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ПЛАН УЏБЕНИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ 

 

   ПРВИ ЦИКЛУС  

 

   ПРВИ РАЗРЕД 

           

Ред. 

бр 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ 

 

ОСНОВНИ УЏБЕНИК 
УЏБЕНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ 

 (радна свеска и збирка задатака) 

ДРУГА НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

НАЗИВ 
ОБЛИК/ 

МЕДИЈ 
НАЗИВ 

ОБЛИК/ 

МЕДИЈ 
НАЗИВ 

ОБЛИК/ 

МЕДИЈ 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Српски језик 

 

Буквар штампани/ 

електронски  

Наставни листови уз 

Буквар 

штампани/ 

електронски 

Методички 

приручник за 

наставнике за 

српски језик за 

први разред 

основне школе   

штампани/ 

електронски 

 Читанка за први разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Наставни листови за 

српски језик за први 

разред основне школе  

штампани/ 

електронски 

1.1. Албански језик Буквар 

 

штампани/ 

електронски  

 

Радни листови уз 

Буквар 

штампани/ 

електронски 

Словарица 

 

штампани/ 

електронски  

 

Читанка за први разред 

основне школе  

штампани/ 

електронски  

 

Радна свеска за језик 

за први разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

први разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски  

 

1.2. Бугарски језик Буквар 

 

штампани/ 

електронски  

 

Радни листови уз 

Буквар 

штампани/ 

електронски 

Словарица 

 

штампани/ 

електронски  

 

Читанка за први разред штампани/ Радна свеска за језик штампани/ Приручник за штампани/ 
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основне школе  електронски  

 

за први разред 

основне школе 

електронски наставнике за 

први разред 

основне школе 

електронски  

 

1.3. Мађарски језик Буквар 

 

штампани/ 

електронски  

 

Радни листови уз 

Буквар 

штампани/ 

електронски 

Словарица 

 

штампани/ 

електронски  

 

Читанка за први разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски  

 

Радни листови уз 

читанку за први 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

први разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски  

 

 

 
Наставни листови за 

усмено и писмено 

изражавање за први 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

1.4. Румунски језик Буквар 

 

штампани/ 

електронски  

 

Радни листови уз 

Буквар 

штампани/ 

електронски 

Словарица 

 

штампани/ 

електронски  

 

Читанка за први разред 

основне школе  

штампани/ 

електронски  

 

Радна свеска за језик 

за први разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

први разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски  

 

Лектира штампани/ 

електронски  

 

1.5. Русински језик Буквар 

 

штампани/ 

електронски  

 

Радна свеска за 

почетно писање 

штампани/ 

електронски  

 

Словарица штампани/ 

електронски  

 

Читанка за први разред 

основне школе  

штампани/ 

електронски  

 

Радна свеска за 

почетно читање  

штампани/ 

електронски  

 

Приручник за 

наставнике за 

први разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски  

 

Лектира штампани/ 

електронски  

 

1.6. Словачки језик Буквар 

 

штампани/ 

електронски  

 

Радна свеска за први 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски  

 

Словарица штампани/ 

електронски  

 



 4/35 

 

Читанка за први разред 

основне школе  

штампани/ 

електронски  

 

  Приручник за 

наставнике за 

први разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски  

 

Лектира штампани/ 

електронски  

 

1.7. Хрватски језик Читанка за први разред 

основне школе 

 

 

 

 

штампани/ 

електронски  

 

Радна свеска за први 

разред основне школе 

 

 

Радна свеска уз 

лектиру за први 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски  

 

 

штампани/ 

електронски  

  

 

Словарица 

 

штампани/ 

електронски  

 

Приручник за 

наставнике за 

први разред 

основне школе 

 

штампани/ 

електронски  

 

 

Лектира, ЦД 

 

штампани/ 

електронски  

 

2. Српски као 

нематерњи језик 

Сликовница – уџбеник за 

српски као нематерњи 

језик за први разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Методички 

приручник за 

наставнике за 

српски као 

нематерњи језик  

штампани/ 

електронски 

3. Страни језик       

3.1. 

 

Енглески језик  Енглески језик за први 

разред основне школе  

штампани/ 

електронски 

Енглески језик – 

радна свеска и ЦД за 

први разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

први разред 

основне школе 

 

штампани/ 

електронски  

 

3.2. Италијански језик  Италијански језик за први 

разред основне школе  

штампани/ 

електронски 

Италијански језик – 

радна свеска и ЦД за 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

штампани/ 

електронски  
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први разред основне 

школе 

први разред 

основне школе 

 

 

3.3. Немачки језик Немачки језик за први 

разред основне школе  

штампани/ 

електронски 

Немачки језик – радна 

свеска и ЦД за први 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

први разред 

основне школе 

 

штампани/ 

електронски  

 

3.4. Руски језик  Руски језик за први разред 

основне школе  

штампани/ 

електронски 

Руски језик – радна 

свеска и ЦД за први 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

први разред 

основне школе 

 

