
8. razred 

 

Hrvatski jezik Krijesnica trenerica 8 - nastavni listići iz hrvatskoga jezika za 8. razred osnovne škole. Naklada Ljevak d.o.o. 

Martina Tunuković 

 IZNIMKA  - Molimo roditelje učenika koji se školuju po prilagođenom programu da ne kupuju radne bilježnice 

iz hrvatskog – učenici će na jesen dobiti udžbenik s integriranom radnom bilježnicom.   

    

Strani jezik (prvi strani jezik) - engleski "Dip in 8, radna bilježnica za engleski jezik u osmom razredu osnovne škole. Suzana Anić Antić, Željka Jakušić 

Čejka, Dajana Vukadin, Iva Palčić Strčić. Školska knjiga d.d." 

 IZNIMKA  - Molimo roditelje učenika koji se školuju po prilagođenom programu da ne kupuju radne bilježnice 

iz engleskog – učenici će na jesen dobiti udžbenik s integriranom radnom bilježnicom.   

 

Likovna kultura Likovna mapa s kolaž papirom za 8. razred osnovne škole – Nakladnik Alfa    

             

   

Priroda/Biologija Biologija 8, radna bilježnica iz biologije za 8. razred osnovne škole s materijalima za istraživačku nastavu; 

radna bilježnica; Anica Banović, Martina Čiček, Anamarija Kirac, Ozrenka Meštrović, Tanja Petrač; Profil Klett 

d.o.o. 

 

Kemija Kemija 8, radna bilježnica za kemiju u osmom razredu osnovne škole; radna bilježnica; Sanja Lukić, Ivana 

Marić Zerdun, Marijan Varga, Sanja  Krmpotić-Gržančić; Školska knjiga d.d.   

 



Fizika POKUSI - FIZIKA 8, radna bilježnica Otkrivamo fiziku 8 s radnim listovima i priborom za izvođenje pokusa iz 

fizike za osmi razred osnovne škole (radna bilježnica s priborom za istraživačku nastavu), Školska knjiga d.d.

          

Geografija Radna bilježnica GEA 4, radna bilježnica, Školska knjiga 

 

Povijest Klio 8, radna bilježnica za povijest u osmom razredu osnovne škole, Krešimir Erdelja, Igor Stojaković, Školska 

knjiga             

    

Tehnička kultura Svijet tehnike 8, radni materijali za izvođenje vježbi i praktičnog rada u tehničkoj kulturi - radni materijali- 

Marino Čikeš, Vladimir Delić, Ivica Kolarić, Dragan Stanojević, Paolo Zenzerović . Školska knjiga d.d. 

                    

Drugi strani jezik - njemački Lernen und spielen 5, radna bilježnica iz njemačkoga jezika za osmi razred osnovne škole (peta godina 

učenja), radna bilježnica; Ivana Vajda, Karin Nigl, Gordana Matolek Veselić; Alfa d.d. Zagreb 

 

Vjeronauk Radna bilježnica za 8. razred „U korak s Isusom“ – Kršćanska sadašnjost 

 NAPOMENA: radnu bilježnicu NE kupuju učenici 8.e, 8.f i 8.g razreda (crvena smjena) 

 

Talijanski jezik Parolandia 5: radna bilježnica talijanskog jezika u 8.razredu (peta godina učenja, osmi razred) Autori: Novak -

Venchiarutti- Huljev, ŠK 

 

 

              

   


