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 4. РАЗРЕД  

Предмет: Српски језик Klett Издавачка кућа доо  

  

 

  

Назив јединице   Обавезана   
Број за  
библиотеку   

Цена  
] дин. [   

Маша и Раша „Речи чаробнице”, читанка за четврти разред  
основне школе   

Да   0    

Маша и Раша „О језику 4”, cрпски језик за четврти разред  
основне школе   

Да   0     

„Маша и Раша –   Српски језик”, наставни листови за четврти  
разред основне школе   

Да   0     

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Српски језик је   1555.00   динара.   
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Предмет: Математика Klett Издавачка кућа доо  

 

  

    

Предмет: Природа и друштво Klett Издавачка кућа доо  

  

Назив јединице   Обавезана   
Број за  
библиотеку   

Цена  
[ дин. ]   

„Маша и Раша –   Математика 4”, уџбеник за четврти разред  
основне школе   

Да   0     

„Маша и Раша –   Математика 4”, радна свеска за четврти разред  
основне школе   

Да   0     

„Маша и Раша –   Математика”, наставни листови за четврти  
разред основне   школе   

Да   0     
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Назив јединице  Обавезана  

Број за 
библиотеку  

Цена 
[дин.]  

„Свет у мојим рукама”, ликовна култура за четврти разред 
основне школе  

Не  5   
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Предмет: Музичка култура Klett Издавачка кућа доо  

Назив јединице  Обавезана  

Број за 
библиотеку  

Цена 
[дин.]  

„Чаробни свет музике”, музичка култура за четврти разред 
основне школе  

Не  5   

„Чаробни свет музике”, радна нотна свеска за четврти разред 
основне школе  

Не  0   

  

  

Страни језик 4. РАЗРЕД  

Предмет: Енглески језик - први страни језик  

Klett Издавачка кућа доо  

Назив јединице  Обавезана  

Број за 
библиотеку  

Цена 
[дин.]  

 

„Playway to English 4”, енглески језик за четврти разред основне 
школе, уџбеник и ЦД  

Да  0   
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„Playway to English 4”, енглески језик за четврти разред основне 
школе, радна свеска  

Да  0   

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Енглески језик је 1000.00 динара.     

  


