ОБРАЗЛОЖЕЊЕ О ОДАБИРУ УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
ПРВИ И ПЕТИ РАЗРЕД

Наставничко веће ОШ „Слободан Бајић Паја“ Пећинци је на телефонској седници, одржаној
3.04.2020. године донело једногласну одлуку да се у школској 2020/2021. години у првом и петом
разреду користе уџбеници истих издавача који су се користили и у школској 2019/2020. години.
Образложења за такву одлуку су писмено дали по активима и одељењском већу и доставили
директору пре седнице на којој је овај предлог и усвојен.

ПРВИ РАЗРЕД
Сматра се да су уџбеници прилагођени узрасту деце и омогућавају ефикасну реализацију
предвиђених наставних планова и програма, посебно проширеним могућностима електронских
уџбеника у виду учитељевих индивидуалних креирања садржаја – додавања одговарајућих
линкова који су везани за тему.
ПЕТИ РАЗРЕД
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
-

Уџбеник издавачке куће БИГЗ ШКОЛСТВО под називом Deutsch! Das will ich, аутора Марије
Травице је веома прегледан и јасан, нуди довољан број креативних вежбица, како за рад на часу
тако и за самосталан рад код куће. У потпуности прати план и програм за пети разред.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
-

Уџбеник издавачке куће ФРЕСКА под називом Right on! Аутора Џени Дули је прегледан, веома
богато и лепо илустрован, прилагођен узрасту. Прати план и програм као замишљену пројектну
наставу. Аудио и видео записи су аутентични и деци изузетно занимљиви.

МУЗИЧКА КУЛТУРА
-

Уџбеник Музичке културе, издавачке куће БИГЗ ШКОЛСТВО има одличну методолошку
поставку лекција, сјајне илустрације и обиље материјала за обраду наставних јединица. Поседује
и занимљиве информације и чињенице које су пријемчиве за ученике.

ИСТОРИЈА

-

ИСТОРИЈА, уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе, Весна
Лучић (БИГЗ ШКОЛСТВО)
Испоштован је предвиђен програм, образовни стандарди, текст је јасан и разумљив. Лекције су
прегледне, могу их користити и деца која имају потешкоћа у савладавању наставног градива.
Употреба термина је прилагођена узрасту ученика.
Уџбеник је усклађен са новим, важећим стандардима, заступљен је квалитетан методолошки
приступ у настави, нове, креативне идеје.
Уџбеник је савременог дизајна, са богатим визуелним материјалом.

СРПСКИ ЈЕЗИК
-

Уџбенике за српски језик у петом разреду и даље ће користити од издавачке куће КЛЕТТ.
Комплет садржи читанку, граматику и радну свеску.
Читанка је својим садржајем прилагођена предвиђеном програму наставе и учења за овај
предмет. Избор књижевних дела за обраду, занимљив је и близак ученицима, а задаци за рад
испуњавају захтеве савремене наставе.
Граматика је у потпуности усклађена са новим планом и програмом, има прегледну структуру
којом су обухваћене 4 области.Уџбеник је радног карактера, те је као такав погодан за самосталан
рад.
Радна свеска је у великој мери проширена у односу на претходна издања, тематски прати и
граматику и читанку, а кроз бројне динамичне задатке и занимљивости, ученици вежбају језичке
вештине и омогућено им је да систематизују своје знање и прате свој напредак.

ЛИКОВНА КУЛТУРА
-

Уџбеник КЛЕТТ, садржајан, прегледан,јасан,сликовит,примерен узрасту ученика
Писан разумљивим језиком, прилагођен индивидуалном раду, садржи разноврсне налоге и
задатке, што олакшава и саму припрему и реализацију часа.

БИОЛОГИЈА
-

Издавач уџбеника биологије је БИГЗ ШКОЛСТВО, аутор Дејан Бошковић
Уџбеник је једноставан и приступачан, прилагођен узрасту деце, омогућава усвајање нових
наставних тема. Погодности су и мапе лекција, које се налазе на крају сваке наставне јединице
коју обрађујемо. Свака тема је праћена и одговарајућим сликама, цртежима као и тестовима на
крају сваке наставне теме. Све је допуњено једноставним огледима, лако изводљивим за сваког
ученика. Овај уџбеник пружа праву меру нових појмова, коју ученици треба да савладају новим
програмом предвиђеним за 5. разред.