штампани/ 

електронски  

 

3.5. Француски језик  Француски језик за први 

разред основне школе  

штампани/ 

електронски 

Француски језик – 

радна свеска и ЦД за 

први разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

први разред 

основне школе 

 

штампани/ 

електронски  

 

3.6. Шпански језик  Шпански језик за први 

разред основне школе  

штампани/ 

електронски 

Шпански језик – 

радна свеска и ЦД за 

први разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

први разред 

основне школе 

 

штампани/ 

електронски  

 

4. Математика Математика 

уџбеник за први разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Математика 

збирка задатака за 

први разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски  

  

5. Свет око нас Свет око нас за први разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска за свет 

око нас за први разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

 

 

 

 

6. Ликовна култура Ликовна култура за први 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

    

7. Музичка култура  

 

Музичка култура за први 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Музички примери 

за први разред 

основне школе 

електронски 
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7.1. Музичка култура  

 

Музичка култура за први 

разред основне школе на 

мађарском јeзику 

штампани/ 

електронски 

  Аудио материјал – 

ЦД 

електронски 

7.2. Музичка култура Музичка култура за први 

разред основне школе на 

русинском језику 

штампани/ 

електронски 

  Аудио материјал – 

ЦД 

електронски 

7.3. Музичка култура Музичка култура за први 

разред основне школе на 

румунском језику 

штампани/ 

електронски 

  Аудио материјал – 

ЦД 

 

електронски 

 

 

Приручник за 

наставнике за 

први разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

7.4. Музичка култура Музичка култура за први 

разред основне школе на 

словачком језику 

штампани/ 

електронски 

  Аудио материјал – 

ЦД 

 

електронски 

 

 

7.5. Музичка култура Музичка култура за први 

разред основне школе на 

хрватском језику 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска са 

збирком песама за 

први разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

ЦД 

 

електронски 

 

 

Приручник за 

наставнике за 

први разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

8. Физичко васпитање Буквар физичког 

васпитања за први разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

    

 

 

 

 

 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
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1. Верска настава Православни катихизис за 

први разред основне 

школе, 

Исламска веронаука – 

Илмудин за први разред 

основне школе, 

Католички вјеронаук за 

први разред основне 

школе, 

Евангеличко-лутерански 

вјеронаук словачке 

евенгеличке цркве а.в. за 

први разред основне 

школе, 

Верско васпитање 

реформатске хришћанске 

цркве за први разред 

основне школе, 

Хришћанска етика 

евангеличке хришћанске 

цркве а.в. за први разред 

основне школе, 

Јудаизам за први разред 

основне школе. 

     

2. Грађанско 

васпитање 

Грађанско васпитање за 

први разред основне школе  

 

штампани/ 

електронски 

  Грађанско 

васпитање за први 

разред основне 

школе – 

приручник за 

наставнике 

штампани/ 

електронски 

3. Народна традиција Народна традиција за први 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 
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3.1. Народна традиција Неговање традиције – 

уџбеник за први разред 

основне школе на 

мађарском језику  

штампани/ 

електронски  

 

    

4. Рука у тесту – 

откривање света 

      

5. Чувари природе Чувари природе за први 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Чувари природе за 

први разред 

основне школе – 

приручник за 

наставнике  

штампани/ 

електронски 

6. Лепо писање  Лепо писање за први 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

    

7. Од играчке до 

рачунара 

Од играчке до рачунара за 

први разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Од играчке до 

рачунара за први 

разред основне 

школе – 

приручник за 

наставнике 

штампани/ 

електронски 

8. Матерњи језик са 

елементима 

националне 

културе 

      

8.1. Бошњачки језик Босански језик са 

елементима националне 

културе за први разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски  

 

  Лектира од првог 

до четвртог 

разреда 

штампани/ 

електронски  

 

8.2. Бугарски језик Бугарски језик са 

елементима националне 

културе за први разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски  

 

  Лектира од првог 

до четвртог 

разреда 

штампани/ 

електронски  

 

8.3. Буњевачки говор Граматика од првог до 

четвртог разреда основне 

школе 

штампани/ 

електронски  
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Читанка за први и други 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски  

 

8.4. Мађарски језик Мађарски језик са 

елементима националне 

културе за први разред  

основне школе 

штампани/ 

електронски  

 

  Приручник за 

наставнике за 

први разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски  

 

8.5. Ромски језик Ромски језик са 

елементима националне 

културе за први разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски  

 

  Приручник за 

наставнике за 

први разред 

основне школе 

 

штампани/ 

електронски  

 

8.6. Румунски језик Сликовница за први разред  

основне школе 

штампани/ 

електронски  

 

Радна свеска за први 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски  

 

Приручник за 

наставнике за 

први разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски  

 

8.7. Русински језик Русински језик са 

елементима националне 

културе за први разред  

основне школе 

штампани/ 

електронски  

 

  Приручник за 

наставнике за 

први разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски  

 

8.8. Словачки језик Словачки језик са 

елементима националне 

културе за први разред  

основне школе 

штампани/ 

електронски  

 

  Приручник за 

наставнике за 

први разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски  

 

8.9. Украјински језик Украјински језик са 

елементима националне 

културе за први разред  

основне школе 

штампани/ 

електронски  

 

Радна свеска за први 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски  

 

Приручник за 

наставнике за 

први разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски  

 

Читанка за први разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски  

 

  Аудио материјал - 

ЦД 

електронски 

9. Шах Шах за први разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска за 

наставу шаха за први 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 
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 ПРВИ ЦИКЛУС  

 

   ДРУГИ РАЗРЕД 

Ред. 

