ОШ“ Гоце Делчев“
Трг Бориса Кидрича бр.10.
Јабука
Датум: 04.04.2022.године
СПИСАК УЏБЕНИКА
ОШ“ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ „ЈАБУКА
Школска 2022/2023. година

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника
писмо

Име/имена аутора

Читанка за 4. разред
основне
школе, Моња
Јовић,
ћирилица
Тодоров
Поуке о језику

Ивана Јухас,
Игњатовић

,,Едука“

Број и датум решења
министра/покрајинског
секретара

Нада

Јасмина

650-02-00386/2020-07
9.2.2021.

од

Радна свеска за 4. Нада Тодоров, Стеванија
разред основне школе, Кеча, Ивана Јухас,
ћирилица
Јасмина
Игњатовић,
ћирилица
МАТЕМАТИКА

Назив издавача
,,Едука“

Наслов уџбеника
писмо

Име/имена аутора

Математика
4, Софија Зарупски
уџбеник за 4. Разред
основне школе (4а и
4б) ћирилица
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Број и датум решења
министра/покрајинског
секретара
650-02-00305/2020-07 од
16. 12. 2020.

Назив издавача
Нови логос

Наслов уџбеника
писмо
Family and friends 2

Име/имена аутора
Naomi Simmons

Број и датум решења
министра/покрајинског
секретара
650-02-00278/2020-07 од
11.12.2020.

Образложење:
Настављамо са употребом уџбеника Family and Friends 2 за 4.разред јер су наставни садржаји
уџбеника прилагођени узрасту и интересовањима ученика. Радна свеска прати уџбеник у потпуности
и може се користити за савладавање, проверу и проширивање знања стечених коришћењем уџбеника.
Ученици су у могућности да самостално разумеју и раде задатке јер су садржаји из уџбеника и радне
свеске потпуно усклађени.

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Назив издавача
,,Едука“

Наслов уџбеника
писмо
Природа и друштво 4,
уџбеник за 4. Разред
основне
школе,
уџбеник, ћирилица
Природа и друштво 4,
радна свеска

Име/имена аутора

Број и датум решења
министра/покрајинског
секретара

Љиљана Вдовић, Бранка
Матијевић
650-02-00347/2020-07
25. 1. 2021.

од

Љиљана Вдовић, Бранка
Матијевић

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача
,,Едука“

Број и датум решења
Име/имена аутора
министра/покрајинског
секретара
Ликовна култура 4, Јелена
Коштуница, 650-02-00389/2020-07 од
Уџбеник за 4. Разред Горан Ратковић
25. 1. 2021.
основне
школе,
ћирилица
Наслов уџбеника
писмо

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача
,,Едука“

Наслов уџбеника
писмо

Име/имена аутора

Музичка култура за 4- Мирјана Смрекар
У свету мелодије и Станковић, Соња
стихова, ћирилица
Цветковић

Број и датум решења
министра/покрајинског
секретара
650-02-00216/2020-07 од
13. 11. 2020.

Образложење: Комплет уџбеника за 4. разред издавачке куће ,,Едука“, Београд изабран је након
разговора са колегама које су их користили, као и након одгледане презентације истих. Уџбеници су
садржајни, иновативни, и прате методологију рада са ђацима овог узраста. Ова издвачка кућа
припремила је и одговарајући материјал као подршку раду учитељима, што није без значаја.
Припремили су и дигитални материјал за рад, а све у циљу модернизовања наставе.
Актив учитеља ОШ ,,Гоце Делчев“, Јабука
ОСМИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Наслов уџбеника
писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења
министра/покрајинског
секретара

Зона Мркаљ,
Зорица Несторовић

Цветник,
Читанка за осми разред
основне школе

Весна Ломпар

Граматика,
Српски
језик
и 650-02-00287/2020-07
књижевност за осми од 16.12.2020.
разред основне школе

