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СПИСАК УЏБЕНИКА 

За школску 2018/19. год. 

 

 

             ПРВИ РАЗРЕД - ФРЕСКА 

- Српски језик: буквар, наставни листови уз буквар, читанка 

- Математика: уџбеник (радни) 

- Свет око нас: уџбеник, радна свеска 

- Музичка култура: уџбеник 

- Ликовна култура: уџбеник 

- Енглески језик: уџбеник (издавач Data Status) 

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД - ЛОГОС 

 

- Српски језик: читанка, граматика, радна свеска, латиница 

- Математика: уџбеник, радна свеска 

- Свет око нас: уџбеник, радна свеска 

- Енглески језик: уџбеник, радна свеска (издавач Data Status) 

 

 

TРЕЋИ РАЗРЕД - ЛОГОС 

 

- Српски језик: читанка, граматика, радна свеска 

- Математика: уџбеник, радна свеска 

- Природа и друштво: уџбеник, радна свеска 

- Енглески језик: уџбеник, радна свеска (издавач Data Status) 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД - ЛОГОС 

 

- Српски језик: читанка, граматика, радна свеска 

- Математика: уџбеник, радна свеска 

- Природа и друштво: уџбеник, радна свеска 

- Енглески језик: уџбеник, радна свеска (издавач Data Status) 

 

 



ПЕТИ РАЗРЕД  

 

- Српски језик: читанка, граматика, радна свеска (ЛОГОС) 

- Математика : уџбеник, збирка задатака (ЛОГОС) 

- Историја: уџбеник (ЛОГОС) 

- Географија: уџбеник (ЛОГОС) 

- Биологија: уџбеник (ЛОГОС) 

- Техника и технологија: уџбеник(Klett) 

- Техника и технологија: материјали (Klett) 

- Информатика и рачунарство: уџбеник (Едука) 

- Енглески језик: уџбеник, радна свеска (издавач Data Status) 

- Француски језик: уџбеник, радна свеска (издавач Data Status) 

- Музичка култура: уџбеник (ЛОГОС) 

- Ликовна култура: уџбеник (ЛОГОС) 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД  

 

- Српски језик: читанка, граматика, радна свеска (ЛОГОС) 

- Математика: уџбеник, збирка задатака (Klett) 

- Историја: уџбеник (ЛОГОС) 

- Географија: уџбеник (ЛОГОС) 

- Биологија: уџбеник (ЛОГОС) 

- Физика: уџбеник (ЛОГОС) 

- Техничко и информатичко образовање: уџбеник 

- Енглески језик: уџбеник, радна свеска (издавач Data Status) 

- Француски језик: уџбеник, радна свеска (издавач Data Status) 

- Музичка култура: уџбеник (ЛОГОС) 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

 

- Српски језик: читанка, граматика, радна свеска (ЛОГОС) 

- Математика: уџбеник, збирка задатака (Klett) 

- Историја: уџбеник (ЛОГОС) 

- Географија: уџбеник (ЛОГОС) 

- Биологија: уџбеник (ЗАВОД) 

- Физика: уџбеник (ЛОГОС) 

- Хемија: уџбеник, радна свеска (ЛОГОС) 

- Техничко и информатичко образовање: уџбеник 

- Енглески језик: уџбеник, радна свеска (издавач Data Status) 

- Француски језик: уџбеник, радна свеска (издавач Data Status) 

- Музичка култура: уџбеник (ЛОГОС) 

 

 



ОСМИ РАЗРЕД 

 

- Српски језик: читанка, граматика, радна свеска (ЛОГОС) 

- Математика: уџбеник, збирка задатака (Klett) 

- Историја: уџбеник (Klett) 

- Географија: уџбеник (ЛОГОС) 

- Биологија: уџбеник (ЗАВОД) 

- Физика: уџбеник (ЛОГОС) 

- Хемија: уџбеник, радна свеска (ЛОГОС) 

- Техничко и информатичко образовање: уџбеник 

- Енглески језик: уџбеник, радна свеска (издавач Data Status) 

- Француски језик: уџбеник, радна свеска (издавач Data Status) 

- Музичка култура: уџбеник (ЛОГОС) 

 

 

 

 

 


