
PŠ Plešivica – 1. razred 

 

Hrvatski jezik "Pčelica 1, radna bilježnica za hrvatski jezik u prvom razredu osnovne škole, 1. dio, Sonja Ivić, Marija 
Krmpotić 

Pčelica 1, radna bilježnica za hrvatski jezik u prvom razredu osnovne škole, 2. dio; Sonja Ivić, Marija Krmpotić. 
Školska knjiga d.d. 

 

Strani jezik (prvi strani jezik) - engleski  "New Building Blocks 1 , radna bilježnica. PROFIL Klett" 

 

Likovna kultura     Likovna mapa ŠK  

  

Matematika Moj sretni broj 1, radna bilježnica za matematiku u prvom razredu osnovne škole; radna bilježnica Dubravka 
Miklec, Sanja Jakovljević Rogić, Graciella Prtajin, Školska knjiga d.d. 

Moj sretni broj 1, zbirka zadatka za matematiku u prvom razredu osnovne škole; zbirka zadataka; Dubravka 
Miklec, Sanja Jakovljević Rogić, Graciella Prtajin, Školska knjiga d.d. 

 

Priroda i društvo "Istražujemo naš svijet 1, radna bilježnica za prirodu i društvo u prvom razredu osnovne škole, radna 
bilježnica; Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivan De Zan , Školska knjiga d.d. 

 

Vjeronauk "U Božjoj ljubavi-radna bilježnica za katolički vjeronauk, GK. Josip Šimunović, Tihana Petković, Suzana 
Lipovac" 

 



Informatika "e-SVIJET 1, radna bilježnica informatike u prvom razredu osnovne škole - radna bilježnica. Josipa Blagus, 
Marijana Šundov. Školska knjiga d.d."  

 

  



PŠ Plešivica – 2. razred 

 

Hrvatski jezik     "Pčelica 2, radna bilježnica za hrvatski jezik u drugom razredu osnovne škole, 1. dio 

Pčelica 2, radna bilježnica za hrvatski jezik u drugom razredu osnovne škole, 2. dio" 

  

Strani jezik (prvi strani jezik) – engleski  "New Building Blocks 2 , radna bilježnica. PROFIL Klett" 

 

Likovna kultura     Likovna mapa 1 i 2, likovna mapa s kolažnim papirom za 1. i 2. razred osnovne škole – Školska knjiga d.d.
  

   

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

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

 

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

 

Vjeronauk "U prijateljstvu s Bogom-radna bilježnica za katolički vjeronauk, GK. Josip Šimunović, Tihana Petković, Suzana 
Lipovac"  

   

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

Josipa Blagus, Ana Budojević, Marijana Šundov. Školska knjiga d.d.  

  



PŠ Plešivica – 3. razred 

 

Hrvatski jezik Zlatna vrata 3, radna bilježnica za hrvatski jezik u trećem razredu osnovne škole; radna bilježnica; Sonja Ivić, 
Marija Krmpotić -  Školska knjiga d.d. 

 

Strani jezik (prvi strani jezik) - engleski  "New Building Blocks 3 , radna bilježnica. PROFIL Klett" 

 

Likovna kultura     Likovna mapa 3 i 4, likovna mapa s kolažnim papirom za 3. i 4. razred osnovne škole - Školska knjiga d.d.
   

   

Matematika Moj sretni broj 3, zbirka zadataka za matematiku u trećem razredu osnovne škole 
Moj sretni broj 3, radna bilježnica za matematiku u trećem razredu osnovne škole 
Sanja Jakovljević Rogić, Dubravka Miklec, Graciella Prtajin, Školska knjiga d.d. 

 

Priroda i društvo 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. 

 

Vjeronauk Radna bilježnica: U ljubavi i pomirenju - Tihana Petković, Ana Volf, Ivica Pažin, Ante Pavlović. Zagreb, 
Kršćanska sadašnjost, 2020. 

   

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

Josipa Blagus, Ana Budojević, Marijana Šundov. Školska knjiga d.d.  



PŠ Plešivica – 4. razred 

 

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

   

Strani jezik (prvi strani jezik) - engleski  "New Building Blocks 4 , radna bilježnica. PROFIL Klett"  

 

Likovna kultura     Umjetnost i ja 3 i 4 - likovna mapa s kolažnim papirom, ŠK 

    

Matematika     Matematička mreža 4, radna bilježnica za matematiku u četvrtom razredu osnovne škole, radna bilježnica 

      Maja Cindrić, Irena Mišurac, Nataša Ljubić Klemše - Školska knjiga d.d. 

  

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

 

Vjeronauk     "Darovi vjere i zajedništva-radna bilježnica za katolički vjeronauk, KS 

Tihana Petković, Ana Volf, Ivica Pažin, Ante Pavlović"   

    

Informatika     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. 

 

   