КЛЕТТ

Весна Ломпар
Зона Мркаљ,
Зорица Несторовић

Радна
свеска
уз
уџбенички
комплет,
Српски
језик
и
књижевност за осми
разред основне школе
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Комплет уџбеника у потпуности подржава нови програм предмета. Садржај је
редукован, нарочито садржај из области граматике, управо како и предвиђа програм Министарства
просвете.
Комплет представља добар пример савременог, радног уџбеника који се заснива на проблемској
настави језика и књижевности. Овај уџбеник инсистира на основним принципима истраживачког
рада, на стваралаштву и критичком мишљењу.
Целине у уџбеницима су јасно графички издвојене, а прегледности доприноси и коришћење система
различито обојених наслова и поднаслова. Све целине су повезане задацима, налозима и проверама
знања. Овакав приступ изради уџбеника утиче на то да ће ученици моћи врло лако да га користе, што
је у самом процесу наставе од велике важности.
Један од квалитета ових уџбеника је у томе што су се ауторке водиле како међупредметним
корелацијама тако и корелацијама унутар самог предмета. Међупредметна корелација уочава се у
одабраним задацима. Решавање задатака укључује различита поља ученичких интересовања
(историја, географија, биологија) и различите облике рада.
Не мање битно је и то да су уџбеници модерно дизајнирани, обогаћени бројним илустрацијама,
уметничким репродукцијама и фотографијама, што свакако подиже квалитет рада и буди
заинтересованост код ученика.
Актив за српски језик и књижевност:
Александра Цветковић

Јадранка Глигоров

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника
писмо
To the Top Plus 4,
енглески језик за ости
разред основне
школе,осма година
учења; уџбеник

„ДАТА СТАТУС”

To the Top Plus 4,
енглески језик за ости
разред основне школе,
осма година учења;
радна свеска и
компакт диск

Име/имена аутора

Број и датум решења
министра/покрајинског
секретара

H.Q. Mitchell,
Marileni Malkogianni
650-02-00104/2020-07 од
27.8.2020.
H.Q. Mitchell,
Marileni Malkogianni

Образложење:
Уџбеник је у потпуности усаглашен са новим наставним планом и програмом за 8. разред.
 Интегрисани приступ развоју језичких вештина.
 Граматика је представљена и вежба се у контексту.
 Мноштво комуникативних задатака.
 Активности које подстичу на критичко размишљање и персонализацију.
 Систематски развој вештина читања и слушања.
 Посебан нагласак на развоју вокабулара.
 „Koрaк-пo-кoрaк“ приступ вештини писања.
 Сваки модул у радној свесци завршава се пројектом.
 Culture Pages за упознавање са културом земаља енглеског говорног подручја.
 Постоји преведена листа речи на крају уџбеника.
 Постоје видео материјали са радним листовима и дигитална листа речи на ЦД-РОМу за
интерактивну наставу.
Због свега наведеног актив наставника енглеског језика je сагласан да се уџбенички комплет To the
Top Plus 4, издавача Дата Статус , користи за учење енглеског језика у осмом разреду у школској
2022/2023. години.
Ивана Лашић
Владана Деановић Војводић


НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Назив издавача

Наслов уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења

писмо
Educational center
Beograd

министра/покрајинског
секретара

Beste Freunde A2.2.
Уџбеник и радна
свеска за 8.разред

Manuela Georgiakaki

650-02-00400/2020-07 od
5.1.2021

Образложење
Уџбеник је интернационалан, користи се у целом свету, има интерактивне вежбе,радна свеска прати
лекције,текстови су прилагођени узрасту!
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

Наслов уџбеника
писмо

ЈП ''Завод за
уџбенике''

Le monde de Léa et
Lucas 4
француски језик за
осми
разред основне
школе
УЏБЕНИК

Име/имена аутора

Данијела Милошевић,
Милена Младеновић

Број и датум решења
министра/покрајинског
секретара
650-02-00370/2020-07
од 22.01.2021.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Одлучио сам за уџбеник јер је пре свега издавач домаћа, државна кућа,
аутори су домаћи професори француског, уважене колеге. Такође, уџбеник је јефтинији
од конкурентских кућа. Уџбеник има квалитетан садржај, праћен једетаљнијим
плановима и комплетним припремама.
Горан Лишанин
ЛИКОВНА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника
писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења
министра/покрајинског
секретара

