
Gradiva za delo na daljavo 
  
Brezplačna interaktivna učna gradiva: 

 

 interaktivne-vaje.si 

 www.Lilibi.si (1.–3. razred) … potrebna brezplačna prijava 

 www.Radovednih-pet.si (4.–5. razred) … potrebna brezplačna prijava 

 www.iRokus.si in www.iRokusPlus.si (6.–9. razred) … potrebna brezplačna prijava 

 www.znamzavec.si (interaktivne osnovnošolske vadnice za SLO, MAT, ANG, KEM) … 

potrebna brezplačna prijava 

 https://www.ucimte.com/ 

 

 

Založba Rokus Klett 

Spoštovani! 

Ker se v ponedeljek, 16. marca, zapirajo vse vzgojno-izobraževalne ustanove v Sloveniji in se bo 
pouk marsikje preselil v spletne učilnice, smo se v Založbi Rokus Klett odločili, da vsem 
učiteljem/profesorjem in učencem/dijakom od jutri, 13. marca, dalje omogočimo brezplačen 
celodnevni dostop do vseh naših elektronskih in interaktivnih gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov, 
samostojnih delovnih zvezkov in vadnic), ne glede na to, gradivo katere založbe uporabljate. 

Gradiva so brezplačno dostopna na spletnih straneh: 

OSNOVNA ŠOLA 
www.Lilibi.si (1.–3. razred) 
www.Radovednih-pet.si (4.–5. razred) 
www.iRokus.si in www.iRokusPlus.si (6.–9. razred) 
www.znamzavec.si (interaktivne osnovnošolske vadnice za SLO, MAT, ANG, KEM) 

Postopek prijave/registracije: 

Na izbranem portalu kliknite na gumb Prijava. 
Če ste že uporabnik portala, vnesite svoj e-naslov in geslo ter sledite navodilom. Če na portal 
dostopate prvič, kliknite na polje Nimam še uporabniškega računa in vnesite zahtevane podatke. 
Tako se boste registrirali in ustvarili uporabniški račun. 
a. Na portalu iRokus.si gradiva v svojo iZbirko dodate s klikom na gumb Dodaj brezplačna gradiva. 
b. Na portalih Lilibi.si, Radovednih-pet.si in iRokusPlus.si pa vas bodo vsa gradiva že čakala v vaši 
iZbirki. 
Priporočamo uporabo brskalnika Mozilla Firefox. 

Prijazen pozdrav! 

Maruša Dejak, 
glavna direktorica 
Založba Rokus Klett 

  

 

https://interaktivne-vaje.si/?fbclid=IwAR395CLR6WNzT6F_znmn6cWtMfxnhcf7bdVTjIdF82jU5rGhaL20eSN4DcY
https://rokus-klett.us8.list-manage.com/track/click?u=5df0c03e7c91b7cd9f1d96f6f&id=f6e198874f&e=04b45ccbb6
https://rokus-klett.us8.list-manage.com/track/click?u=5df0c03e7c91b7cd9f1d96f6f&id=8ef514dbf8&e=04b45ccbb6
https://rokus-klett.us8.list-manage.com/track/click?u=5df0c03e7c91b7cd9f1d96f6f&id=e430810be8&e=04b45ccbb6
https://rokus-klett.us8.list-manage.com/track/click?u=5df0c03e7c91b7cd9f1d96f6f&id=30cf46d399&e=04b45ccbb6
https://rokus-klett.us8.list-manage.com/track/click?u=5df0c03e7c91b7cd9f1d96f6f&id=ad0fa7fc6d&e=04b45ccbb6
https://www.ucimte.com/
http://www.lilibi.si/
http://www.radovednih-pet.si/
http://www.irokus.si/
http://www.irokusplus.si/
http://www.znamzavec.si/


 

Izobraževalno založništvo DZS: dostop do e-gradiv 
 

 

 

Spoštovani, 
 

v želji, da pomagamo pri organizaciji šolskega dela doma, vam lahko na vašo željo 

omogočimo brezplačen dostop do želenih e-vsebin. 

Širok nabor nalog vam je lahko v pomoč pri pripravi lastnih gradiv.Pišite nam in nam 

sporočite, za kateri razred in predmet bi želeli prejeti brezplačne elektronske in 

interaktivne vsebine. 
 

