
 

Ogled sporočila v brskalniku.  

 

 

 

 

 

Spoštovani! 

 

S pomladjo bo prenovljena učna serija Skrivnosti števil in oblik v svojo družbo sprejela še enega 

člana – samostojni delovni zvezek za 6. razred. Verjamemo, da več glav več ve, zato vas vabimo, da 

nam z vašimi predlogi in komentarji pomagate izboljšati naše novo učno gradivo za matematiko.  

 

Vsem radovednim dajemo dovoljenje, da pokukate v prva poglavja 

novega gradiva: Naravna števila, Enačbe in neenačbe, Ulomki in 

Decimalna števila. Naslednja poglavja bodo na vpogled dostopna v 

prihodnjih tednih. 

 

Tiste, ki želite spreminjati svet vabimo, da gradivo tudi ocenite in 

pokomentirate ter nam ga tako pomagate izboljšati! 

 

Neučakanim pa sporočamo, da bo celotno gradivo na voljo konec 

letošnje pomladi. Samostojni delovni zvezek bomo izdali v treh delih 

in tako sledili smernicam za lažjo šolsko torbo. Prvi del vam bo na 

voljo že marca. 

   

ZAGNANOST NAGRADIMO! 

Ker se nam zdijo vaše znanje in izkušnje dragocene, se bomo vsem 

sodelujočim v evalvaciji zahvalili z brezplačnim izvodom novega samostojnega delovnega zvezka in knjigo 

Motivacija v razredu. 

  

 

Pri pregledovanju in ocenjevanju gradiva vas prosimo za razumevanje, saj je pred 

vami delovna različica. Na nekaterih straneh je še nekaj praznega prostora, ki bo 

kasneje zapolnjeno z nalogami; slikovno gradivo še ni odkupljeno, tako boste na 

fotografijah opazili vodni žig. Prav tako gradivo še ni lektorirano. 

 

Za radovedne 

 

https://mailchi.mp/rokus-klett/kratka-raziskava-o-zadovoljstvu-praktino-darilo-za-sodelujoe-582874?e=%5bUNIQID%5d
https://www.irokus.si/aktualno/evalvacija-novega-samostojnega-delovnega-zvezka-skrivnosti-stevil-in-oblik-6
https://survey.alchemer.eu/s3/90432150/evalvacija-S-IO6-SDZ


Za zagnane 

 

 

Od nedelje, 13. marca 2022 naprej bodo krmilo pri urejanju naših gradiv ponovno 

prevzeli naši uredniki, zato vas prosimo, da do takrat zaključite z evalvacijo.  

 

Če med tem naletite na kakršnokoli težavo, vam bomo z veseljem pomagali. 

Oglasite se nam lahko prek e-pošte (kristina.zvonar@rokus-klett.si). 

 

 

ČISTI RAČUNI - DOBRI PRIJATELJI! 

Nikakor si za vaše delo ne bomo jemali zaslug! Ker boste prispevali svoje zamisli in s tem soustvarjali 

prenovljeno gradivo, boste v njem navedeni. Po izidu boste prejeli potrdilo o sodelovanju in v zahvalo 

tudi izvod evalviranega gradiva. Delo bo potekalo na podlagi pogodbe.  

VEČ O EVALVACIJI 

 

 

 

Več o prenovljenem gradivu, ki bo izšlo spomladi 2022, boste lahko izvedeli 14. marca na 

predstavitvenem seminarju, na katerega se že lahko prijavite prek spodnje povezave. 

 

PRIJAVA NA PREDSTAVITEV GRADIVA 

 

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas prisrčno pozdravljamo. 

  

Kristina Zvonar, 

vodja projekta 

Založba Rokus Klett 
 

 

 

2022 Založbi Rokus Klett in Modrijan izobraževanje 

 

Vaš elektronski naslov smo pridobili iz javno dostopnih virov ali v okviru opravljanja naše dejavnosti ali prijave na naših spletnih 

straneh. Ker vaš ponudnik elektronske pošte naša sporočila lahko shranjuje med neželeno pošto, vam priporočamo, da naš e-

naslov shranite v svoj imenik. Tako boste vedno obveščeni o posebnih ponudbah in novostih. Za pošiljanje e-sporočil 

uporabljamo vrhunsko spletno orodje MailChimp svetovnega ponudnika s sedežem v ZDA. Orodje izvaja omejen iznos osebnih 

podatkov v ZDA, vendar izključno za namen pošiljanja naših e-sporočil. Vaši podatki so ob tem varni in niso posredovani tretjim 

osebam. Če v prihodnje ne želite več prejemati novic Založbe Rokus Klett in založbe Modrijan Izobraževanje kliknite tukaj. 
 

 

https://survey.alchemer.eu/s3/90432150/evalvacija-S-IO6-SDZ
mailto:kristina.zvonar@rokus-klett.si?subject=Evalvacija%20novega%20SDZ%20S%C5%A0IO%206
mailto:kristina.zvonar@rokus-klett.si?subject=Evalvacija%20novega%20SDZ%20S%C5%A0IO%206
https://www.irokus.si/aktualno/evalvacija-novega-samostojnega-delovnega-zvezka-skrivnosti-stevil-in-oblik-6
https://seminarji.rokus-klett.si/seminar/2318d6bb-ad85-ec11-8d21-6045bd8f77ba
https://rokus-klett.us8.list-manage.com/unsubscribe?u=5df0c03e7c91b7cd9f1d96f6f&id=27aca1325c&e=%5bUNIQID%5d&c=005a822abe