Ликовна култура 8,
уџбеник за осми
650-02-00453/2020-07од
„БИГЗ школство”
Јован Глигоријевић
разред основне школе;
9.2.2021.
ћирилица
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Општи утисак о овом уџбенику који смо стекли након пажљивог прегледања је
врло добар. Уџбеник нуди одличан преглед градива на савремен начин и у складу са потребама ђака
узраста којем је намењен.
Уџбеник се у потпуности подудара са наставним планом за осми разред основног образовања и
васпитања и усклађен је са оријентационим распоредом предмета.
Уџбеник је садржајно сличан осталим уџбеницима у смислу наставних тема али сам начин писања,
одабира примера и дизајнерских решења је пример добре праксе у развијању креативног приступа
изради уџбеника. Прецизно саставњен и довољно је занимљив за узраст којем је намењен те верујемо
да ће код ђака бити одлично прихваћен.
Рукопис је визуелно другачији, то је прва вредност која се уочава у сусрету са овим уџбеником. Сам

текст је изузетна комбинација градива, примера и задатака који су често намењени рад у пару или
групи.
Формулације и методичко- дидактичке апаратуре су великим делом присутне и примењене узрасту.
Овај уџбеник красе кратке писане форме које дозвољавају брзо и лако стицање знања из области
ликовног изражавања. Аутор повезује наставне јединице и теме са интернет садржајем а уџбеник
садржи јасне везе којима треба приступити на мрежи како би ученик детаљно истражио одређену
тему.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив издавача

Наслов уџбеника
писмо

„KLETT”

Број и датум решења
Име/имена аутора
министра/покрајинског
секретара
Габријела Грујић, Маја 650-02-00312/2020-07 од
Соколовић Игњачевић, 20.11.2020.
Саша Кесић, Биљана
Лековић

Музичка култура 8,
уџбеник
музичке
културе за осми разред
основне
школе;
ћирилица
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Уџбеник првенствено испуњава све потребене захтеве програма, стандарда и
исхода. Прелиставајући уџбеник, свидела ми се концепција и сажетост истог. Поред тога богат је
сликама као и табелама, што даје прегледност и самим тим лакше учење. Звучни прмери који прате
теме су јеко занимљиви а неки већ и познати ученицима, па ће бити већа заинтересованост за њих.
Има квалитетан садржај који је прилагођен интересовањима ученицима тог узраста.
ИСТОРИЈА

Број и датум решења
Назив издавача
Име/имена аутора
министра/покрајинског
секретара
ЕДУКА
МИЛИЦА ОМРЧЕН,
Историја 8, уџбеник са 650-02-00397/2020-07 од
НЕВЕНА ГРБОВИЋ
одабраним историјским 26.02.2021.
изворима за 8. разред
основне школе
- Одабрала сам уџбеник издавачке куће ,,ЕДУКА“, јер је много квалитетнији и обухватнији у
поређењу
са претходним уџбеником који сам користила претходне школске године;
- Поред квалитетног садржаја који прати програм прописан од стране Министарства просвете,
уџбеник обилује са доста карти, фотографија, занимљивости, као и додатним садржајем за оне који
желе више и одабраним историјским изворима;
- Важно је нагласити да свака лекција садржи посебно истакнуте кључне појмове, питања за проверу
наученог после сваке наставне јединице и наставне теме и бојом истакнути сажети део градива.
 Користићу историјски атлас за ученике основне школе издавачке куће Завод уџбенике –
Београд, као и до сада.
Наслов уџбеника
писмо

ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача

Наслов уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења

писмо

министра/покрајинског
секретара

ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО

ДРАГАНА
Географија 8, уџбеник за 650-02-00342/2020-07
МИЛОШЕВИЋ,
8. разред основне школе од 01.02.2021.
МИРОСЛАВ ГРУЈИЋ
- Определио сам се за уџбеник издавачке куће ,,ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО“, пре свега , због
квалитетног садржаја и дидактичке опремљености истог, а наставни садржај после сваке наставне
јединице и наставне теме прате одговарајућа питања и задаци;
- Наведени уџбеник на одговарајући начин прати програм прописан од стране Министарства
просвете и
веома је прилагођен узрасту ученика и њиховим могућностима;
- Ова издавачка кућа има такође уз штампани и дигитални уџбеник са пратећим и занимљивим
садржајем на дигиталној платформи (уз понуду различитих алата).
 Као и до сада користићу географски атлас за ученике основне школе издавачке куће Завод
уџбенике - Београд.
ФИЗИКА