бр 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ 

 

ОСНОВНИ УЏБЕНИК 
УЏБЕНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ 

 (радна свеска и збирка задатака) 

ДРУГА НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 
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НАЗИВ 
ОБЛИК/ 

МЕДИЈ 
НАЗИВ 

ОБЛИК/ 

МЕДИЈ 
НАЗИВ 

ОБЛИК/ 

МЕДИЈ 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

1. 

 

Српски језик Читанка за други разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Наставни листови за 

српски језик за други 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Методички 

приручник за 

наставнике за 

српски језик за 

други разред 

основне школе   

штампани/ 

електронски 

Уџбеник за учење латинице штампани/ 

електронски 

Српски језик (граматика, 

језичка култура, правопис) 

за други разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

1.1. Албански језик Читанка за други разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска уз 

читанку за други 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

други разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Радна граматика за други 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Лектира  штампани/ 

електронски  

 

 

1.2. Бугарски језик Читанка за други разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска уз 

читанку за други 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

други разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Радна граматика за други 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Лектира  штампани/ 

електронски  

 

 

1.3. Мађарски језик Читанка за други разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска уз 

читанку за други 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

други разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Радна граматика за други 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Лектира  штампани/ 

електронски  
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1.4. Румунски језик Читанка за други разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска за други 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

други разред 

основне школе 

 

штампани/ 

електронски  

 

Лектира штампани/ 

електронски  

 

1.5. Русински језик Русински језик и култура 

изражавања за други разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Приручник за 

наставнике за 

други разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски  

Читанка за други разред 

основне школе  

штампани/ 

електронски 

  Лектира   штампани/ 

електронски  

1.6. Словачки језик 
 

 

 

 

 

Читанка за други разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Приручник за 

наставнике за 

други разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски  

Словачки језик и култура 

изражавања 

штампани/ 

електронски  

  Лектира штампани/ 

електронски  

 

1.7. Хрватски језик Читанка за други разред 

основне школе  

 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска за 

лектиру за други 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Лектира  штампани/ 

електронски  

 

 

Хрватски језик за други 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

 

 

   



 13/35 

2. Српски као 

нематерњи језик 

Сликовница - уџбеник  за 

српски као нематерњи језик 

за први разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

  Методички 

приручник за 

наставнике за 

српски као 

нематерњи језик  

штампани/ 

електронски 

3. Страни језик       

3.1. Енглески језик Енглески језик за други 

разред основне школе  

штампани/ 

електронски 

Енглески језик – 

радна свеска и ЦД за 

други разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

први разред 

основне школе 

 

штампани/ 

електронски  

 

3.2. Италијански језик  
 

 

 

Италијански језик за други 

разред основне школе  

штампани/ 

електронски 

Италијански језик – 

радна свеска и ЦД за 

други разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

први разред 

основне школе 

 

штампани/ 

електронски  

 

3.3. Немачки језик Немачки језик за други 

разред основне школе  

штампани/ 

електронски 

Немачки језик – радна 

свеска и ЦД за други 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

први разред 

основне школе 

 

штампани/ 

електронски  

 

3.4. Руски језик  Руски језик за други разред 

основне школе  

штампани/ 

електронски 

Руски језик – радна 

свеска и ЦД за други 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

први разред 

основне школе 

 

штампани/ 

електронски  

 

3.5. Француски језик  Француски језик за други 

разред основне школе  

штампани/ 

електронски 

Француски језик – 

радна свеска и ЦД за 

други разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

први разред 

основне школе 

 

штампани/ 

електронски  

 

3.6. Шпански језик  Шпански језик за други 

разред основне школе  

штампани/ 

електронски 

Шпански језик – 

радна свеска и ЦД за 

други разред основне 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

први разред 

штампани/ 

електронски  
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школе основне школе 

 

4. Математика Математика 

уџбеник за други разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Математика 

збирка задатака за 

други разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

  

5. Свет око нас Свет око нас за други 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска за свет 

око нас за други 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

 

 

 

 

6. Ликовна култура Ликовна култура за други 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

    

7. Музичка култура  

 

Музичка култура за други 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Музички примери 

за други разред 

основне школе 

електронски 

7.1. 