Pišite nam 

 

Gradiva DZS lahko najdete na: 

Naša ulica (1. triletje) 

E-vedež (2. triletje – NOVO!) 

E-vedež (3. triletje) 

 

V prihodnjem tednu vam bomo poskušali poslati več informacij v zvezi z 

izborom gradiv, ki nudijo več možnosti za samostojno delo učencev. Glede na 

razvoj dogodkov bomo s podporo pri uporabi gradiv poskušali pomagati po 

najboljših močeh. 

Z lepimi pozdravi, 

Izobraževalno založništvo DZS 

 

 

 

 

MLADINSKA KNJIGA – Interaktivna gradiva za učitelje in učence 

POSEBNO OBVESTILO O BREZPLAČNEM DOSTOPU 

DO INTERAKTIVNIH GRADIV 

Spoštovani! 

v času izrednih razmer smo z mislijo na učence in vas, spoštovani učitelji, tudi v Mladinski knjigi 

sprejeli nekaj odločitev, s katerimi vam želimo pomagati, da bi ta čas preživeli mirno, a hkrati tudi 

učno učinkovito. Ker vam in staršem vaših učencev želimo olajšati delo, smo do nadaljnjega odprli 

dostop do vseh interaktivnih gradiv za vse – učitelje in učence. Omogočamo vam: 

mailto:promocije@dzs.si
mailto:promocije@dzs.si
https://evedez.us3.list-manage.com/track/click?u=793a39356ed362010d7819fc3&id=2a89b823c4&e=231d1b798c
https://evedez.us3.list-manage.com/track/click?u=793a39356ed362010d7819fc3&id=2a89b823c4&e=231d1b798c
https://evedez.us3.list-manage.com/track/click?u=793a39356ed362010d7819fc3&id=39df78855a&e=231d1b798c
https://evedez.us3.list-manage.com/track/click?u=793a39356ed362010d7819fc3&id=0c548363f7&e=231d1b798c


 Brezplačen dostop do vseh interaktivnih učnih gradiv, učnih listov, preizkusov 

znanj na portalu www.ucimte.com. Če na portal še niste registrirani, se registrirajte na 

direktni povezavi TUKAJ. 

 Od ponedeljka, 16. marca 2020, naprej bodo imeli tudi vsi učenci brezplačen dostop do 

interaktivnih gradiv na portalu www.ucimte.com. Za uporabo ne bo potrebna registracija, 

dostop jim omogoča delo z interaktivnimi samostojnimi delovnimi zvezki, ki omogočajo 

preverjanje rešitev. 

 Brezplačen dostop do interaktivnih nalog za učence in učitelje na www.ucimse.com za 

utrjevanje znanja. 

Prosim, obvestite starše, da je učencem na voljo ta interaktivna podpora ne glede na to, katera 

tiskana učna gradiva uporabljajo pri pouku. 

Če vi kot učitelji v tem času potrebujete kakršnakoli tiskana učna gradiva, vam lahko 

pošljemo ogledne izvode. Naročite jih prek e-pošte ucbeniki@mkz.si. Poslali vam jih bomo po 

navadni pošti in vas povezali s strokovnim svetovalcem za vašo šolo. 

Oglejte si katalog vseh učnih gradiv za osnovno in srednjo šolo. 

Spremljajte nas prek spletne strani www.ucimte.com in prek obvestil na vaši e-pošti. Če boste 

karkoli potrebovali, da boste lažje premostili ta čas, nam sporočite na: ucbeniki@mkz.si. 

Z mislijo na vas, 

Uredništvo in promocija izobraževalnih vsebin založbe Mladinska knjiga 

  

 

 

 

 

 

http://emm.mkz.si/link.php?M=2110183&N=12085&L=4311&F=H
http://emm.mkz.si/link.php?M=2110183&N=12085&L=15849&F=H
http://emm.mkz.si/link.php?M=2110183&N=12085&L=4311&F=H
http://emm.mkz.si/link.php?M=2110183&N=12085&L=12139&F=H
mailto:ucbeniki@mkz.si
http://emm.mkz.si/link.php?M=2110183&N=12085&L=15721&F=H
http://emm.mkz.si/link.php?M=2110183&N=12085&L=15740&F=H
http://emm.mkz.si/link.php?M=2110183&N=12085&L=4311&F=H
mailto:ucbeniki@mkz.si