Назив издавача

„НОВИ ЛОГОС”

Наслов уџбеника
писмо

Име/имена аутора

физика 8,уџбеник са
збирком задатака и
лабораторијским
вежбама за осми
разред основне школе

Милена
Богдановић,Александар
Кандић,Душан Поповић

Број и датум решења
министра/покрајинског
секретара
650-02-00254/2020-07
20.11.2020.

од

Образложење:
-уџбенике издавачке куће Нови Логос бирам због квалитетног садржаја,после сваке наставне
јединице следи кратак садржај обрађеног ,питања и задаци којима се утврђује обрађено знање
-уџбеник прати програм прописан од стране Минитарства просвете
-поред штампаног уџбеника постоји и одличан дигитални уџбеник
професор физике Александра Чакован
МАТЕМАТИКА

Назив издавача

„KLETT”

Наслов уџбеника
писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења
министра/покрајинског
секретара

Икодиновић,
Математика 8-уџбеник Небојша
Сађана
Димитријевић
за
осми
разред
основне школе
650-02-00298/2020-07
од 16.12.2020.

Математика 8-збирка Бранислав Поповић,Марија
задатака
за
осми Станић,Ненад
разред основне школе Вуловић,Сања Милојевић
са
решењима
уз
збирку задатака за
осми разред основне
школе
Уџбеници у потпуности обухватају програмске садржаје и поступно воде ученика ка савладавању
градива. Обликовани у складу са савременим методама наставе математике, пружају сигуран вид
припреме за завршни испит. Велики број илустрација, табела, графикона, као и одмерен графички
идентитет, омогућавају инспиративан рад и наставницима и ђацима.
Збирке задатака стилски и садржајно прате уџбенике. Задаци су разврстани у складу са наставним
јединицама и прате начин и динамику излагања у уџбенику. Задаци су изложени од простих ка
сложенијим, а велики број задатака има више захтева. Сви задаци су решени, а многи од њих решени
су кроз детаљнији поступак, уз пратећа упутства и коментаре.
БИОЛОГИЈА

Назив издавача

БИГЗ школство

Наслов уџбеника
писмо
Биологија 8
Уџбеник за осми
разред

Име/имена аутора

Број и датум решења
министра/покрајинског
секретара

Дејан Бошковић

650-02-00392/2020-07 од
28.1.2021
Аутор уџбеника је дугогодишњи наставник у ОШ, „Иво Андрић“ У Београду, као и креатор и
администратор најпосећенијег биолошког блога, али такође и колега који је одабран да представи
биологију у оквиру часова током пандемије корона воруса, на РТС програму.
Са свим своји дугогодишњим искуством, знањем, креативношћу, способностима, директном везом
са ученицима , и истачаним чулом и осећајем за њихове потребе, креирао је овај уџбеник.
Ово је , по мом мишљењу, уџбеник по мери осмака. Ни превише, а ни премало података,
Важни и компликовани процеси и појаве су објашњени и приказани једноставно, јасно и
систематично. Ученику осмог разреда прилично блиско, у односу на друге издаваче, чији су
уџбеници претенциозни, са превише текста, страна, података, и пуни информација непримерних
узрасту, и ученицима школе у којој предајем, поготово током већ годишње пандемијске ситуације.
Циљеви су јасно постављени. У складу је са стандардима и исхоима у потпуности. Омогућава
међупредметне корелације и појачава компетенције ученика.
Новина је мапа ума, представљена као мапа лекције, која је нови стил учења у 21. веку. Количина
основног текста , питања за понављање, пројектне настав,е дискусија, дебата, тестова за самопроверу
је добро усаглашена.
Кристина Балан
ХЕМИЈА

Назив издавача

Наслов уџбеника
писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења
министра/покрајинског
секретара

„НОВИ ЛОГОС”

„НОВИ ЛОГОС”

Хемија 8,
Татјана Недељковић
уџбеник
за
осми
разред
основне школе;
Хемија 8,
Татјана Недељковић
збирка задатака са
лабараторијским
вежбама за 8.р
уџбенички комплет;
ћирилица

650-02-00273/2020 -07
од 11.12.2020.

