
ОШ „УЧИТЕЉ ТАСА“ НИШ 

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

Први разред 

Издавач Назив уџбеника 

ЛОГОС Читанка“Реч по реч“  

Буквар са словарицом 

Наставни листови уз буквар 

Математика-уџбеник из 4 дела 

Свет око нас -уџбеник 

Свет око нас- радна свеска 

 Музичка култура 

уџбеник  

Ликовна култура 

Уџбеник 

ЛОГОС Енглески језик- уџбеник 

Family and Friends Foundation 2nd edition 

 

Други разред 

Назив издавача Назив уџбеничке јединице 

„KLETT” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Зов речи“ - Читанка за други разред основне школе; 

ћирилица 

Радна свеска уз Читанку 

„О језику“ - граматика 

„Абецедар“– уџбеник за учење латинице 

Математика, уџбеник за други разред основне школе (први, други, 

трећи и четврти део); ћирилица 

СВЕТ ОКО НАС 2, уџбеник за други разред основне школе, (уџбеник из 

два дела) 

ћирилица 

Музичка култура, 

уџбеник задругиразред основне школе; 

ћирилица 

Ликовна култура 2, ликовна култура за други разред основне школе; 

ћирилица Сања Филиповић 

 

„НОВИ ЛОГОС” Family and Friends, Starter, Second edition – енглески језик за други 

разред основне школе 



Трећи разред 

Издавач Назив уџбеника 

Клетт Читанка “Искрице речи“  

Радна свеска уз читанку 

Наш језик и култура изражавања 

Математика 3 

(уџбеник1,2,3,4 део) 

Природа и друштво-уџбеник (први и други део) 

Музичка култура- уџбеник  

Ликовна култура-  Уџбенички 

Фреска Енглески језик 

Smiles 3-Уџбеник са CD-ом 

Радна свеска 

 

Четврти разред 

Издавач Назив уџбеника 

Клетт Читанка“Река речи“  

Граматика Наш језик и култура изражавања 

Rадна свеска уз читанку 

Математика 4-уџбеник (1,2,3 и 4 део) 

Природа и друштво 4-уџбеник(први и други део), са Тематским 

атласом 

Музичка култура 4 уџбеник 

Ликовна култура 4 уџбеник 

Фреска Енглески језик 

Smiles 4 -Уџбеник + Радна свеска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пети разред 

Назив издавача Назив уџбеничке јединице 

„НОВИ ЛОГОС“ Чаролија стварања, читанка; 

Језичко благо, граматика; 

Радна свеска – У потрази за језичким и књижевним благом; 

„KLETT” 
MAXIMAL 1, немачки језик за пети разред основне школе, уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска) 

„DATA STATUS” 
NOUVEAU PIXEL 1, француски језик за пети разред основне школе, прва година 

учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска) 

„НОВИ ЛОГОС” 
ENGLISH PLUS 1, енглески језик за пети разред основне школе; уџбенички 

комплет (уџбеник, радна свеска) 

„KLETT” Историја 5 – уџбеник; 

„НОВИ ЛОГОС” Географија 5, уџбеник; 

„НОВИ ЛОГОС” Биологија 5,уџбеник за пети разред основне школе 1. и 2.део; 

„KLETT” 

Математика, уџбеник; 

 

Математика, збирка задатака; 

„КРЕАТИВНИ 

ЦЕНТАР” 
Музичка култура 5уџбеник; 

„KLETT” Ликовна култура 5, уџбеник; 

„KLETT” 
Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет 

(уџбеник, материјал за конструкторско моделовање); 

„НОВИ ЛОГОС” Информатика и рачунарство за пети разред основне школе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шести разред 

Назив издавача Назив уџбеничке јединице 

„KLETT” Извор, читанка за шести разред основне школе; 

Граматика 6, уџбеник за шести разред основне школе; 

Радна свеска 6,  уз Читанку и Граматику  за шести разред основне школе 

„KLETT” 
MAXIMAL 2, немачки језик за шести разред основне школе, друга година 

учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два ЦД-а) 

„НОВИ ЛОГОС” 

ENGLISH PLUS 2,Second edition,енглески језик за шести разред основне 

школе; друга година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, 

аудио ЦД) 

„KLETT” Историја 6 –уџбеник  

„НОВИ ЛОГОС” 
Географија, 

за шести разред основне школе; ћирилица 

„KLETT” 
Биологија 6, уџбеник за шести разред основне школе; 

ћирилица 

„KLETT” 

Математика, уџбеник за шести  разред основне школе; 

ћирилица 

Математика, збирка задатака за шести  разред основне школе; 

ћирилица 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” 
Музичка култура за шести разред основне школе; 

ћирилица 

„KLETT” 
Ликовна култура 6,уџбеник за шести разред основне школе; 

ћирилица 

„НОВИ ЛОГОС” 

Техника и технологија 6, за шести разред основне школе, уџбенички 

комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање); 

ћирилица 

„KLETT” 
Информатика и рачунарство 6,  за шести  разред основне школе; 

ћирилица 

„KLETT” 

Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица 

Физика 6, збирка задатака за шести разред са лабораторијским вежбама 

за шести разред основне школе; ћирилица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Седми разред 

Издавач Назив уџбеника 

Нови Логос 

 

Историја 7-уџбеник 

Музичка култура 7-уџбеник 

Нови Логос 

 

Биологоја 7-уџбеник 

Нови Логос 

 

Географија 7-уџбеник  

Клетт 

 

Техника и технологија 7  за седми разред ;(уџбеник и материјал за 

конструкторско моделовање) 

Физика7,уџбеник за седми разред ;Физика7 ,збирка задатака са 

лабораторијским  вежбама за седми разред 

 

Математика-уџбеник 

Математика-збирка задатака 

Хемија-уџбеник за 7.разред 

Лабораторијске вежбе  са задацима за 7. разред основне 

школе;уџбенички комплет 

Читанка“Плетисанка“ 

Граматика+радна свеска уз уџбенички комплет +решење задатака; 

радна свеска 7 уз уџбенички комплет 

Немачки језик за седми разред; 

Maximal 3;уџбенички комплет(уџбеник и радна свеска са компакт 

диском) 

Нови Логос 

 

 

English Plus 3-Secon Edition,Енглески језик  за седми разред 

;Уџбенички комплет(уџбеник и радна свеска) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Осми разред 

Издавач Назив уџбеника 

Нови Логос 

 

Историја-уџбеник 

Музичка култура-уџбеник 

 

Биологија-уџбеник 

 

Физика-уџбеник 

Нови Логос 

 

Географија-уџбеник 

Нови Логос 

 

Географија-радна свеска 

  Клетт  

Техничко и информатичко образовање-радна свеска са материјалима 

за конструкторско моделовање 

Техничко и информатичко образовање-уџбеник 

Математика-уџбеник 

Математика-збирка задатака 

Хемија-уџбеник 

Хемија-Збирка задатака 

  Клетт Читанка 

Радна свеска за српски језик 

Граматика 

  Клетт Maximal 4- уџбеник+радна свеска(немачки језик) 

Нови логос Енглески језик- уџбеник+радна свеска 

 


