Списак уџбеника и приручника
Буквар са словарицом
Српски језик

Татјана Митић, Душка Милић Нови Логос

Наставни листови уз Буквар Татјана Митић, Душка Милић Нови Логос

др Наташа Станковић Шошо,
Нови Логос
Маја Костић
Креативни
Српски језик
Комплексни
метод
центар
Бранислав Поповић, Ненад
Математика, уџбеник из 4
Математика
Клет
Вуловић, Петар Анокић,
дела за први разред
Мирјана Кандић
Љиљана Стокановић, Гордана
Свет око нас 1, уџбеник за
Лукић, Гордана, Гордана
Нови Логос
први разред
Субаков Симић
Свет око нас
Љиљана Стокановић, Гордана
Свет око нас 1, Радна
Нови Логос
Лукић, Гордана, Гордана
свеска за први разред
Субаков Симић
Мр Драгана Михајловић
Музичка култура 1,
Музичка култура
Нови Логос
Бокан, Марина Ињац
уџбеник за први разред
Super minds 1,
Herbet puhta, Ginter Geringros
Енглески језик
Клетт
i Piter Luis Dzons
уџбеник за први разред

Први разред

Читанка 1 „Реч по реч“

Игра словима - буквар

др Наташа Станковић Шошо,
Маја Костић

Латиница

Татјана Митић, Душка Милић

Граматика за други разред

Јелена Срдић

Други разред

Српски језик
„Уз речи растемо“
- читанка за други разред

др Наташа Станковић Шошо,
Маја Костић
Бранислав Поповић, Ненад
Математика 2, уџбеник из 4
Математика
Вуловић, Петар Анокић,
дела за други разред
Мирјана Кандић
Љиљана Стокановић, Гордана
Свет око нас 2, уџбеник за
Лукић, Гордана, Гордана
други разред
Субаков Симић
Свет око нас
Љиљана Стокановић, Гордана
Свет око нас 2, Радна
Лукић, Гордана, Гордана
свеска за други разред
Субаков Симић
Мр Драгана Михајловић
Музичка култура 2, уџбеник
Музичка култура
Бокан, Марина Ињац
за други разред
Super minds 2, уџбеник за Herbet puhta, Ginter Geringros i
Енглески језик
Piter Luis Dzons
други разред

Нови
Логос
Нови
Логос
Нови
Логос
Нови
Логос
Клетт
Нови
Логос
Нови
Логос
Нови
Логос
Клетт

„Уз речи растемо“
читанка за трећи разред

Четврти разред

Трећи разред

Српскијезик

Граматика 3 „Дар Речи“

Радна свеска 3 уз ученички др Наташа Станковић Шошо,
комплет
Јелена Срдић
Бранислав Поповић, Ненад
Математика 3, уџбеник из 4
Математика
Вуловић, Петар Анокић,
дела за трећи разред
Мирјана Кандић
Андријана Шикл Ерски,
Природа и друштво 3
уџбеник за трећи разред
Марина Мунитлак
Природа и
друштво
Природа и друштво 3, радна Андријана Шикл Ерски,
свеска за трећи разред
Марина Мунитлак
Мр Драгана Михајловић
Музичка култура 3, уџбеник
Музичка култура
Бокан, Марина Ињац
за други разред
Super minds 3, уџбеник за Herbet Puhta, Ginter Geringros
Енглески језик
i Piter Luis Dzons
други разред

Нови Логос

„Бескрајне речи“,
др Наташа Станковић Шошо,
читанка за четврти разред
Соња Чабрић
„Дар речи“ граматика за
Јелена Срдић,Зорана
Српски језик
четврти разред
Петковић Живановић
др Наташа Станковић Шошо,
„Радна свеска“ уз ученички
Јелена Срдић, Соња Чабрић,
комплет за четврти разред
Зорана Петковић Живановић
Математика 4а и 4б,
Математика
Светлана Јоксимовић
уџбеник
Александар Кандић, Гордана
Субаков Кандић, Жељко
Природа и друштво 4,
уџбеник за четврти разред Васић, Ивана Петровић, Иван
Матејић
Природа и
друштво
Александар Кандић, Гордана
Субаков Кандић, Жељко
Природа и друштво 4, радна
свеска за четврти разред Васић, Ивана Петровић, Иван
Матејић
Super minds 4, уџбеник за Herbet Puhta, Ginter Geringros
i Piter Luis Dzons
четврти разред
Енглески језик
Super minds 4, радна свеска Herbet Puhta, Ginter Geringros
i Piter Luis Dzons
за четврти разред