650-02-00273/2020 -07
од 11.12.2020.

Образложење:
Уџбеник је сажет, дефиниције су јасно истакнуте, садржи питања за проверу знања и мапе лекција.
Уџбеник садржи велики број QR кодова помоћу којих се могу погледати додатни садржаји, најчешће
огледи.Збирка садржи задатке различитих нивоа и различирих типова, као и упутства за израду
огледа. Електронски уџбеник има доста пратећег садржаја и занимљивих видео садржаја и
анимација.
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Назив издавача

„KLETT”

Наслов уџбеника
писмо

Име/имена аутора

Техника и технологија
8, за осми разред
основне
школе;
уџбенички
комплет Ненад Стаменовић,
(уџбеник и материјал
за
конструкторско Алекса Вучићевић
моделовање
са
упутством); ћирилица

Број и датум решења
министра/покрајинског
секретара

650-02-00288/2021 -07 од
21.1.2022.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Уџбеник је дидактички прилагођен узрасту, нема сувишних информација и она
основа која је дата, написана је на ''једноставном језику'' Има довољно материјала за графичко
изражавање ученика. Има предлога за практичне радове, вежбе као и за вежбе на рачунару
(симулације кола).

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Назив издавача
„БИГЗ школство“

Наслов уџбеника
писмо

Име/имена аутора

Број и датум решења
министра/покрајинског
секретара
650-02-00305/2021 -07
од 9.3.2022.

Информатика и
Зорица Прокопић,
рачунарство 8,
Јелена Пријовић
уџбеник
за
осми
разред
основне школе;
ћирилица
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Одлучили смо се да ове године изаберемо уџбеник Информатика и рачунарство 8
издавачке куће БИГЗ школство, аутора Зорице Прокопић и Јелене Пријовић, из следећих разлога:

Уџбеник даје 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 овом 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.
На крају ИКТ, Дигиталне писмености и Рачунарства налазе се тестови за проверу
знања. На крају уџбеника су дата решења свих тестова, што је деци важно, како би проверили
исправност резултата теста.
Налози су градирани по тежини, што је веома важно и за децу приликом провере
знања, али и за наставнике, па и родитеље, који надгледају њихов успех у учењу.
Уџбеник својим концептом подстиче самостално учење и истраживање код ученика,
што је веома важно. Предлози за школских пројеката су одлични, омогућавају остваривање
очекиваних исхода и међупредметних компетенција. Пројекти развијају тимски рад и подстичу
ученике на планирање, извођење и самоевалуацију рада.
Уџбеник је нерадног карактера, па стога се може и наслеђивати, што је важно за
родитељски буџет.
Уз овај уџбеник постоје 2 верзије дигиталног уџбеника (стандардна БИГЗ-ова, која
може да се користи и оффлине и нова, у партнерству са МозаБоок, фантастична, која садржи
анимације и моделе, тестове и даје могућност дигиталне учионице). Ово омогућава и корелацију са
другим предметима, што знатно олакшава наставу, а деци чини учење занимљивим.Као
корисници наставници добијају 15-минутне тестове (према броју ученика), што веома олакшава рад и
смањује трошкове штампе тестова у школи.
У ПРВОМ И ПЕТОМ РАЗРЕДУ користи се уџбенички комплети који су изабрани за употребу школске
2018/19. год.,а 2019/20.год. потврђен избор на 4 године. Ови уџбенички комплети остају у употреби и
школске 2022/23.год.
У ДРУГОМ РАЗРЕДУ И ШЕСТОМ РАЗРЕДУ користи се уџбенички комплет који је изабран за
употребу школске 2019/20.год.,a уз две измене 2020/21.год. потврђен на 4 године. Ови уџбенички
комплети остају у употреби и школске 2022/23.год., уз измену уџбеника математике за 2 разред.
Број и датум решења
Наслов уџбеника
Назив издавача
Име/имена аутора
министра/покрајинског
писмо
секретара
НОВИ ЛОГОС
Математика
2, Ива Иванчевић Илић, 650-02-225/2015-06
уџбеник за 2.разред, Сенка Тахировић
1.,2.,3.,4. део ћирилица
Актив учитеља сматра да су у предложеном уџбенику задаци опширнији и занимљивији. Нису само за
основни ниво, поједини захтевају и темељно размишљање. Садржајни су, подстичу мишљење и логичко
закључивање.
У СЕДМОМ РАЗРЕДУ користи се уџбенички комплет који је изабран за употребу школске
2020/21.год.,a 2021/22.год. потврђен на 4 године. Ови уџбенички комплети остају у употреби и школске
2022/23.године осим за уџбеник из Техника и технологија:
Назив
издавача Назив
издавача
Наслов уџбеника
Наслов уџбеника
„НОВИ ЛОГОС”
Техника и
технологија 7
за седми разред