МАТЕМАТИКА
-

Издавач уџбеника МАТЕМАТИСКОП (Владимир Стојановић)
Уџбеник и збирка су потпуно прилагођени новом плану и програму за математику, задаци су
адекватни за увежбавање, електронску верзију за ученике и наставнике. Уџбеник није радног
карактера, па га могу наслеђивати генерације.

ГЕОГРАФИЈА
-

Издавач БИГЗ ШКОЛСТВО (Колачек,Јовичић)
Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења и доприноси остваривању
предвиђених исхода и образовних стандарда. У уџбенику се указује на везу садржаја са
свакодневним животом. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима.
Илустрације су јасне и разумљиве ученицима. Непознате речи и кључни појмови су јасно
истакнути и објашњени.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ О ОДАБИРУ УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
ДРУГИ И ШЕСТИ РАЗРЕД
Наставничко веће ОШ „Слободан Бајић Паја“ Пећинци је на телефонској седници, одржаној
3.04.2020. године донело једногласну одлуку да се у школској 2020/2021. години у другом и шестом
разреду користе уџбеници следећих издавача:
ДРУГИ РАЗРЕД:
-

„Вулкан издаваштво –Вулкан знање“ за предмете: српски језик, математика,свет око нас,музичка
култура
„Дата статус“ за предмет : енглески језик
Издавачка кућа Вулкан знање пре свега је препозната по квалитетним штампаним и дигиталним
уџбеницима и додатним наставним материјалима, али и као поуздани партнер у остваривању
образовних и васпитних циљева наставе и учења.
• Актуелни и интерактивни садржаји
• Систематичност и прегледност
• Подстицање креативности, критичког размишљања и самосталног доношења закључака
• Међупредметна корелација
• Пројектна настава
• Савремени дизајн

ШЕСТИ РАЗРЕД:
-

„Вулкан издаваштво –Вулкан знање“ за предмете:техника и технологија, информатика и
рачунарство, музичка култура, ликовна култура
„Дата статус“ за предмет: енглески језик
„Бигз школство“ за предмете: математика, немачки језик, биологија, физика, историја, географија
„Клетт“ – за предмет : српски језик

Образложења за такву одлуку су писмено дали по активима и одељењском већу и доставили
директору пре седнице на којој је овај предлог и усвојен.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
-

Уџбенички комплет издавачке куће БИГЗ ШКОЛСТВО под називом Deutsch! Das will ich, аутора
Марије Травице је веома прегледан и јасан, нуди довољан број креативних вежбица, како за рад
на часу тако и за самосталан рад код куће.У потпуности прати план и програм за пети разред.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
-

Уџбенички комплет издавачке куће „Дата статус“ под називом „To the top plus 2“ је прегледан,
веома богато и лепо илустрован , прилагођен узрасту. Прати план и програм као замишљену
пројектну наставу. Аудио и видео записи су аутентични и деци изузетно занимљиви

МУЗИЧКА КУЛТУРА
-

Уџбенички комплет Музичке културе, издавачке куће „Вулкан издаваштво- Вулкан знање“,
аутора Јасмине Чолић, Маријане Савов Стојановић има одличну методолошку поставку лекција,
сјајне илустрације и обиље материјала за обраду наставних јединица.Поседује и занимљиве
информације и чињенице које су пријемчиве за ученике.

ИСТОРИЈА

-

ИСТОРИЈА, уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе, Весна
Лучић,Урош Миливојевић, Борис Стојковски (БИГЗ ШКОЛСТВО)
Испоштован је предвиђен програм, образовни стандарди, текст је јасан и разумљив. Лекције су
прегледне, могу их користити и деца која имају потешкоћа у савладавању наставног градива.
Употреба термина је прилагођена узрасту ученика.
Уџбеник је усклађен са новим, важећим стандардима, заступљен је квалитетан методолошки
приступ у настави, нове, креативне идеје.
Уџбеник је савременог дизајна, са богатим визуелним материјалом.

