ОСМИ РАЗРЕД
ПРЕДМЕР

ИЗДАВАЧ

Аплауз 8,
Читанка за осми
разред основне
школе

СРПСКИ ЈЕЗИК
И
КЊИЖЕВНОСТ

Герундијум

ФРЕСКА

ЕНГЛЕСКИ
ЈЕЗИК

НАЗИВ

Аплауз говору 8,
Уџбеник српског
језика за осми
разред основне
школе

АУТОРИ
др Снежана
Божић,
Снежана
Милосављев
ић Милић,
Јелена
Јовановић,
Мирјана
Бојанић
Ћирковић
Владан
Гојковић,
Јелена
Васиљевић

Right on 4
Џени Дули
Енглески језик за
8. разред, осма
година учења,
уџбеник,
Енглески језик за
8. разред, осма
година учења,

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Задовољни концептом
и новим начином
организације
уџбеника, посебно што
су у једној књизи и
Граматика и Радна
свеска, са занимљивим
избором задатака.

-садржи теме које су
адекватно
организоване тако да
ученике са лакоћом
пребацују са једне на
другу, уз одговарајуће
и занимљиве
илустрације и вежбе
- пажљиво одабране

радна свеска

ФРАНЦУСКИ
ЈЕЗИК

„DATA STATUS”

Nouveau Pixel 4,
француски језик
за седми разред
основне школе,
први страни јези,
седма година
учења и осми
разред основне
школе, други
страни језик,
четврта година
учења;
уџбенички
комплет
(уџбеник са
ДВД-ом и радна
свеска)

„Mатематископ”
Математика 8, за

текстове и додатне
материјале који су
намењени усвајању све
четири језичке
вештине,
- актуелне и
занимљиве теме,
пропраћене
текстовима различитих
обима и тежина,
- nа крају сваке
обрађене наставне
јединице налазе се
пројекти у које се
ученици укључују како
би додатно
провежбали обрађено
градиво,
-радна свеска прати
све садржаје из
уџбеника

Аутор
уџбеника:
Sylvie
Schmitt
Аутор радне
свеске:
Anne-Cecile
Couderc

Владимир
Стојановић

Уџбеник у потпуности
прати наставни план и
програм,радна свеска
богата интересантним
вежбањима
прилагођеним свим
нивоима,доста вежби
слушања и
занимљивих текстова у
којима ученици сазнају
више о цивилизацији
Француске

Уџбеник испуњава
стандарде квалитета.

осми разред
основне школе
МАТЕМАТИКА
Математика 8,
збирка задатака
за осми разред
основне школе;

Владимир
Стојановић,
Милијана
Ковачевић,
Никола
Вигњевић

Физика 8,
уџбеник за осми
разред основне
школе
ФИЗИКА

Клет

Физика 8, збирка
задтака са
лабораторијски
м вежбама за
осми разред
основне школе,
уџбенички
комплет,
ћирилица

Klett

ХЕМИЈА

Хемија 8,
Уџбеник за осми
разред основне
школе

Марина
Радивојевић

Аутори: др
Драгица
Тривић, др
Весна
Милановић

Поставља занимљиве
проблеме и њихова
решења, нуди задатке
различитих нивоа
знања. Након сваке
области постоје
тестови за проверу и
оцену знања. Такође
нуде веома добар
дигитални уџбеник.

Уџбеник испуњава
стандарде квалитета,
користим издање за
7.разред. Садржај
уџбеника је релевантан
за остваривање
наставног плана и
програма. Уџбеник
омогућава самостално
учење, обликован је у
складу са методичкодидактичким
захтевима.

Садржај сваке лекције
се надовезује на
претходно усвојено
градиво. Садржај
уџбеника је прегледан.
У инструментално-

практичном делу
текста је јасно
назначен опис задатака
и огледа неопходних
за усвајање теоријскосазнајних информација
Илустрације су
поткрепљене на
симболичком,
субмикроскопском и
макроскопском нивоу.
Питања и задаци су
добро осмишљени.
Табеле су прегледне.
Јасно истакнути
хемијски на
термини.
Уџбеник
јасан и
БИОЛОГИЈА

„DATA STATUS”

„БИГЗ
школство”
ГЕОГРАФИЈА

Биологија 8,
уџбеник за осми
разред основне
школе; ћирилица

Гордана
Ковачевић,
др Немања
Рајчевић

Географија 8,
уџбеник за осми
разред основне
школе;
ћирилица

Марко В.
Милошевић

раумљив начин
објашњава наставно
градиво предвиђено
планом и програмом за
8.разред.Садржај
уџбеника је релевантан
за остваривање
наставног плана и
програма и садржи
неопходне
илустрације. Уџбеник
омогућава самостално
учење, обликован је у
складу са методичкодидактичким
захтевима. Здадаци
након наставне
јединице су јасно
конципирани.
Уџбеник на јасан и
сажет начин
објашњава природне и
друштвене одлике
Р.Србије.Уџбеник

ИСТОРИЈА

ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО,
Београд 2021.