Нови Логос

„Чаролија стварања“читанка

Пети разред

др Наташа Станковић Шошо, Нови Логос
Маја Костић
Нови Логос
Јелена Срдић

Српски језик и
кљижевност

Математика

Наташа Станковић Шошо,
Бошко Сувајџић
С. Слијепчевић, Др Н. Шошо,
„Језичко благо“- граматика
Б. Сувајџић
Наташа Станковић Шошо,
„У потрази за језичким
Светлана Слијепчевић
благом“- радна свеска
Бјеливук, Бошко Сувајџић
Мирјана СтојсављевићЗбирка задатака
Радовановић,Љиљана
Вуковић, Јагода Ранчић
М. СтојсављевићМатематика-уџбеник
Радовановић,Љ.
Вуковић, Јагода Ранчић

Клет
Нови Логос
Нови Логос
Нови Логос
Клетт

Нови Логос
Нови Логос

Едука
Нови логос

Нови логос
Клетт
Клетт

Нови Логос
Нови Логос
Нови Логос
Креативни
центар
Креативни
центар

Историја

Историја-уџбеник

Музичка култура Музичка култура -уџбеник
Еyes Open 1-уџбеник
Енглески језик

Еyes Open 1-радна свеска

Александар Тодосијевић

Едука

Маја Обрадовић

БИГЗ

Ben Goldstein, Ceri Jones,
David McKeagen
Vicky Anderson, Eoin Higgins

Клет

Географија

Географија-уџбеник

Марко Јоксимовић

Нови Логос

Ликовна култура

Ликовна култура-уџбеник

Др Сања Филиповић

Клет

Алекса Вучићевић, Ненад
Стаменковић

Клет

ТиТ

Техника и технологијауџбеник 5
Материјал за
конструкторско
моделовање

Алекса Вучићевић, Ненад
Стаменковић

Клет

Тијана Прибићевић, Томка
Миљановић,Славица
Нинковић, Весна
Миливојевић

Герундијум

Биологија

Билогија-уџбеник

Француки језик-уџбеник Catherine Favret
Француски језик

Француки језик-радна
свеска

Catherine Favret

Аmici 1-уџбеник

Александра Блатешић

Аmici 1

Александра Блатешић

Италијански језик
Информатика

Српски језик и
кљижевност

Информатика и
рачунарство 5

Марина Петровић, Зорица
Проколић, Јелена Пријовић

„Чаролија стварања“читанка

Наташа Станковић Шошо,
Бошко Сувајџић
Светлана Слијепчевић
Беливук,Наташа Станковић
Шошо и Бошко Сувајџић
Светлана Слијепчевић
Беливук,Наташа Станковић
Шошо и Бошко Сувајџић

„Језичко благо“граматика
„У потрази за језичким и
књижевним благом“радна свеска

Шести разред

Клет

Математика-уџбеник
Математика
Математика-збирка
задатака

Мирјана СтојсављевићРадовановић,Љиљана Вуковић,
Јагода Ранчић и Зорица Јончић
Мирјана СтојсављевићРадовановић,Љиљана Вуковић,
Јагода Ранчић и Зорица Јончић

Дата статус
Дата статус
Завод за
уџбенике
Завод за
уџбенике
БИГЗ

Нови Логос
Нови Логос
Нови Логос
Креативни
центар
Креативни
центар

Историја

Историја 6-уџбеник

Урош Миливојевић, Весна
Лучић и Борис Стојковски

БИГЗ

Музичка култура

Музичка култура 6уџбеник

Маја Обрадовић

БИГЗ

Eyes open 2-уџбеник+2 цд

Ben Goldstein, Ceri Jones,
Emma Heyderman

Клет

Eyes open 2-радна
свеска+цд

Vicki Anderson,Eoin Higgins

Клет

Енглески језик

Географија

Географија 6-уџбеник

Ликовна култура

Ликовна кулура 6уџбеник
Физика 6-уџбеник

Физика

ТиТ

Биологија

Збирка задатак са
лабораториским вежбама
Техничко и технологија
6-уџбеник
Материјал за
конструкторско моделовање

