
 Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka 

Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka,  +385(0)51 642-129 

E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr 

 

DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI od 1. do 4. razreda 

školska 2021./2022. godina 

 

 PRVI RAZRED  - učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 

 
Red. Br. NASLOV 

 

VRSTA IZDANJA AUTORI NAKLADNIK PREDMET 

1. Slovarica, tiskana i pisana slova, 

slovarica za pomoć u učenju 

hrvatskog jezika od prvog do 

četvrtog razreda osnovne škole 

slovarica Vesna Đurek Školska knjiga d.d. Hrvatski jezik 

2. Radna bilježnica 1, vježbe za 

razvoj grafomotorike, radna 

bilježnica za pomoć u učenju 

hrvatskog jezika od prvog do 

četvrtog razreda osnovne škole 

 

radna bilježnica Vesna Đurek Školska knjiga d.d. Hrvatski jezik 

3. Moja mala matematika - 

računajmo do 5, radna bilježnica 

za početno učenje matematike u 

osnovnoj školi 

radna bilježnica Vesna Đurek Školska knjiga d.d. Matematika 

4. Moja mala matematika - 

računajmo do 10, radna 

bilježnica za početno učenje 

matematike u osnovnoj školi 

 

radna bilježnica Vesna Đurek Školska knjiga d.d. Matematika 

5. Moja mala matematika - 

računajmo do 20, radna 

bilježnica za početno učenje 

matematike u osnovnoj školi 

 

radna bilježnica Vesna Đurek Školska knjiga d.d. Matematika 

 



 
Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka 

Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka,  +385(0)51 642-129 

E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr 

 

DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI od 1. do 4. razreda 

školska 2021./2022. godina 

 

DRUGI RAZRED  - učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 

 
Red. Br. NASLOV 

 

VRSTA IZDANJA AUTORI NAKLADNIK PREDMET 

1. Slovarica, tiskana i pisana slova, 

slovarica za pomoć u učenju 

hrvatskog jezika od prvog do 

četvrtog razreda osnovne škole 

slovarica Vesna Đurek Školska knjiga d.d. Hrvatski jezik 

2. Radna bilježnica 1, vježbe za 

razvoj grafomotorike, radna 

bilježnica za pomoć u učenju 

hrvatskog jezika od prvog do 

četvrtog razreda osnovne škole 

 

radna bilježnica Vesna Đurek Školska knjiga d.d. Hrvatski jezik 

3. Radna bilježnica 2, pisana slova, 

radna bilježnica za pomoć u 

učenju hrvatskog jezika od 

drugog do četvrtog razreda 

osnovne škole 

radna bilježnica 

 

 

 

Vesna Đurek Školska knjiga d.d. Hrvatski jezik 

4. Moja mala matematika - 

računajmo do 5, radna bilježnica 

za početno učenje matematike u 

osnovnoj školi 

radna bilježnica Vesna Đurek Školska knjiga d.d. Matematika 

5. Moja mala matematika - 

računajmo do 10, radna 

bilježnica za početno učenje 

matematike u osnovnoj školi 

 

radna bilježnica Vesna Đurek Školska knjiga d.d. Matematika 

6. Moja mala matematika - radna bilježnica Vesna Đurek Školska knjiga d.d. Matematika 



računajmo do 20, radna 

bilježnica za početno učenje 

matematike u osnovnoj školi 

 



Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka 

Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka,  +385(0)51 642-129 

E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr 

 

DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI od 1. do 4. razreda 

školska 2021./2022. godina 

TREĆI RAZRED  - učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 

 
Red. Br. NASLOV 

 

VRSTA IZDANJA AUTORI NAKLADNIK PREDMET 

1. Slovarica, tiskana i pisana slova, 

slovarica za pomoć u učenju 

hrvatskog jezika od prvog do 

četvrtog razreda osnovne škole 

slovarica Vesna Đurek Školska knjiga d.d. Hrvatski jezik 

2. Radna bilježnica 1, vježbe za 

razvoj grafomotorike, radna 

bilježnica za pomoć u učenju 

hrvatskog jezika od prvog do 

četvrtog razreda osnovne škole 

 

radna bilježnica Vesna Đurek Školska knjiga d.d. Hrvatski jezik 

3. Radna bilježnica 2, pisana slova, 

radna bilježnica za pomoć u 

učenju hrvatskog jezika od 

drugog do četvrtog razreda 

osnovne škole 

radna bilježnica 

 