Назив
издавача
Наслов уџбеника
Аутори уџбеника:
Иван Ћисалов,
Дијана Каруовић,

Назив
издавача
Наслов уџбеника
650-02-00260/202107
од 28.1.2022.

основне школе;
уџбенички комплет
(уџбеник
и
материјал
за конструкторско
обликовање);
ћирилица

Иван Палинкаш.
Аутори збирке
материјала:
Иван Ћисалов,
Драган Урошевић

Трећи разред мења уџбенички комплет, осим уџбеника енглеског језика, који остаје исти.
У име актива учитеља ОШ „Гоце Дечев“ обраћам Вам се са образложењем зашто је изабран комплет
уџбеника за трећи разред основне школе издавачке куће БИГЗ школство бољи од комплета који је
тренутно у употреби. Наиме, ова издавачка кућа нуди уџбенике који су усклађени са новим Планом и
програмом наставе и учења. Уџбеници су оријентисани ка остваривању свих исхода који су предвиђени
Програмом за трећи разред основне школе. Аутори уџбеника су професори методикa са Учитељских
факултета и практичари (учитељи) са дугогодишњим искуством у које наш колектив има поверења. Сви
уџбеници су методички добро осмишљени, а разноврсност апаратуре омогућава ученицима да се на
једноставан и занимљив начин упознају са свим предвиђеним садржајима. Садржаји су логички
распоређени. Свака лекција је прегледна, инструкције за ученике су јасне, а илустрације су веселе и
живописне и апсолутно су у функцији учења.

СРПСКИ ЈЕЗИК

Назив издавача

„БИГЗ школство”

Наслов уџбеника
писмо
СРПСКИ ЈЕЗИК 3
за трећи разред
основне школе;
уџбенички комплет;
ћирилица
Читанка ,
Српски језик за трећи
разред основне школе
Радна свеска
уз Читанку,
Српски језик за трећи
разред основне школе
Граматика,
уџбеник са радном
свеском ‒Српски језик
за трећи разред
основне школе