Билогија 6-уџбеник
Nouveau Pixel 2-уџбеник

Француски језик

Nouveau Pixel 2-радна
свеска
Amici 2-уџбеник

Италијански језик
Amici 2-Радна свеска
Информатика

Информатика и
рачунарство 6-уџбеник

Снежана Вујадиновић, Рајко
Нови Логос
Голић и Дејан Шабић
Сања Филиповћ

Катарина Стевановић и
БИГЗ
Марија Крнета
Катарина Стевановић, Марија
БИГЗ
Крнета и Радмила Тошовић
Ненад Стаменковић и Алекса
Клет
Вучићевић
Ненад Стаменковић и Алекса
Клет
Вучићевић
Весна Миљуш, др Немања
Рајчевић и Гордана
Дата Статус
Ковачевић
Sylvie Schmitt
Дата Статус
Stephanie Callet
Sylvie Schmitt
Дата Статус
Stephanie Callet
Александар Блатешић и
Завод за
Јасмиина Стојковић
уџбенике
Александар Блатешић и
Завод за
Јасмиина Стојковић
уџбенике
Марина Петровић, Зорица
БИГЗ
Прокопић и Јелена Пријовић

„Чаролија стварања“читанка

Српски језик и
кљижевност

Седми разред

Математика
Историја
Музичка култура

Клет

Наташа Станковић Шошо,
Бошко Сувајџић
Светлана Слијепчевић
„Језичко благо“- граматика
Беливук,Наташа Станковић
Шошо, Бошко Сувајџић
„У потрази за језичким и
Светлана Слијепчевић
књижевним благом“- радна
Беливук,Наташа Станковић
свеска
Шошо, Бошко Сувајџић
М. Стојсављевић, Радовановић,
Математика 7-уџбеник
Љиљана Вуковић, Зорица Јончић
М.Стојсављевић Радовановић,
Математика 7-збирка
задатака
Љиљана Вуковић, Зорица Јончић
Урош Миливојевић, Весна
Историја 7-уџбеник
Лучић, Зоран Павловић

Нови Логос
Нови Логос
Нови Логос
Креативни
центар
Креативни
центар
БИГЗ

Музичка култура 7-уџбеник

Марија Брајковић

БИГЗ

Еyes Open 3- уџбеник

Vicki Anderson,Eoin Higgins

Клет

Еyes Open 3- радна свеска

Vicki Anderson,Eoin Higgins

Клет

Географија

Географија 7- уџбеник

Др Дејан Шабић
Др Снежана Вујадиновић

Нови Логос

Ликовна култура

Ликовна култура 7- уџбеник

Др. Сања Филиповић

Клет

Енглески језик

Физика - уџбеник

Физика
Физика-збирка задатака

Катрина Стевановић
Марија Крнета
Јелена Радовановић
Катрина Стевановић
Марија Крнета
Радмила Тошовић

БИГЗ
БИГЗ

ТиТ
Биологија

Техника и технологија 7
- уџбеник
Материјал за конструкторко
моделовање

Ненад Стаменовић
Алекса Вучићевић
Ненад Стаменовић
Алекса Вучићевић

Биологија 7- уџбеник

Дејан Бошковић

Хемија 7- уџбеник

Хемија
Хемија 7- збирка задатака
Nouveau Pixel 3 - уџбеник

Француски језик Nouveau Pixel 3 - радна
свеска

Незрина Миховић,Невена
Томашевић,Драгица Крвавац
Милан Младеновић
Милош Козић,Невена
Томашевић,Драгица Крвавац
Милан Младеновић

„Језичко благо“- граматика
„У потрази за језичким и
књижевним благом“- радна
свеска