 

Музичка култура  

 
 

 

Музичка култура за други 

разред основне школе на 

мађарском језику 

штампани/ 

електронски 

  Аудио материјал – 

ЦД 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

други разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

7.2. Музичка култура Музичка култура за други 

разред основне школе на 

русинском језику 

штампани/ 

електронски 

  Аудио материјал – 

ЦД 

електронски 

7.3. Музичка култура Музичка култура за други 

разред основне школе на 

румунском језику 

штампани/ 

електронски 

  Аудио материјал – 

ЦД 

 

електронски 

 

 

Приручник за 

наставнике за 

други разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

7.4. Музичка култура Музичка култура за други 

разред основне школе на 

словачком језику 

штампани/ 

електронски 

  Аудио материјал – 

ЦД 

 

електронски 
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7.5. Музичка култура Музичка култура за други 

разред основне школе на 

хрватском језику 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска за други 

разред основне школе 

 Методички 

приручник за 

други разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

8. Физичко 

васпитање 

Физичко васпитање за 

други разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

    

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Верска настава Православни катихизис за 

други разред основне 

школе, 

Исламска веронаука – 

Илмудин за други разред 

основне школе, 

Католички вјеронаук за 

други разред основне 

школе, 

Евангеличко-лутерански 

вјеронаук словачке 

евенгеличке цркве а.в. за 

други разред основне 

школе, 

Верско васпитање 

реформатске хришћанске 

цркве за други разред 

основне школе, 

Хришћанска етика 

евангеличке хришћанске 

цркве а.в. за други разред 

основне школе, 

Јудаизам за други разред 

основне школе. 

     

2. Грађанско 

васпитање 

Грађанско васпитање за 

други разред основне 

школе  

штампани/ 

електронски 

  Грађанско 

васпитање за 

други разред 

штампани/ 

електронски 
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 основне школе – 

приручник за 

наставнике 

3. Народна традиција Народна традиција за други 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

    

3.1. Народна традиција Неговање традиције – 

уџбеник за други разред 

основне школе на 

мађарском језику  

штампани/ 

електронски 

    

4. Рука у тесту – 

откривање света 

/ / / / / / 

5. Чувари природе 
 

 

 

Чувари природе за други 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Чувари природе за 

други разред 

основне школе – 

приручник за 

наставнике 

штампани/ 

електронски 

6. Од играчке до 

рачунара 

Од играчке до рачунара за 

други разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

  Од играчке до 

рачунара за други 

разред основне 

школе – 

приручник за 

наставнике 

штампани/ 

електронски 

7. Матерњи језик са 

елементима 

националне 

културе 

      

7.1. Бошњачки језик Босански језик са 

елементима националне 

културе за други разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

    

7.2. Бугарски језик Бугарски језик са 

елементима националне 

културе за други разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 
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7.3. Буњевачки говор Граматика од првог до 

четвртог разреда основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

    

Читанка за први и други 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

7.4. Мађарски језик Мађарски језик са 

елементима националне 

културе за други разред  

основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Приручник за 

наставнике за 

други разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

7.5. Ромски језик Ромски језик са елементима 

националне културе за 

други разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

  Приручник за 

наставнике за 

први разред 

основне школе 

 

штампани/ 

електронски  

 

7.6. Румунски језик Читанка за други разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска за други 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

други разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

7.7. Русински језик 
 

 

Русински језик са 

елементима националне 

културе за други разред  

основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Приручник за 

наставнике за 

други разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

7.8. Словачки језик Словачки језик са 

елементима националне 

културе за други разред  

основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Приручник за 

наставнике за 

други разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

7.9. Украјински језик Украјински језик са 

елементима националне 

културе за други разред  

основне школе 

 

 Радна свеска за други 

разред основне школе 

 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

други разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Читанка за други разред 

основне школе 

   Аудио материјал - 

ЦД 

електронски 

8. Шах  Шах за други разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска за 

наставу шаха за други 

штампани/ 

електронски 
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разред основне школе 

 

    

 

    ПРВИ ЦИКЛУС  

 

   ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

Ред. 

бр 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ 

 

ОСНОВНИ УЏБЕНИК 
УЏБЕНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ  

(радна свеска и збирка задатака) 
ДРУГА НАСТАВНА СРЕДСТВА 

НАЗИВ 
ОБЛИК/ 

МЕДИЈ 
НАЗИВ 

ОБЛИК/ 

МЕДИЈ 
НАЗИВ 

ОБЛИК/ 

МЕДИЈ 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

1. 