 

 

Vesna Đurek Školska knjiga d.d. Hrvatski jezik 

4. Moja mala matematika - 

računajmo do 5, radna bilježnica 

za početno učenje matematike u 

osnovnoj školi 

radna bilježnica Vesna Đurek Školska knjiga d.d. Matematika 

5. Moja mala matematika - 

računajmo do 10, radna 

bilježnica za početno učenje 

matematike u osnovnoj školi 

 

radna bilježnica Vesna Đurek Školska knjiga d.d. Matematika 

6. Moja mala matematika - 

računajmo do 20, radna 

bilježnica za početno učenje 

radna bilježnica Vesna Đurek Školska knjiga d.d. Matematika 



matematike u osnovnoj školi 

 

  



 
Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka 

Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka,  +385(0)51 642-129 

E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr 

 

DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI od 5. do 8. razreda 

školska 2021./2022. godina 

PETI RAZRED  - učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 

 
Red. Br. NASLOV 

 

VRSTA IZDANJA AUTORI NAKLADNIK PREDMET 

1. Hrvatski bez granica 5, radna 

bilježnica za pomoć u učenju 

hrvatskoga jezika u petom 

razredu osnovne škole 

radna bilježnica za 

pomoć u učenju 

Silvana Rados Školska knjiga Hrvatski jezik 

2. Geografski školski atlas (vrijedi 

od 5. do 8. razreda)  

atlas Nikola Štambak ALFA  Geografija 

 

  



 
Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka 

Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka,  +385(0)51 642-129 

E-mail: ek@os-ekumicic-ri.skole.hr 

 

DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI od 5. do 8. razreda 

školska 2021./2022. godina 

ŠESTI RAZRED  - učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 

 
Red. Br. NASLOV 

 

VRSTA IZDANJA AUTORI NAKLADNIK PREDMET 

1.  

Hrvatski bez granica 6, radna 

bilježnica za pomoć u učenju 

hrvatskoga jezika u šestome 

razredu osnovne škole 

radna bilježnica Ljiljana Behaim Školska knjiga Hrvatski jezik 

2. Geografski školski atlas (vrijedi 

od 5. do 8. razreda)  

atlas Nikola Štambak ALFA  Geografija 

3. Matematika 6, radna bilježnica 

za pomoć u učenju matematike u 

šestom razredu osnovne škole 

radna bilježnica Ljiljana Peretin, Denis Vujanović Školska knjiga d. d.  

 

Matematika 
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DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI od 5. do 8. razreda 

školska 2021./2022. godina 

SEDMI RAZRED  - učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 

 
Red. Br. NASLOV 

 

VRSTA IZDANJA AUTORI NAKLADNIK PREDMET 

1.  

Volim hrvatski 7, radna 

bilježnica hrvatskoga jezika za 

pomoć u učenju u sedmome 

razredu osnovne škole 

radna bilježnica za 

pomoć u učenju 

Danijela Sunara-Jozek, Katarina Franjo Školska knjiga Hrvatski jezik 

2. Geografski školski atlas (vrijedi 

od 5. do 8. razreda)  

atlas Nikola Štambak ALFA  Geografija 

 

  



 
Osnovna škola Eugen Kumičić – Rijeka 

Franje Čandeka 40, 51000 Rijeka,  +385(0)51 642-129 
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DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI od 5. do 8. razreda 

školska 2021./2022. godina 

 OSMI RAZRED  - učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 

 
Red. Br. NASLOV 

 

VRSTA IZDANJA AUTORI NAKLADNIK PREDMET 

1. Volim hrvatski 8, radna 

bilježnica za pomoć u učenju 

hrvatskoga jezika u osmome 

razredu osnovne škole 

 

radna bilježnica za 

pomoć u učenju 

Danijela Sunara-Jozek, Katarina Franjo Školska knjiga Hrvatski jezik 

2. Geografski atlas za osnovnu 

školu (vrijedi od 5. do 8. 

razreda)  

atlas  skupina autora  Školska knjiga  Geografija 

 

 