Уџбеник за 8. разред
Математика

Осми разред

Збирка задатака за
8.разред
Историја

Клет

Colette Gibbe

Дата Статус
Завод за
уџбенике
Завод за
уџбенике
БИГЗ

Наташа Станковић Шошо,
Нови Логос
Бошко Сувајџић
Светлана Слијепчевић
Беливук,Наташа Станковић
Нови Логос
Шошо, Бошко Сувајџић
Светлана Слијепчевић
Беливук,Наташа Станковић
Нови Логос
Шошо, Бошко Сувајџић
Мирјана Стојсављевић
Креативни
Радовановић; Љиљана Вуковић;
центар
Јагода Ранчић
Мирјана Стојсављевић
Креативни
Радовановић; Љиљана Вуковић;
центар
Јагода Ранчић

БИГЗ

Зорица Прокић и Јелена
Пријовић

БИГЗ

Марија Брајковић

БИГЗ

Еyes Open 4 - уџбеник

Vicki Anderson,Eoin Higgins

Клет

Еyes Open 4 - радна свеска

Vicki Anderson,Eoin Higgins

Клет

Географија 8 - уџбеник

Дејан Шабић, Снежана
Вујадиновић

Нови логос

Физика 8 -уџбеник

Јелена Радановић, Владан
Младеновић

БИГЗ

Збирка задатака

Јелена Радановић, Владан
Младеновић

БИГЗ

Информатика и
рачунарство уџбеник за 8.
разред основне школе
Музичка култура
Музичка култура
8 - уџбеник

Географија

Клет

Урош Миливојевић, Зоран
Павловић, Весна Луцић

Историја 8 - уџбеник

Информатика и
рачунарство

Енглески језик

БИГЗ

Дата Статус

Александра Блатешић,Јасмина
Стојковић,Катарина Зувишин
Италијански језик
Александра Блатешић, Јасмина
Amici 2- радна свеска
Стојковић, Катарина Зувишин
Информатика и рачунарство
Зорица Проколић и Јелена
Информатика
Пријовић
7- уџбеник

Српски језик и
књижевност

Клет

Colette Gibbe

Amici 2 - уџбеник

„Чаролија стварања“читанка

Клет

Физика

Техника и технологија 8А. Вучићевић, Н. Стаменовић
Клет
уџбеник
ТиТ
Материјал за практичне Ненад Стаменковић и Алекса
Клет
Вучићевић
вежбе за 8.разред
Биологија
Биологија 8-уџбеник
Дејан Бошковић
БИГЗ
Драгица Тривић, Весна
Клет
Хемија 8-уџбеник
Милиновић
Хемија
Хемија 8-збирка задатака
Драгица Тривић, Весна
Клет
са лабораториским
Милиновић
вежбама
Sylvie Schmitt, Ane Cecile
Дата статус
Nouveau Pixel 4-уџбеник
Couderc
Француски језик
Sylvie Schmitt, Ane Cecile
Nouveau Pixel 4-радна
Дата статус
Couderc
свеска
Катарина Завишин
Завод за
Amici 4-уџбеник
Јасмина Стојковић
уџбенике
Италијански језик
Катарина Завишин
Завод за
Amici 4-радна свеска
Јасмина Стојковић
уџбенике