 

Српски језик Читанка за трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Наставни листови за 

српски језик за трећи 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Методички 

приручник за 

наставнике за 

српски језик за 

трећи разред 

основне школе 

 

штампани/ 

електронски 

Српски језик (граматика, 

језичка култура, правопис) 

за трећи разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

1.1. Албански језик Читанка за трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски  

Радна свеска уз 

читанку за трећи 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

 

Радна граматика за трећи 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Лектира  штампани/ 

електронски  

 

1.2. Бугарски језик Читанка за трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски  

Радна свеска уз 

читанку за трећи 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

штампани/ 

електронски 
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разред основне школе трећи разред 

основне школе 

 

Радна граматика за трећи 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Лектира  штампани/ 

електронски  

 

1.3. Мађарски језик Читанка за трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски  

Радна свеска уз 

читанку за трећи 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

 

Радна граматика за трећи 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Лектира  штампани/ 

електронски  

 

1.4. Румунски језик Читанка за трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска за трећи 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

 

Лектира штампани/ 

електронски  

 

1.5. Русински језик Русински језик и култура 

изражавања за трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Приручник за 

наставнике за 

трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

 

Читанка за трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Лектира   штампани/ 

електронски  

 

1.6. Словачки језик Читанка за трећи разред 

основне школе  

штампани/ 

електронски 

  Приручник за 

наставнике за 

трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

 

Словачки језик и култура 

изражавања за трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

 

  Лектира  штампани/ 

електронски  
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1.7. Хрватски језик Читанка за трећи разред 

основне школе  

 

штампани/ 

електронски 

  Приручник за 

наставнике за 

трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

 

Хрватски језик за трећи 

разред основне школе 

 

штампани/ 

електронски 

  

2. Српски као 

нематерњи језик 

Читанка за српски као 

нематерњи језик за трећи 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска за 

српски као нематерњи 

језик за трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Методички 

приручник за 

наставнике за 

српски као 

нематерњи језик 

за трећи и четврти  

разред основне 

школе   

штампани/ 

електронски 

Српски као нематерњи 

језик за трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

3. Страни језик       

3.1. Енглески језик Енглески језик за трећи 

разред основне школе  

штампани/ 

електронски 

Енглески језик – 

радна свеска и ЦД за 

трећи разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

Енглеско-српски и 

српско-енглески 

речник за основну 

школу 

штампани/ 

електронски 

Граматика 

енглеског језика за 

основну школу 

штампани/ 

електронски 

3.2. Италијански језик  Италијански језик за трећи 

разред основне школе  

штампани/ 

електронски 

Италијански језик – 

радна свеска и ЦД за 

трећи разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

Италијанско-

српски и српско-

италијански 

речник за основну 

школу 

штампани/ 

електронски 

 

 

 

Граматика 

италијанског 

језика за основну 

школу 

штампани/ 

електронски 

3.3. Немачки језик Немачки језик за трећи 

разред основне школе  

штампани/ 

електронски 

Немачки језик – радна 

свеска и ЦД за трећи 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Немачко-српски и 

српско-немачки 

речник за основну 

школу 

штампани/ 

електронски 
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Граматика 

немачког језика за 

основну школу 

штампани/ 

електронски 

3.4. Руски језик  Руски језик за трећи разред 

основне школе  

штампани/ 

електронски 

Руски језик – радна 

свеска и ЦД за трећи 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Руско-српски и 

српско-руски 

речник за основну 

школу 

штампани/ 

електронски 

Граматика руског 

језика за основну 

школу 

штампани/ 

електронски 

3.5. Француски језик  Француски језик за трећи 

разред основне школе  

штампани/ 

електронски 

Француски језик – 

радна свеска и ЦД за 

трећи разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

Француско-српски 

и српско-

француски речник 

за основну школу 

штампани/ 

електронски 

Граматика 

француског језика 

за основну школу 

штампани/ 

електронски 

3.6. Шпански језик  Шпански језик за трећи 

разред основне школе  

штампани/ 

електронски 

Шпански језик – 

радна свеска и ЦД за 

трећи разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

Шпанско-српски и 

српско-шпански 

речник за основну 

школу 

штампани/ 

електронски 

Граматика 

шпанског језика за 

основну школу 

штампани/ 

електронски 

4. Математика Математика 

уџбеник за трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Математика 

збирка задатака за 

трећи разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

  

5. Природа и 

друштво 

Природа и друштво за 

трећи разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска за 

природу и друштво за 

трећи разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

 

 

 

 

5.1. Природа и 

друштво 

Мој завичај и његова 

прошлост – додатак уз 

уџбеник Природа и 

штампани/ 

електронски 

    



 22/35 

друштво из историје и 

културе Мађара 

5.2. Природа и 

друштво 

Додатак уз уџбеник 

Природа и друштво за 

трећи разред основне 

школе – из историје и 

културе Русина на овим 

просторима 

штампани/ 

електронски 

    

5.3. Природа и 

друштво 

Додатак уз уџбеник 

Природа и друштво за 

трећи разред основне 

школе – из историје и 

културе Румуна на овим 

просторима 

штампани/ 

електронски 

    

5.4. Природа и 

друштво 

Додатак уз уџбеник 

Природа и друштво за 

трећи разред основне 

школе – из историје и 

културе Словака на овим 

просторима 

штампани/ 

електронски 

    

5.5. Природа и 

друштво 

Додатак уз уџбеник 

Природа и друштво за 

трећи разред основне 

школе – из националне 

историје Хрвата 

штампани/ 

електронски 

    

