
УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ, ЧЕТВРТИ, ПЕТИ И ОСМИ РАЗРЕД 
 

 

ПРВИ РАЗРЕД: 

 

П
рв

и 
ра

зр
ед

 

Српски језик Српски језик 1- З. Цветановић, Д. Килибарда, С. Копривица Бигз 

Математика Математика 1”, уџбеник за први разред основне школе, С.Маричић Бигз 

Свет око нас Свет око нас1, С.Благданић, З.Ковачевић, С.Јовић Бигз 

Музичка култура Музичка култура 1”, уџбеник музичке културе за први разред основне школе, Д.Братић Бигз 

Ликовна култура Ликовна култура 1 К.Селаковић,К.Трифуновић Бигз 

Енглески језик 
Smart Junior 1 

Smart Junior 1, радна свеска 
Дата Статус 

 

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД: 

 

Ч
ет

вр
ти

 р
аз

ре
д 

Српски језик 

Бескрајне речи, читанка за четврти разред основне школе Нови логос 

Радна свеска,српски језик за четврти разред основне школе Нови логос 

Дар речи, граматика за четврти разред основне школе Нови логос 

Математика 
Математика 4, уџбеник математике за четврти разред основне школе Нови логос 

Математика 4, радна свеска из мтематикe за четврти разред основне школе Нови логос 

Музичка култура 
Музичка култура за четврти разред основне школе 

Радна свеска - музичка култура за четврти разред 
Нови логос 

Природа и друштво 
„Природа и друштво 4”, уџбеник с тематским атласом за четврти разред основне школе 

Нови логос 
„Природа и друштво 4”, радна свеска за четврти разред основне школе 

Енглески језик 
Smart Junior 4 

Smart Junior 4, радна свеска 
Дата Статус 

 

 

 



  

ПЕТИ РАЗРЕД: 

 

П
ет

и 
ра

зр
ед

 

Српски језик и 
књижевност 

„ РАСКОВНИК”, читанка за пети разред основне школе, З.Мркаљ, З.Несторовић Клет 

„Граматика 5”, српски језик за пети разред основне школе Клет 

„Српски језик 5”, радна свеска уз уџбенички комплет за пети разред основне школе Клет 

Математика 
МАТЕМАТИКА 5 - уџбеник за пети разред основне школе, В.Стојановић Математископ 

МАТЕМАТИКА 5 - збирка задатака за пети разред основне школе Математископ 

Историја Историја 5”, уџбеник историје за пети разред основне школе Фреска 

Географија 
„Географија 5”, уџбеник географије за пети разред основне школе, М.Јоксимовић Нови Логос „Географија 5”, радна свеска из географије за пети разред основне школе 

Биологија Биологија 5, уџбеник, Т. Прибићевић,Т. Миљановић,С.Нинковић,В.Миливојевић Герундијум 

Техника и технолог. Техника и технологија 5, Нови Логос 

Музичка култура Музичка култура за пети разред, уџбеник, Д.Михајовић Бокан,М.Ињац Нови Логос 

Ликовна култура Ликовна култура 5 за пети разред, уџбеник, М.Мичић Нови Логос 

Енглески 

језик 

„English Plus 1 Student’s book”, eнглески језик за пети разред основне школе, уџбеник 

Нови Логос „English Plus 1 Workbook”, eнглески језик за пети разред основне школе, радна свеска и 
ЦД 

Руски језик Диалог 1,радна свеска и уџбеник Дата Статус 

Немачки језик 
Prima 1 Дата Статус Prima 1, радна свеска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСМИ РАЗРЕД: 

 

О
см

и 
ра

зр
ед

 

Српски језик 

„Речи мудрости”, читанка за осми разред основне школе 

Клет 
„Граматика 8”, српски језик за осми разред основне школе 

„Српски језик 8”, радна свеска уз уџбенички комплет за осми разред основне школе 

„Наставни листови 8”, уз Граматику српског језика за осми разред основне школе 

Математика 
Математика 8 - Уџбеник за 8. разред основне школе Круг Математика 8 - Збирка задатака са решењима за 8. разред основне школе 

Историја Историја за 8. разред, са исторојском читанком и радном свеском Фреска 

Географија Географија 8, уџбеник Нови Логос 

Биологија Билогија 8, уџбеник и радна свеска Герундијум 

Техничко и 
информатичко 
образовање 

Техничко и информатичко образовање за 8. разред, уџбеник и радна свеска Нови Логос 

Музичка култура Музичка култура за 8. разред, Уџбеник Нови Логос 

Ликовна култура Ликовна култура 8, уџбеник Клет 

Физика 
Физика 8, уџбеник за 8. разред основне школе 

Сазнање Практикум Физика 8, збирка задатака и експерименталних вежби за 8. разред ос.Шк. 
Хемија Хемија 8, уџбеник и радна свеска БИГЗ 

Немачки језик 

 
Прима 4, уџбеник и радна свеска Дата Статус 

Руски језик Диалог 3 ,уџбеник,радна свеска за 7 и 8 разред основне школе Дата Статус 

Енглески језик 
„English Plus 4 Student’s book”, енглески језик за осми разред ос.шк., уџбеник Нови Логос „English Plus 4 Workbook”, енглески језик за осми разред ос.шк., радна свеска и ЦД 

 