На основу Закона о уџбеницима Сл.гласник РС: 27/2018 извршен је избор уџбеника. Листа изабраних
уџбеника је сачињена након анализе свих уџбеника који се налазе у Каталогу одабраних уџбеника које
је одобрило Министраство просвете, науке и технолошког развоја, а коју су извршили чланови Стручног
већа за разредну наставу и Стручног већа из области предмета.
Стручно веће чине наставници који су лиценцирани да врше анализу и бирају уџбенике. После
разматрањасвих прелога, Стручно веће бира и образлаже предлог који доставља Наставничком већу и
које доноси одлуке.
Образложење:
- Стручни актив учитеља
Након дискусије и образложења, једногласно је дат предлог да се за наредну школску годину користе
наведени уџбеници:
Све књиге направљене су од папира одличног квалитета. Илустрације су у свим књигама јако
занимљиве, прате наставни садржај и буде интересовање код ученика. Дигиталне верзије ових уџбеника
су беспрекорне и обилују аудио звуковима што додатно буди интересеовање код ученика и наставнику
час подижу на још виши ниво. Садржи све обавезне текстове као и текстове који су примерени узрасту
ученика четвртог разреда. Након сваког текста следе питања која помажу ученицима при анализи
одређеног дела. Непознате речи и изрази објашњени су одмах поред текстова.
При обради нових књижевних врста, дата је њихова дефиниција. После сваког дела дат је и предлог за
домаћи задатак. Читанка је подељена на целине од којих је на крају сваке, дат преглед научених појмова,
књижевних врста и осталог наученог градива.
Уџбеник из граматике обрађује све садржаје везане за граматику предвиђене за четврти разред.
Свака лекција садржи и питања који подстичу ученике на размишљање. Сви појмови објашњени су
јасно и конкретно уз помоћ табела или пригодних илустрација и шема. На крају сваке области налазе се
„мапе ума“ уз помоћ којих ученици могу да се подсете на научено.
„Радна свеска“ прати садржаје из читанке и граматике. Ученици обнављају, проверавају своје знање,
вежбају писање састава, анализирају књижевне текстове и уче правилно писање. Питања и задаци су
разноврсни и код деце развијају креативност и проверавају степен усвојености знања и примену
наученог.
Радна свеска направљена је тако да „држи“ пажњу ученика. Задаци су занимљиви и примерени. Збирка
је прожета укрштеницама, ребусима и осмосмеркама које додатно ангажују мисаоне процесе ученика.
Комплет се састоји из уџбеника Природа и друштво за четврти разред и Радне свеске уз уџбеник.Обе
књиге су од папира одличног квалитета, са мало илустрација а много више правих фотографија као и
одличном верзијом дигиталног уџбеника! Електронска верзија уџбеника испуњена је видео

материјалима и сјајним примерима, огледима...Уџбеник садржи све области које се обрађују у четвртом
разреду.На крају сваке области налази се мапа ума, уз помоћ које ученици могу да се подсете наученог.
Радна свеска уз уџбеник, садржи све области и лекције које се налазе у уџбенику, тј. након сваке лекције
ученици могу радом задатака у радној свесци да провере ниво усвојености градива.
Задаци у радној свесци су веома занимљиви и разноврсни. Ученици одговарају на задатке допуном
реченице, заокруживањем, решавањем асоцијација,посматрањем графикона и заокруживањем тачне
тврдње, решавањем укрштеница и ребуса, попуњавањем табеле, одговарањем на питање посматрањем
слика. Поједине лекције на самом крају имају и истраживачке задатке за оне ученике који желе и могу
више.
Уџбеници су веома модерни, у потпуности задовољавају потребе ученика и наставника.
Уџбеник из музичке кутуре прати и CD са садржајима који у потпуности прате Наставни план и
програм. Уџбеник је направљен од папира доброг квалитета. Илустрован је тако да се код ученика
развија машта, лакше дочарава, повезује, прати садржај и ствара велико интересивање за сазнавањем .
На врло оригиналан и сликовит начин објашњени су нови појмови. Коришћењем датих примера који су
блиски узрасту ученика са лакоћом се могу савладати нова знања. Беспрекорна је и дигитална верзија
која обилује песмама, звуцима, караокама и подиже квалитет овог уџбеника на још виши ниво.
Концепт уџбеника из математике се огледа у томе да се ученицима приближе математички садржаји
кроз задатке који су провокативни, нешаблонски и захтевају проблемски начин размишљања како би се
дошло до решења.Објашњења и упутства у наставним јединицама су врло прецизна, поступна и
детаљна. Сваку обрађену наставну јединицу прате одговарајући задаци који су прилагођени различитим
нивоима знања. Сматрамо да је уџбеник осмишљен тако да држи пажњу ученика чиме се додатно
повећавају њихове мисаоне активности. Комплет је праћен дигиталним уџбеником на престижној
Мозаик платформи, обогаћен јевеликим бројем интерактивних задатака, тестова,као и мултимедијалним
садржајима.
- Стручно вече за наставну област уметности:
Све теме обрађене систематично и прилагођено деци тог узраста, употпуњене су адекватним
фотографијама познатих аутора и интернет садржајима, што ученицима олакшава разумевање градива и
подстиче на даље истраживање. Предложене су и разноврсне ликовне активности (које се могу радити
индивидуално, у пару или у групама), а које ученицима омогућавају да опажају и доживе, истражују и
примењују усвојена знања.
- Стручно веће за стручну област језик, књижевност и комуникације:
Садржаји уџбеника и њихов обим су релевантни за остваривање наставног плана и програма, обим је
усклађен са наставним планом и програмом, доприноси достизању образовних стандарда и развијању
компетенција ученика, засновани су на прихваћеним научним теоријама, чињеницама, тумачењима,
заккључцима, актуелним подацима и савременим достигнућима. Визуелни садржаји су јасни,
репрезенттивни и имају различите функције. Садржаји уџбеника су у складу са системом вредности који
је дефинисан циљевима образовања и васпитања и у њима се повезују садржаји предмета са другим
предметима.
Уџбеници подстичу развој ученика и подстичу самостално учење, прилагођени су узрасту, развојном
нивоу ученика и њиховом предзнању, доприносе интеграцији знања, афирмишу различите методе учења
и кроз различите облике рада подржавају различите стилове учења, поседују елементе који ученику
омогућавају праћење сопственог напретка у учењу, упућују на коришћење различитих извора и врста
информација, подстичу критичко и стваралачко мишљење, указују на везу садржаја са свакодневним
животом и његовом применом у даљем учењу, подстичу интересовање за предмет и подржавају
самостално учење.
Уџбеници су обликовани у складу са дидактичко-методичким захтевима, имају јасну. логичну и
кохерентну структуру, садрже структуралне компоненете (увод, преглед садржаја, функционалне
целина), примери који се наводе су функционални, разноврсни и релевантни, питања, задаци и налози су
јасно повезани са садржајем, јасно формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу
примену наученог.