Име/имена аутора

Број и датум решења
министра/покрајинског
секретара

Зорица Цветановић,
Даница Килибарда
Зорица Цветановић,
Даница Килибарда

Мирјана Стакић

650-02-00513/2019-07
од 26.12.2019.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:Уџбенички комплет за трећи разред српског језика чине: Читанка (ЦД звучне
читанке која прати књижевне текстове), Радна свеска уз Читанку и Граматика. У Читанци се налазе
сви текстови прописани Програмом наставе и учења за трећи разред. Читанка представља уџбеник у
коме се поред књижевних текстова јављају и језички садржаји. Дидактичко-методичка апаратура је
разноврсна и прати природу књижевног дела. Организована је тако да обједињује све области
предмета: књижевност, језик и језичку културу. Новина у самој апаратури су рубрике Активирај
речник и Знаш ли. У делу Активирај речник издвојене су речи са циљем богаћења лексичког фонда.
То нису ученицима потпуно непознате речи, већ речи које припадају пасивном речнику. Њихова
употреба у говору и писању треба да допринесе развоју лингвистичких компетенција. Занимљиве
чињенице о појединим појмовима из области књижевности или непосредног окружења, који се
појављују у текстовима описане су у рубрици Знаш ли. Осмишљено је мноштво стваралачких
задатака и подстицаја за рад у пару или у групи. Садржаји подстичу когнитивни развој и креативност
ученика. Илустрације су веселе и живописне.
Радна свеска уз читанку садржи велики број задатака који су разноврсни према типовима и нивоима
сложености и у вези су са књижевним текстовима из читанке, као и задатке из језичке културе. Након
задатака који се односе на књижевни текст, следе задаци за богаћење речника. Рубрика Активирај
речник из читанке се у радној свесци допуњује кроз задатке који се односе на употребу и значење
појединих речи у различитим контекстима. Задаци из језичке културе, који су саставни део апаратуре
у читанци, разрађени су на посебним страницама у радној свесци. За сваки облик усменог и писменог
изражавања дато је јасно упутство за рад, уз правила лепог говорења и писања. Осмишљена су
питања за читање у наставцима уз смернице за вођење дневника читања.
Граматика представља спој уџбеника са радном свеском. Оваква интегрисаност уџбеника са радном
свеском има за циљ да ученик стекне функционална знања која доприносе правилности и лепоти
свакодневне писмене и усмене комуникације. Нагласак је на разумевању и примени знања.
Методичка апаратура уџбеника је у функцији постизања исхода. У лекцијама се полази од језичких
примера који су интересантни, јер су смештени у контекст који је ученику занимљив и близак.
Искуство ученика се повезује са садржајима различитих школских предмета како би се показало да
језичко знање није апстрактна категорија, већ се огледа у непосредној примени. После сваке лекције
налази се Вежбање, у коме су задаци различитог степена сложености који одговарају основном,
средњем и напредном нивоу образовних стандарда. Иза сваке граматичке целине налазе се тестови за
самовредновање, у којима ће ученици решавати задатке различитог типа и самостално проверавати
колико су успешни у томе. На крају уџбеника налази се преглед најважнијег градива у виду кратког
подсетника.

МАТЕМАТИКА

„БИГЗ школство”

Математика 3,
уџбеник за трећи
разред основне школе
(први и други део)
Математика 3,
радна свеска за трећи
разред основне школе;
уџбенички комплет;
ћирилица

Бранка Јовановић,
Јелена Русић,
Наташа Николић Гајић

650-02-00585/2019-07
од 27.2.2020.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Уџбенички комплет за трећи разред математике садржи три књижна блока:
Уџбеник – први део, Уџбеник – други део и Радну свеска. Уџбеник је радног карактера, тако да ће

ученици у њему решавати бројне задатке. На почетку сваке лекције налази се јасно издвојен задатак
за подсећање на претходно градиво. Након примера за упознавање са новим градивом су задаци за
увежбавање и утврђивање обрађеног градива. Тестови за самовредновање пажљиво су осмишљени.
На крају уџбеника налазе се решења свих тестова за самовредновање. Након сваког поглавља дата је
прегледна систематизација градива. У уџбеничком комплету има преко 1200 задатака различитих
нивоа сложености за увежбавање различитог садржаја. Текстови задатака су јасни и прецизни,
написани језиком који је прилагођен ученицима трећег разреда. Међупредметна повезивања су веома
заступљена. Радна свеска у потпуности прати садржаје уџбеника. Након појединих лекција у Радној
свесци налазе се тематске стране кроз које се обрађују садржаји из спорта, екологије и слично, које
су у вези са другим предметима. На крају радне свеске налази се линк и QР код који упућује на
интернет страницу са решењима свих задатака из Радне свеске.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
Природа и друштво 3,
уџбеник и радна свеска Сања Благданић,
за трећи разред
Зорица Ковачевић,
650-02-00632/2019-07
„БИГЗ школство”
основне школе(први и Славица Јовић,
од 22.1.2020.
други део);
Александaр Петровић
ћирилица
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Уџбенички комплет за природу и друштво 3 чине: Уџбеник, Радна свеска и
Албум краја у ком живим. Уџбеник је написан језиком који је једноставан, близак и занимљив
ученицима. На уводницама у поглавља пописани су садржаји (исходи) које су ученици већ савладали
и дати су нови које ће у том поглављу савладати. Свако поглавље се завршава прегледом градива у
виду кратког подсетника са мапама ума. У уводном делу лекција углавном су проблемске ситуације
које имају мотивациону функцију. Мноштво садржаја из других предмета омогућава остваривање
међупредметних компетенција. На крају сваке лекције ученици имају могућност да провере научено
и самостално процене своје знање. Пред крај сваког поглавља налазе се странице часописа „Планета
ЗИЗ” (Планета знања и забаве). У питању су интересантни научнопопуларни текстови и енигматски
задаци које ученици треба да ураде. У уџбенику се налазе фолије које чине учење забавнијим,
омогућавају лакше савладавање градива и нуде иновативна решења за обраду наставних садржаја.
Уџбеник је модерног дизајна, богат функционалним илустрацијама и фотографијама које су пажљиво
осмишљене и одабране. Радна свеска у потпуности прати садржаје уџбеника. Богата је задацима
различитих типова и нивоа сложености. Ученици се упућују да истражују и користе разноврсну
литературу: енциклопедије, часописе или интернет како би што боље упознали свет који их
окружује. На крају сваке теме су странице у боји на којима се налазе задаци за систематизацију
знања. На крају Радне свеске су стране које ученици могу исећи и направити интерактивне белешке и
на тај начин кроз игру поновити садржаје. Албум краја у ком живим је посебан књижни блок у коме
ће ученици попуњавати албум тако што ће у њему цртати, лепити фотографије или описивати
природу, становништво или обичаје краја у коме живе.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