6. Ликовна култура Ликовна култура за трећи 

разред основне школе  

штампани/ 

електронски 

    

7. Музичка култура  

 

Музичка култура за трећи 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска из 

музичке културе за 

трећи разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

Музички примери 

за трећи разред 

основне школе 

електронски 

7.1. Музичка култура  

 

Музичка култура за трећи 

разред основне школе на 

мађарском језику 

штампани/ 

електронски 

  Аудио материјал – 

ЦД 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

штампани/ 

електронски 
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трећи разред 

основне школе 

7.2. Музичка култура Музичка култура за трећи 

разред основне школе на 

русинском језику 

штампани/ 

електронски 

  Аудио материјал – 

ЦД 

електронски 

7.3. Музичка култура Музичка култура за трећи 

разред основне школе на 

румунском језику 

штампани/ 

електронски 

  Аудио материјал – 

ЦД 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

7.4. Музичка култура Музичка култура за трећи 

разред основне школе на 

словачком језику 

штампани/ 

електронски 

  Аудио материјал – 

ЦД 

 

електронски 

7.5. Музичка култура Музичка култура за трећи 

разред основне школе на 

хрватском језику 

штампани/ 

електронски 

  Приручник за 

наставнике за 

трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

8. Физичко 

васпитање 

Физичко васпитање за 

трећи разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

    

 

 

 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 

 

1. Верска настава Православни катихизис за 

трећи разред основне 

школе, 

Исламска веронаука – 

Илмудин за трећи разред 

основне школе, 

Католички вјеронаук за 
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трећи разред основне 

школе, 

Евангеличко-лутерански 

вјеронаук словачке 

евенгеличке цркве а.в. за 

трећи разред основне 

школе, 

Верско васпитање 

реформатске хришћанске 

цркве за трећи разред 

основне школе, 

Хришћанска етика 

евангеличке хришћанске 

цркве а.в. за трећи разред 

основне школе, 

Јудаизам за трећи разред 

основне школе. 

2. Грађанско 

васпитање 

Грађанско васпитање за 

трећи разред основне 

школе  

 

штампани/ 

електронски 

  Грађанско 

васпитање за 

трећи разред 

основне школе – 

приручник за 

наставнике 

штампани/ 

електронски 

3. Народна традиција Народна традиција за 

трећи разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

    

3.1. Народна традиција Неговање традиције – 

уџбеник за трећи разред 

основне школе на 

мађарском језику  

штампани/ 

електронски 

    

4. Рука у тесту – 

откривање света 

/ / / / / / 

5. Чувари природе Чувари природе за трећи 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Чувари природе за 

трећи разред 

основне школе – 

приручник за 

штампани/ 

електронски 
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наставнике 

6. Од играчке до 

рачунара 

Од играчке до рачунара за 

трећи разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

  Од играчке до 

рачунара за трећи 

разред основне 

школе – 

приручник за 

наставнике 

штампани/ 

електронски 

7. Матерњи језик са 

елементима 

националне 

културе 

      

7.1. Бошњачки језик Босански језик са 

елементима националне 

културе за трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Правописни 

приручник за трећи 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

  

7.2. Бугарски језик Бугарски језик са 

елементима националне 

културе за трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

    

7.3. Буњевачки говор Граматика од првог до 

четвртог разреда основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

    

Читанка за трећи и четврти 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

7.4. Мађарски језик Мађарски језик са 

елементима националне 

културе за трећи разред  

основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Приручник за 

наставнике за 

трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

7.5. Ромски језик Ромски језик са 

елементима националне 

културе за трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

    

7.6. Румунски језик Читанка за трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска за трећи 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

штампани/ 

електронски 



 26/35 

трећи разред 

основне школе 

7.7. Русински језик Русински језик са 

елементима националне 

културе за трећи разред  

основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Приручник за 

наставнике за 

трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

7.8. Словачки језик Словачки језик са 

елементима националне 

културе за трећи разред  

основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Приручник за 

наставнике за 

трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

7.9. Украјински језик Украјински језик са 

елементима националне 

културе за трећи разред  

основне школе 

 Радна свеска за трећи 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Читанка за трећи разред 

основне школе 

   Аудио материјал - 

ЦД 

електронски 

8. Шах Шах за трећи разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска за 

наставу шаха за трећи 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПРВИ ЦИКЛУС  
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   ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД 

 

Ред. 