Језик уџбеника је одговарајући и функционалан, дужина и конструкција реченице одговарају узрасту
ученика, текст је језички и стилски уједначен. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем
разумевању садржаја.
- Стручно веће друштвених наука:
- Обим уџбеника одговара годишњем броју часова. Прилагођен је новом наставном плану и програму. У
потпуности одговара узрасту ученика .Намењен је различитим типовима ученика и различитим
степенима знања. Ученици могу самостално да га користе.
- Градиво је изложено на јасан и разумљив начин уз мноштво визуелних садржаја (слике, илустрације,
историјске карте, ленте времена, мапе ума, табеле итд) који ученицима олакшавају учење.
- Формат уџбеника је добар, јер омогућава да текст, фотографије и илустрације не буду збијени.
- Текст је пажљиво одабран, лако схватљив, без превише података.
- Историјски извори у делу „ Сведочанство „ су добро одабрани.
- У делу „ Провери своје знање“ на крају сваке наставне теме, су питања која наводе на размишљање, а
не само препричавање текста. Има довољно задатака по разноликости и типу.Могу се користити на
часу, али их ученици могу користити и самостално у провери наученог код куће.
- За ученике и наставнике је користан део који се налази на крају сваке теме, који их упућује на друге
изворе знања, књиге, интернет сајтове и филмове који ће им користити у продубљивљњу знања, или
припреми за час.
- Речник појмова на крају књиге омогућава ученицима да брзо дођу до објашњења неког појма.
- Стручно веће за образовну област математика, природне науке и технологије
- Уџбеницу дају праву меру садржаја за дати узраст ученика – градиво је
презентовано на деци јасан и разумљив језик, уз мноштво слика и илустрација које
олакшавају учење. Управо је та мера информација (коју други уџбеници често немају)
разлог по коме је овај уџбеник бољи од других и пријемчив за наставни процес.
- У одабраном уџбенику је нови спирални програм најбоље разрађен, дата је јасна веза
међу темама које се надограђују у следећем разреду.
- Мноштво налога и задатака омогућавају деци самопроверу знања.
- Уџбеници поседују QR кодове како би на занимљив начин приказали ново градиво и занимљивости.
- Усклађени су са наставним планом и програмом предмета и прилагођени узрасту, развојном нивоу
ученика и њиховом предзнању. Садржај је заснован на прихваћеним научним чињеницама, актуелним
подацима и савременим достигнућима и у складу је са системом вредности који је дефинисан циљевима
образовања и васпитања.
-Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције, повезују се
садржаји у оквиру предмета и других предмета.
-Уџбеник и радна свеска омогућују ученику праћење сопственог напредовања у учењу, подстичу
интересовање за предмет и подржавају самостално учење.