МУЗИЧКА
КУЛТУРА

НОВИ ЛОГОС

КЛЕТ
ЛИКОВНА
КУЛТУРА

Историја 8,
уџбеник са
одабраним
Весна
историјским
Димитријеви
изворима за осми ћ
разред основне
школе

МУЗИЧКА
КУЛТУРА ЗА
ОСМИ РАЗРЕД
ЛИКОВНА
КУЛТУРА ЗА 8.
РАЗРЕД
ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ
650-0200235/2020-07
Од 11.12.2020.

обилује са
илустрацијама
,графиконима ,картама
и статистичким
подацима.
Овај уџбеник је у
употреби од школске
2021/2022. године.
Усклађен је са
наставним програмом.
Задовољава стандарде
квалитета у погледу
садржаја и поседује
интересантне
илустрације и
историјске изворе.
Узимајући у обзир
промену уџбеника из
историје претходне
школске године и
финансијску ситуацију
родитеља, сматрам да
постојећи уџбеник
треба да остане у
употреби и наредне
школске године

Александра
Паладин и
Драгана
Михајловић
Бокан

Уџбеник је
сажет,основни појмови
и дефиниције посебно
издвојени,ученици се
добро сналазе.

САЊА
ФИЛИПОВИ
Ћ

Садржај уџбеника
усклађен је са
наставним планом и
програмом,доприноси
достизању образовних
стандарда,темељи се
на
исходима,интегрисан
је у садржајима са
другим наставним

предметима,хронолоск
и је...
УЏБЕНИК
ПОДСТИЧЕ РАЗВОЈ
УЧЕНИКА И
ОМОГУЋАВА
САМОСТАЛНО
УЧЕЊЕ
Прилагођен је
предзнању
ученика,развија
индивидуалност,мотив
ише,гради позитиван
однос према
културном наслеђу
свог и других
народа,разуме
уметничка
занимања,упућује на
различите изворе
информација...
УЏБЕНИК ЈЕ
ОБЛИКОВАН У
СКЛАДУ СА
ДИДАКТИЧКО –
МЕТОДИЧКИМ
ЗАХТЕВИМА
Уџбеник је
прегледан,концизан и
визуелно веома јасан у
тексту и
илустрацијама...Садрж
ај се лако усваја и
повезује на
једноставан начин са
природом и
свакодневним
животом.
ЈЕЗИК УЏБЕНИКА
Прилагођен узрасту
ученика.
ЛИКОВНО –
ГРАФИЧКИ И

ТЕХНИЧКИ ИЗГЛЕД
УЏБЕНИКА
Квалитатан и складан
у тексту и
сликама,богато
илустрован...

ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИЈА

„НОВИ ЛОГОС“

„ЕДУКА“
ИНФОРМАТИКА
И
РАЧУНАРСТВО

Техника и
технологија 8,
за осми разред
основне школе;
уџбенички
комплет
(уџбеник и
збирка
материјала за
конструкторско
моделовање);

Информатика и
рачунарство 8,
уџбеник за осми
разред основне
школе

Жељко
Васић,
Борислав
Дакић

Катарина
Алексић,
Катарина
Вељковић,
Милош
Бајчетић,
Дарко
Крсмановић

Структура текста,
илустрација и
предвиђених вежби у
уџбеницима одговара
тренутно важећој
методологији
техничких наука,
прилагођена је
програму наставе и
учења и заснива се на
савременим
достигнућима и
актуелним подацима.
Уџбеник је праћен
дигиталним уџбеником
на Е-учионица
платформи, обогаћен
великим бројем
мултимедијалних
садржаја који
омогућавају
ученицима да
искористе предности
дигитализације.
Уџбеник из
информатике и
рачунарства за 8.
разред је савремен и
прилагођен новом
програму наставе и
учења за 8. разред.
Обилује QR кодовима
који воде ученике до
видео-

упутстава којима се
додатно појашњавају
технички поступци
инсталације програма
или извођења
сложенијих техника
рада у одабраним
програмима. Уз
уџбеник ученици
добијају ЦД са
дигиталним радним
материјалима.
Уџбеник је праћен
дигиталним уџбеником
на Мозаик платформи,
обогаћен великим
бројем
мултимедијалних
садржаја и
интерактивних
задатака.

