela
mojstra – v njem so zbrane naloge za ponavljanje
in utrjevanje znanja, pridobljenega v prejšnjih učnih
enotah ali v nižjih razredih, ter za povezovanje
novih spoznanj z že znanimi.

Novosti

Učni komplet

vsebinska, didaktična in oblikovna
prenova gradiva

Osnova kompleta je samostojni delovni
zvezek. V njem so zajeti vsi učni cilji in
vsebine, zato ni treba hkrati uporabljati
še učbenika. Kljub temu pa smo za vse,
ki pri pouku raje uporabljate učbenik,
pripravili tudi tega.

PRENOVLJENE IZDAJE

1
2
3
4
5
6

nova razvrstitev učnih enot
temeljni učni cilji na naslovnih straneh
učnih enot
naloge za uresničevanje raznih strategij
učenja iz pisnih in ustnih besedil

2020

+

Z dostopom
do interaktivne
oblike
www.iRokus.si

Prenovljeni samostojni delovni zvezek
za 5. razred bo izšel februarja 2020,
učbenik pa bo na voljo spomladi.

naloge za ponavljanje in utrjevanje
(podpoglavje Vaja dela mojstra)
bogato interaktivno gradivo

Brezplačno

GRADIVO V ELEKTRONSKI OBLIKI
PRIZNANA IN UVELJAVLJENA
AVTORSKA EKIPA
•
•
•
•
•

Nana Cajhen
Nevenka Drusany
Dragica Kapko
dr. Martina Križaj
dr. Marja Bešter Turk

RECENZENTKI
• dr. Lara Godec Soršak
• Katja Lavrič Čurk

Avtorska ekipa je pri prenovi upoštevala novejša
spoznanja jezikoslovja, splošne in jezikovne
didaktike, družbene in tehnološke spremembe
oz. novosti ter predloge učiteljic in učiteljev.

Pomembno

V upanju, da bo prenovljena serija
izpolnila vaša pričakovanja, vas vabimo
na predstavitvena srečanja.

Vsi, ki uporabljate komplet iz serije Radovednih pet,
lahko samostojni delovni zvezek za slovenščino
zamenjate za samostojni delovni zvezek
Gradim slovenski jezik 4 oz. 5 – izdaja s plusom.

Andreja Ponikvar Jakša,
urednica za slovenščino
Založba Rokus Klett

A
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GRADIM SLOVENSKI JEZIK –
IZDAJA S PLUSOM

Če se boste odločili za zamenjavo, to sporočite našim
izobraževalnim svetovalcem, ki vam bodo podali
nadaljnja navodila.
• Marinka Velikanje
031/725-534 | marinka.velikanje@rokus-klett.si
• Slavica Bela
031/622-751 | slavica.bela@rokus-klett.si
• Suada Čaušević
040/560-847 | suada.causevic@rokus-klett.si
• Blaž Hrušovar
040/767-290 | blaz.hrusovar@rokus-klett.si

Pouk v razredu lahko popestrite z vključevanjem gradiva
v elektronski obliki – najdete ga na www.iRokus.si.
S projiciranjem e-gradiva boste laže motivirali učenke
in učence ter usmerjali njihove dejavnosti. Pouk bo zato
privlačnejši, nazornejši in zagotovo tudi učinkovitejši.
E-oblika je enaka kot tiskana različica, le da ima dodano
orodjarno s preprostimi, a zelo uporabnimi orodji.
Vsebuje:
• avdio- in videoposnetke,
• interaktivne naloge ter
• rešitve nalog v samostojnem delovnem zvezku.
Učenke in učenci bodo do elektronskega gradiva
dostopali s kodo, ki jo bodo našli na notranji strani platnic
samostojnega delovnega zvezka. Učiteljice in učitelji za
dostop ne potrebujete aktivacijske kode. Vaš dostop bomo
uredili na osnovi uradnega seznama učnih gradiv za vašo
šolo (za šolsko leto 2020/21), ki ga pridobimo pri skrbniku
učbeniškega sklada.

Brezplačno

DODATNO GRADIVO ZA
UČITELJICE IN UČITELJE
Na spletni strani www.devetletka.net bodo
od avgusta 2020 brezplačno na voljo:
• priročnik,
• predlogi nalog za preverjanje znanja,
• predlogi letne in dnevnih priprav,
• rešitve nalog v PDF-obliki,
• prepisi posnetih besedil.

VABLJENI NA PREDSTAVITEV
Izberite datum in kraj srečanja }}