СРПСКИ ЈЕЗИК
-

Уџбенички комплет за српски језик у шестом разреду и даље ће користити од издавачке куће
КЛЕТТ.
Комплет садржи читанку и граматику, аутора Зоне Мркаљ, Зорице Несторовић, Весне Ломпар
Читанка је својим садржајем прилагођена предвиђеном програму наставе и учења за овај
предмет. Избор књижевних дела за обраду, занимљив је и близак ученицима, а задаци за рад
испуњавају захтеве савремене наставе.
Граматика је у потпуности усклађена са новим планом и програмом, има прегледну структуру
којом су обухваћене 4 области.Уџбеник је радног карактера, те је као такав погодан за самосталан
рад.

ЛИКОВНА КУЛТУРА
-

Уџбеник Вулкан издаваштва, аутора Катарине Трифуновић је садржајан, прегледан, јасан,
сликовит, примерен узрасту ученика
Писан разумљивим језиком, прилагођен индивидуалном раду, садржи разноврсне налоге и
задатке, што олакшава и саму припрему и реализацију часа.
Уџбеник има развојно-формативну улогу са фокусом на учењу као конструкцији знања, уз
пажљиво осмишљене активности које доприносе стварању педагошке интеракције између
ученика и уџбеника и ученика и наставника.

БИОЛОГИЈА
-

Издавач уџбеничког комплета биологије је БИГЗ ШКОЛСТВО, аутор Дејан Бошковић
Уџбеник је једноставан и приступачан, прилагођен узрасту деце, омогућава усвајање нових
наставних тема. Погодности су и мапе лекција, које се налазе на крају сваке наставне јединице
коју обрађујемо. Свака тема је праћена и одговарајућим сликама, цртежима као и тестовима на
крају сваке наставне теме. Све је допуњено једноставним огледима, лако изводљивим за сваког
ученика. Овај уџбеник пружа праву меру нових појмова, коју ученици треба да савладају новим
програмом предвиђеним за 6. разред.

МАТЕМАТИКА
-

Издавач уџбеничког комплета је Бигз школство, аутори Радивоје Стојковић, Јасминка
Радовановић.
Уџбеник и збирка су потпуно прилагођени новом плану и програму за математику, задаци су
адекватни за увежбавање, електронску верзију за ученике и наставнике. Уџбеник није радног
карактера, па га могу наслеђивати генерације.

ГЕОГРАФИЈА
-

Издавач БИГЗ ШКОЛСТВО (Игор Лешчешен, Наташа Басарић)
Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења и доприноси остваривању
предвиђених исхода и образовних стандарда. У уџбенику се указује на везу садржаја са
свакодневним животом. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима.
Илустрације су јасне и разумљиве ученицима. Непознате речи и кључни појмови су јасно
истакнути и објашњени.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
-

Заснован на исходима, новом Плану и програму наставе и учења, уџбеник омогућава
остваривање образовних циљева: развијање техничко-технолошке писмености, одговорног
односа према раду.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
-

Уџбеник је написан према новом Програму наставе и учења, тако да омогући остваривање свих
наведених исхода
Уџбеник је осмишљен да на занимљив начин проширује и надограђује познавање дигиталних
садржаја и рада с програмима за њихову обраду и презентовање.

ФИЗИКА
-

Физика 6, уџбенички комплет за шести разред садржи уџбеник и збирку задатака. Уџбеник
поступно и на занимљив начин обрађује основне појмове и законе физике, на основу којих ће
ученици моћи лако и са разумевањем да усвоје и примене знања из физике.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ О ОДАБИРУ УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ
ТРЕЋИ И СЕДМИ РАЗРЕД
Наставничко веће ОШ „Слободан Бајић Паја“ Пећинци је на телефонској седници, одржаној
3.04.2020. године донело једногласну одлуку да се у школској 2020/2021. години у трећем и седмом
разреду користе уџбеници следећих издавача:
ТРЕЋИ РАЗРЕД
-

„Вулкан издаваштво –Вулкан знање“ за предмете: српски језик, математика, природа и друштво,
музичка култура
„Дата статус“ за предмет : енглески језик
Издавачка кућа Вулкан знање пре свега је препозната по квалитетним штампаним и дигиталним
уџбеницима и додатним наставним материјалима, али и као поуздани партнер у остваривању
образовних и васпитних циљева наставе и учења.
• Актуелни и интерактивни садржаји
• Систематичност и прегледност
• Подстицање креативности, критичког размишљања и самосталног доношења закључака
• Међупредметна корелација
• Пројектна настава
• Савремени дизајн

СЕДМИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК
-

Уџбенички комплет за српски језик у седмом разреду и даље ће користити од издавачке куће
КЛЕТТ.
Комплет садржи читанку „Плетисанка“ и граматику, аутора Зоне Мркаљ, Зорице Несторовић,
Весне Ломпар
Читанка је својим садржајем прилагођена предвиђеном програму наставе и учења за овај
предмет. Избор књижевних дела за обраду, занимљив је и близак ученицима, а задаци за рад
испуњавају захтеве савремене наставе.
Граматика је у потпуности усклађена са новим планом и програмом, има прегледну структуру
којом су обухваћене 4 области.Уџбеник је радног карактера, те је као такав погодан за самосталан
рад.

