
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

    Предмет Назив издавача Наслов 
уџбеника

Име/имена 
аутора

Образложење одлуке

 СРПСКИ ЈЕЗИК

НОВИ ЛОГОС

Бескрајне 
речи,Читанка за 
српски језик за 
четврти разред 
основне школе

Наташа 
Станковић 
Шошо,Соња 
Чабрић

-добра методичка 
обликованост 
уџбеника
-садрђаји усмерени на 
остваривање исхода
-богата дидактичко 
методичка апаратура и 
повезивање садржаја 
унутар самог предмета 
као и међупредметно 
повезивање
-многобројни 
занимљиви задаци
-задаци поређани по 
тежини прилагођени 
свим нивоима знања 
који у потпуности 
прате садржаје из 
правописа,граматике и 
књижевности
-задаци у уџбеницима 
подстичу критичко 
мишљење,стваралаштв
о и комуникативне 
вештине код ученика
-изузетни дигитални 
уџбеници који могу да 
се користе без 
интернета
-мапе књиђевних 
појмова и појмова из 
граматике где је 
сумирано све што се 
учило током школске 
године
-систематизација 
градива кроз различите 
типове задатака

Дар 
речи,Граматика 
за српски језик 
за четврти разред 
основне чколе Јелена 

Срдић,Зорана 
Петковић

Радна свеска уз 
уџбенички 
комплет српског 
језика и 
књижевности

Сенка 
Тахировић 
Раковић,Ива 
Иванчевић 
Илић



-занимљиви текстови 
из домаће и стране 
литературе
-радна свеска почиње 
иницијалним тестом
-прати садржаје из 
читанке и граматике
-поседује провере 
након сваке области и 
систематизације уз 
могућност 
самоевалуације и 
годишње тестове из 
књижевности и 
граматике

  

МАТЕМАТИКА

НОВИ ЛОГОС

Математика 
4,уџбеник за 
четврти разред 
основне школе ( 
први,други,трећи 
и четврти део 
);ћирилица

Сенка 
Тахировић 
Раковић,Ива 
Иванчевић 
Илић

-поступно и јасно 
објашњени 
математички појмови
-због лакше торбе 
уџбенички комплет се 
састоји од четири 
књиге
-разноврсни задаци у 
три нивоа који су јасно 
обележени
-бројне функционалне 
илустрације
-изузетни електронски 
уџбеници
-занимљиве апаратуре 
– подсети се,запамти...
-занимљиви 
текстуални задаци са 
„животним“садржајим
а

НОВИ ЛОГОС Природа и Александар -савремен уџбеник са 



ПРИРОДА И 
ДРУШТВО

друштво 
4,уџбеник за 
4.разред основне 
школе
Природа и 
друштво 4,радна 
свеска за четврти 
разред основне 
школе
Природа и 
друштво 
4,тематски атлас 
уз уџбеник 
природе и 
друштва за 
четврти разред 
основне 
школе,уџбеничк
и 
комплет,ћирилиц
а    

Кандић,Горд
ана Субаков 
Симић,Жељк
о 
Васић,Ивана 
Петровић,Ив
ан Матејић

мноштвом 
мапа,фотографија,илус
трација и графичких 
рашења која подстичу 
пажњу ученика и 
доприносе бољем 
разумевању градива
-богатство различитих 
активности које 
омогућавају 
ангажовање ученика 
током учења
-одлични дигитални 
уџбеници олакшавају 
систематизацију 
градива
-спирална надоградња 
појмова
-радна свеска прати 
све садржаје из 
уџбеника
-добре мозгалице на 
крају сваке области

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА

НОВИ ЛОГОС

Ликовна култура 
4,уџбеник за 
четврти разред 
основне 
школе;ћирилица

МилутинМић
ић,Гордана 
Мићић

-уџбеник прилагођен 
индивидуалним 
могућностима сваког 
ученика
-подстиче 
интересовање деце за 
уметност
-многобројни и 
разноврсни задаци 
прилагођени узрасту

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА

НОВИ ЛОГОС Музичка култура 
за четврти разред 
основне 
школе;ћирилица

Драгана 
Михаиловић 
Бокан,Марин
а Ињац

-могућност 
приступакомпозицијам
а преко QR кода али и 
путем ЦД а (по 
избору)
-илустрације много 
помажу у усвајању 
нових појмова



-међупредметно 
повезивање
-лако савладавање 
градива кроз игру

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

   ЛОГОС

Family and 
friends 2, 
udžbenički 
komplet za četvrti 
razred, latinica

Naomi 
Simons

-уџбеник прилагођен 
индивидуалним 
могућностима сваког 
ученика
-приступ дигиталном 
уджбенику
-међупредметно 
повезивање
-илустрација помажу у 
усвајању нових 
појмова
-доста вежби које 
омогућују савладавање 
градива кроз игру