бр 

НАЗИВ 

ПРЕДМЕТА 

 

УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ 

 

ОСНОВНИ УЏБЕНИК 
УЏБЕНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ 

 (радна свеска и збирка задатака) 

ДРУГА НАСТАВНА 

СРЕДСТВА 

НАЗИВ 
ОБЛИК/ 

МЕДИЈ 
НАЗИВ 

ОБЛИК/ 

МЕДИЈ 
НАЗИВ 

ОБЛИК/ 

МЕДИЈ 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Српски језик Читанка за четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Наставни листови за 

српски језик за 

четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Методички 

приручник за 

наставнике за 

српски језик за 

четврти разред 

основне школе 

 

штампани/ 

електронски 

Српски језик (граматика, 

језичка култура, правопис) 

за четврти разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

1.1. Албански језик Читанка за четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски  

Радна свеска уз 

читанку за четврти 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

 

Радна граматика за четврти 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Лектира штампани/ 

електронски 

 

 

1.2. Бугарски језик Читанка за четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски  

Радна свеска уз 

читанку за четврти 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

 

Радна граматика за четврти 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Лектира штампани/ 

електронски 
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1.3. Мађарски језик Читанка за четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски  

Радна свеска уз 

читанку за четврти 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

 

Радна граматика за четврти 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Лектира штампани/ 

електронски 

 

 

1.4. Румунски језик Читанка за четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска за 

четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

 

Лектира штампани/ 

електронски 

 

1.5. Русински језик Русински језик и култура 

изражавања за четврти 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска за 

четврти разред 

основне школе 

 Приручник за 

наставнике за 

четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

 

Читанка за четврти разред 

основне школе  

штампани/ 

електронски 

  Лектира  штампани/ 

електронски 

1.6. Словачки језик Читанка за четврти разред 

основне школе  

штампани/ 

електронски 

Радна свеска за 

четврти разред 

основне школе 

 Приручник за 

наставнике за 

четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

 

Словачки језик и култура 

изражавања за четврти 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски  

  Лектира  штампани/ 

електронски 

 

1.7. Хрватски језик Читанка за четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска за 

четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

ЦД електронски 
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2. Српски као 

нематерњи језик 

Читанка за српски као 

нематерњи језик за четврти 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска  за 

српски као нематерњи 

језик за четврти 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Методички 

приручник за 

наставнике за 

српски као 

нематерњи језик 

за трећи и четврти 

разред основне 

школе   

штампани/ 

електронски 

Српски као нематерњи језик 

за четврти разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

3. Страни језик       

3.1. Енглески језик Енглески језик за четврти 

разред основне школе  

штампани/ 

електронски 

Енглески језик – 

радна свеска и ЦД за 

четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Енглеско-српски и 

српско-енглески 

речник за основну 

школу 

штампани/ 

електронски 

Граматика 

енглеског језика за 

основну школу 

штампани/ 

електронски 

3.2. Италијански језик  Италијански језик за 

четврти разред основне 

школе  

штампани/ 

електронски 

Италијански језик – 

радна свеска и ЦД за 

четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Италијанско-

српски и српско-

италијански 

речник за основну 

школу 

штампани/ 

електронски 

Граматика 

италијанског 

језика за основну 

школу 

штампани/ 

електронски 

3.3. Немачки језик Немачки језик за четврти 

разред основне школе  

штампани/ 

електронски 

Немачки језик – радна 

свеска и ЦД за 

четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Немачко-српски и 

српско-немачки 

речник за основну 

школу 

штампани/ 

електронски 

Граматика 

немачког језика за 

основну школу 

штампани/ 

електронски 

3.4. Руски језик  Руски језик за четврти 

разред основне школе  

штампани/ 

електронски 

Руски језик – радна 

свеска и ЦД за 

четврти разред 

штампани/ 

електронски 

Руско-српски и 

српско-руски 

речник за основну 

штампани/ 

електронски 
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основне школе школу 

Граматика руског 

језика за основну 

школу 

штампани/ 

електронски 

3.5. Француски језик  Француски језик за четврти 

разред основне школе  

штампани/ 

електронски 

Француски језик – 

радна свеска и ЦД за 

четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Француско-српски 

и српско-

француски речник 

за основну школу 

штампани/ 

електронски 

Граматика 

француског језика 

за основну школу 

штампани/ 

електронски 

3.6. Шпански језик  Шпански језик за четврти 

разред основне школе  

штампани/ 

електронски 

Шпански језик – 

радна свеска и ЦД за 

четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Шпанско-српски и 

српско-шпански 

речник за основну 

школу 

штампани/ 

електронски 

Граматика 

шпанског језика за 

основну школу 

штампани/ 

електронски 

4. Математика Математика 

уџбеник за четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Математика 

збирка задатака за 

четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

  

5. Природа и 

друштво 

Природа и друштво за 

четврти разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска за 

природу и друштво за 

четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Физичко-

географска карта 

Републике Србије 

штампани/ 

електронски 

5.1. Природа и 

друштво 

Додатак уз уџбеник 

Природа и друштво за 

четврти разред основне 

школе – о Мађарској и 

историји Мађара 

штампани/ 

електронски 

    

5.2. Природа и 

друштво 

Додатак уз уџбеник 

Природа и друштво за 

четврти разред основне 

штампани/ 

електронски 
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школе – из националне 

историје Русина  

5.3. Природа и 

друштво 

Додатак уз уџбеник 

Природа и друштво за 

четврти разред основне 

школе – из националне 

историје Румуна 

штампани/ 

електронски 

    