МАТЕМАТИКА
-

Издавач уџбеничког комплета је Бигз школство, аутори Радивоје Стојковић, Јасминка
Радовановић.
Уџбеник и збирка су потпуно прилагођени новом плану и програму за математику, задаци су
адекватни за увежбавање, електронску верзију за ученике и наставнике. Уџбеник није радног
карактера, па га могу наслеђивати генерације.
језичке вештине и омогућено им је да систематизују своје знање и прате свој напредак.

ЛИКОВНА КУЛТУРА
-

Уџбеник КЛЕТТ, садржајан, прегледан, јасан, сликовит, примерен узрасту ученика
Писан разумљивим језиком, прилагођен индивидуалном раду, садржи разноврсне налоге и
задатке, што олакшава и саму припрему и реализацију часа.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
-

Уџбенички комплет издавачке куће „Дата статус“ под називом „To the top plus 3“ је прегледан,
веома богато и лепо илустрован , прилагођен узрасту. Прати план и програм као замишљену
пројектну наставу. Аудио и видео записи су аутентични и деци изузетно занимљиви.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
-

Уџбенички комплет издавачке куће БИГЗ ШКОЛСТВО под називом Deutsch! Das will ich,аутора
Марије Травице је веома прегледан и јасан, нуди довољан број креативних вежбица, како за рад
на часу тако и за самосталан рад код куће.У потпуности прати план и програм за седми разред.

МУЗИЧКА КУЛТУРА
-

Уџбенички комплет Музичке културе, издавачке куће „Вулкан издаваштво - Вулкан знање“,
аутора Јасмине Чолић, Маријане Савов Стојановић има одличну методолошку поставку лекција,
сјајне илустрације и обиље материјала за обраду наставних јединица.Поседује и занимљиве
информације и чињенице које су пријемчиве за ученике.

ИСТОРИЈА

-

ИСТОРИЈА, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе, Весна
Лучић, Урош Миливојевић, Зоран Павловић (БИГЗ ШКОЛСТВО)
Испоштован је предвиђен програм, образовни стандарди, текст је јасан и разумљив. Лекције су
прегледне, могу их користити и деца која имају потешкоћа у савладавању наставног градива.
Употреба термина је прилагођена узрасту ученика.
Уџбеник је усклађен са новим, важећим стандардима, заступљен је квалитетан методолошки
приступ у настави, нове, креативне идеје.
Уџбеник је савременог дизајна, са богатим визуелним материјалом.

ГЕОГРАФИЈА
-

Издавач БИГЗ ШКОЛСТВО (Игор Лешчешен, Слободан Зрнић, Биљана Колачек, Александра
Јовичић)
Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења и доприноси остваривању
предвиђених исхода и образовних стандарда. У уџбенику се указује на везу садржаја са
свакодневним животом. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима.
Илустрације су јасне и разумљиве ученицима. Непознате речи и кључни појмови су јасно
истакнути и објашњени.

ФИЗИКА
-

Физика 7, уџбенички комплет за седми разред садржи уџбеник и збирку задатака. Уџбеник
поступно и на занимљив начин обрађује основне појмове и законе физике, на основу којих ће
ученици моћи лако и са разумевањем да усвоје и примене знања из физике.