„БИГЗ школство”

Ликовна култура 3,
уџбеник за трећи
разред основне школе;

Кристинка Селаковић,
Милош Ђорђевић

650-02-00501/2019-07
од 10.1.2020.

ћирилица
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:Уџбеник за ликовну културу је радног карактера. Уметница Надежда Петровић
води ученике кроз садржаје уџбеника. Оваквим приступом, ученици ће на кроз игру и разне садржаје
упамтити и информације из живота наше истакнуте сликарке. Уметничка дела су у функцији учења и
ученичког стваралаштва. Примери одабрани за решавање ликовних проблема ослањају се на дечје
искуство. Свака лекција садржи занимљив ликовни задатак који ученике подстиче на маштање и
креативност. Међупредметна повезаност је веома заступљена. На крају сваког поглавља налази се
Ликовна слагалица са задацима за проверу знања, а на крају уџбеника дата су решења. У уџбенику
постоје упућивања на видео
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Музичка култура 3,
уџбеник за трећи
650-02-00589/2019-07
„БИГЗ школство”
Мила Ђачић
разред основне школе;
од 24.2.2020.
ћирилица
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:Уџбеник за музичку културу прати ЦД са композицијама за слушање и музичким
матрицама за караоке извођење. Богат је садржајима из наше националне културе и традиције.
Предвиђено је да ученици певају, слушају музику, воде музички дневник, изводе бројалице, играју
музичке и народне игре, усвајају музички бонтон, откривају како музика утиче на здравље, праве
музичке инструменте, читају занимљивости и раде задатке који су у вези са обрађеним градивом.
Дато је мноштво линкова и кодова који упућују на видео-садржаје на интернету.

Поред тога, ова издавачка кућа својим корисницима нуди на коришћење две платформе
уџбеника: електронски уџбеник и приручник и MozaBook. Електронски уџбеник и приручник могу да
функционишу без интернета, што је олакшица у случају да немамо интернет. MozaBook је једна од
најсавременијих платформи која је одлична подршка у извођењу дигиталне наставе. Интерактивне 3Д
анимације, видео и аудио записи, фотографије, снимљени огледи, као и додатни алати за израду личних
материјала (задатака, тестова) сигурно ће нам олакшати рад у учионици. Могућност реализације
дигиталне учионице подразумева да се прати и вреднује напредовање сваког ученика у реалном
времену. Оставља нам се могућност прилагођавања наставе сваком ученику.
Из горе наведених разлога, актив учитеља наше школе се опредељује за уџбенички комплет издавачке
куће БИГЗ школство.
ПРИПРЕМНО ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ у шк.2022/23.год. користи Публик практикум за
предшколце.