5.4. Природа и 

друштво 

Додатак уз уџбеник 

Природа и друштво за 

четврти разред основне 

школе – о Словачкој и 

историји Словака 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска за 

четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Методички 

приручник за 

четврти разред 

основне школе 

Географска 

карта 

Хрватске 

5.5. Природа и 

друштво 

Додатак уз уџбеник 

Природа и друштво за 

четврти разред основне 

школе – из националне 

историје Хрвата 

штампани/ 

електронски 

    

6. Ликовна култура Ликовна култура за четврти 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

    

7. Музичка култура  

 

Музичка култура за четврти 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска из 

музичке културе за 

четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Музички примери 

за четврти разред 

основне школе 

електронски 

7.1. Музичка култура  

 

Музичка култура за четврти 

разред основне школе на 

мађарском језику 

штампани/ 

електронски 

  Аудио материјал - 

ЦД 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

7.2. Музичка култура Музичка култура за четврти 

разред основне школе на 

русинском језику 

штампани/ 

електронски 

  Аудио материјал – 

ЦД 

електронски 

7.3. Музичка култура Музичка култура за четврти 

разред основне школе на 

штампани/ 

електронски 

  Аудио материјал – 

ЦД 

електронски 
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румунском језику Приручник за 

наставнике за 

четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

7.4. Музичка култура Музичка култура за четврти 

разред основне школе на 

словачком језику 

штампани/ 

електронски 

  Аудио материјал – 

ЦД 

електронски 

7.5. Музичка култура Музичка култура за четврти 

разред основне школе на 

хрватском језику 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска за 

четврти разред 

основне школе 

 ЦД, ДВД електронски 

8. Физичко 

васпитање 

Физичко васпитање за 

четврти разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

    

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

1. Верска настава Православни катихизис за 

четврти разред основне 

школе, 

Исламска веронаука – 

Илмудин за четврти разред 

основне школе, 

Католички вјеронаук за 

четврти разред основне 

школе, 

Евангеличко-лутерански 

вјеронаук словачке 

евенгеличке цркве а.в. за 

четврти разред основне 

школе, 

Верско васпитање 

реформатске хришћанске 

цркве за четврти разред 

основне школе, 

Хришћанска етика 

евангеличке хришћанске 

цркве а.в. за четврти разред 
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основне школе, 

Јудаизам за четврти разред 

основне школе. 

2. Грађанско 

васпитање 

Грађанско васпитање за 

четврти разред основне 

школе  

 

штампани/ 

електронски 

  Грађанско 

васпитање за 

четврти разред 

основне школе –

приручник за 

наставнике 

штампани/ 

електронски 

3. Народна традиција Народна традиција за 

четврти разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

    

3.1. Народна традиција Неговање традиције – 

уџбеник за четврти разред 

основне школе на 

мађарском језику  

штампани/ 

електронски 

    

4. Рука у тесту – 

откривање света 

/ / / / / / 

5. Чувари природе Чувари природе за четврти 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

облику 

  Чувари природе за 

четврти разред 

основне школе – 

приручник за 

наставнике 

штампани/ 

електронски 

облику 

6. Од играчке до 

рачунара 

Од играчке до рачунара за 

четврти разред основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

  Од играчке до 

рачунара за 

четврти разред 

основне школе – 

приручник за 

наставнике 

штампани/ 

електронски 

7. Матерњи језик са 

елементима 

националне 

културе 

      

7.1. Бошњачки језик Босански језик са 

елементима националне 

културе за четврти разред 

штампани/ 

електронски 
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основне школе 

7.2. Бугарски језик Бугарски језик са 

елементима националне 

културе за четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

    

7.3. Буњевачки говор Граматика од првог до 

четвртог разреда основне 

школе 

штампани/ 

електронски 

    

Читанка за трећи и четврти 

разред основне школе 

штампани/ 

електронски 

7.4. Мађарски језик Мађарски језик са 

елементима националне 

културе за четврти разред  

основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Приручник за 

наставнике за 

четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

7.5. Ромски језик Ромски језик са 

елементима националне 

културе за четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

    

7.6. Румунски језик Читанка за четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска за 

четврти разред 

основне школе 

штампани Приручник за 

наставнике за 

четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

7.7. Русински језик Русински језик са 

елементима националне 

културе за четврти разред  

основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Приручник за 

наставнике за 

четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

7.8. Словачки језик Словачки језик са 

елементима националне 

културе за четврти разред  

основне школе 

штампани/ 

електронски 

  Приручник за 

наставнике за 

четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

7.9. Украјински језик Украјински језик са 

елементима националне 

културе за четврти разред  

основне школе 

 

 Радна свеска за 

четврти разред  

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Приручник за 

наставнике за 

четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 
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Читанка за четврти разред 

основне школе 

   Аудио материјал - 

ЦД 

електронски 

8. Шах Шах за четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

Радна свеска за 

наставу шаха за 

четврти разред 

основне школе 

штампани/ 

електронски 

  

 

 

 