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
-

Уџбеник је написан према новом Програму наставе и учења, тако да омогући остваривање
свих наведених исхода
Уџбеник је осмишљен да на занимљив начин проширује и надограђује познавање дигиталних
садржаја и рада с програмима за њихову обраду и презентовање.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
-

-

Одлучили смо се да ове године изаберемо уџбеник Техника и технологија 7 издавачке куће
„Клетт’’, аутора Ненада Стаменовића и Алексе Вучићевића, из следећих разлога:
Уџбеник и градиво у њему је презентовано на деци јасан и разумљив језик, уз мноштво слика и
илустрација које олакшавају учење. Управо је та количина информација разлог због кога је овај
уџбеник бољи од других и пријемчив за наставни процес.
У овом уџбенику је нови спирални програм одлично разрађен, дата је јасна веза међу темама које
се надограђују у следећем разреду или проширују и настављају из прошлог разреда.
Мноштво налога и задатака омогућавају деци самопроверу знања након сваке појединачне
лекције.
Налози задатака 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 подстиче самостално учење и истраживање код ученика, што је веома важно. Осим тога,
подстиче и израду пројеката у којима се остварује међупредметна компетенција.
Уџбеник има на крају сваког поглавља озбиљне тестове за самоевалуацију ученика што деци
омогућава да увиде ниво усвојености градива, а наставнику да установи ниво знања из теорије
пре него што се упусти у практични рад са конструкторским материјалима.
У уџбенику је лепо објашњен рад са интерфејсом и теорија је одлично повезана са
конструкторским материјалима и у овом сегменту.
У уџбенику је једноставно, сликовито и кратко објашњено све у вези са технологијом обраде
материјала у машинству, елементима машина и механизама. Поглавље Конструкторско
моделовање представља све у вези са реализацијом пројекта од почетне идеје, преко поступка
израде, договора о излагању производа, рекламирању производа и позивању посетилаца на
продајну изложбу. На тај начин деца могу да схвате шта је исправан и темељан приступ
планирања и реализације израде неког производа.
Уз овај уџбеник постоји верзија дигиталног уџбеника . Ово омогућава и корелацију са другим
предметима, што знатно олакшава наставу, а деци чини учење занимљивим.
Део уџбеничког комплета чини и кутија са Конструкторским материјалима за технику и
технологију за 7. разред која по свом садржају обезбеђује успешно остваривање исхода и
реализацију практичног рада који саставни део предмета. Материјали који су садржај кутије су
лако обрадиви и искористиви.
БИОЛОГИЈА

-

Наредне школске године 2020/2021, ученици ће се упознавати са предвиђеним садржајима из
биологије, коришћењем уџбеника “ ДАТАСТАТУС”, аутора др Немање Рајчевића и Гордане
Ковачевић. Ове године смо се одлучили за овај уџбеник због једноставног језика прилагођеног
узрасту ученика којим су написане теме. Садржаји су представљени тако да омогућавају лако
сналажење, са јасно издвојеним кључним појмовима у самом тексту, као и на крају уџбеника у
речнику појмова. Додатно појашњење тема је у виду пажљиво одабраних фотографија и цртежа
који су јасно обележени. Јасно су назначена поља која најједноставније исказују суштину
садржаја, али су ту и делови намењени онима који желе да прошире своја знања. На крају сваке
области је и тест за самопроцену усвојених знања. Дизајн уџбеника је визуелно допадљив.
Највећа предност уџбеника је јединствено осмишљен резиме лекције, који је представљен у виду
задатака, различите тежине и типа. Овакав приступ резимеу, тражи од ученика да примене
стечена знања у вези конкретне теме, како би правилно попунили задатке, а самим тим и сами
креирали резиме лекције.

ХЕМИЈA
Следеће школске године 2020/2021, ученици ће упознати нов наставни предмет и наставне
садржаје помоћу уџбеника издавачке куће „ГЕРУНДИЈУМ”, групе аутора Јасна Адамов,
Наталија Макивић и Станислава Олић Нинковић.
Неколико година уназад користим овај уџбеник, и веома сам задовољна. Уџбеник је написан
језиком прилагођеног узрасту ученика и на занимљив и поједностављен начин их упознаје са
једном апстактном и захтевном науком:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

садржаји су јасно представљени:
јасно назначена наставна тема
на почетку сваке лекције истакнути нови појмови који се обрађују,
присутна мотивациона питања у лекцији
након сваке лекције дати су задаци за утврђивање градива
након обрађеног поглавља присутан тест за самопроцену знања
дате адекватне илустрације које повезују хемију са свакодневним животом
посебно је допадљива мапа ума након сваке наставне теме која омогућава трајно усвајање
појмова из опште хемије
дати су предлози за пројектну наставу као и интернет адресе за проширивање знања
заинтересованим ученицима за додатни рад...

