
Основна школа “Надежда Петровић”  Списак уџбеника  Школска 2016/2017 година  

  

1  

  

  

  

  

  

8. РАЗРЕД  

Предмет: Српски језик  

Одабран комплет: СРП8СРП01334 Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос  

 

  

    

Предмет: Ликовна култура  

Одабран комплет: СРП8ЛИК01194 Klett Издавачка кућа доо  

Назив јединице   Обавезана   
Број за  
библиотеку   

Цена  
дин. ] [   

„Уметност речи”, читанка за осми разред основне школе   Да   0     

„Дар речи”, граматика за осми разред основне школе   Да   0     

„Радна свеска 8”, уз уџбенички комплет  српског језика за осми  
разред основне школе   

Да   0     
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Одабран комплет: СРП8МУЗ01335  Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос  

Назив јединице  Обавезана  

Број за 
библиотеку  

Цена 
[дин.]  

 

„Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе  Не  4   

  

Предмет: Историја  

Одабран комплет: СРП8ИСТ01336 Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос  

 
Предмет: Географија  

Назив јединице   Обавезана   
Број за  
библиотеку   

Цена  
[ дин. ]   

„Ликовна култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе   Не   4     

      

Предмет: Музичка култура   

Назив јединице   Обавезана   
Број за  

библиотеку   
Цена  

] дин. [   

„Историја 8”, уџбеник историје за осми разред основне школе са  

тематским атласом   
Да   0     
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Одабран комплет: СРП8ГЕО01337 Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос  

 

Предмет: Физика  

Одабран комплет: СРП8ФИЗ01339 Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос  

 

  

Предмет: Математика  

Одабран комплет: СРП8МАТ01199 Klett Издавачка кућа доо  

Назив јединице   Обавезана   
Број за  
библиотеку   

Цена  
[ дин. ]   

„Географија 8”, уџбеник географије за  осми разред основне  
школе   

Да   0     

„Географија 8”, радна свеска из географијe за осми разред  
основне школе   

Не   0     

      

Назив јединице   Обавезана   
Број за  
библиотеку   

Цена  
[ дин. ]   

„Физика 8”, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским  
вежбама за осми разред основне школе   

Да   0     

„Физика 8”, збирка задатака из физике за осми разред основне  
школе   

Да   0     
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Предмет: Биологија  

Одабран комплет: СРП8БИО01200 Klett Издавачка кућа доо  

Назив јединице  Обавезана  

Број за 
библиотеку  

Цена 
[дин.]  

 

„Биологија 8”, уџбеник за осми разред основне школе  Да  
0   

„Биологија 8”, радна свеска за осми разред основне школе  Не  0   

  

Предмет: Хемија  

Назив јединице   Обавезана   
Број за  
библиотеку   

Цена  
дин. [ ]   

„Математика 8”, уџбеник за осми разред   основне школе   Да   0     

Математика 8, збирка задатака са решењима за осми разред  
основне школе   

Да   0     
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Одабран комплет: СРП8ХЕМ01341 Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос  

 

  

    

Предмет: Техничко и информатичко образовање  

Одабран комплет: СРП8ТЕХ01202 Klett Издавачка кућа доо  

Назив јединице   Обавезана   
Број за  
библиотеку   

Цена  
[ дин. ]   

„Хемија 8”, уџбеник за осми разред основне школе   Да   0   

„Хемија 8”, радна свеска из хемије са  демонстрационим  
огледима, лабораторијским вежбама и задацима за осми разред  
основне школе   

Не   0     

„Хемија 8”, збирка задатака са решењима из хемије за осми  
разред основне школе   

Да   0     
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Предмет: Информатика и рачунарство  

 
  

СТРАНИ ЈЕЗИК - 8. РАЗРЕД  

Предмет: Енглески језик - први страни језик  

Одабран комплет: СРП8ИНФ00207  БИГЗ школство доо   

Назив јединице   Обавезана   
Број за  
библиотеку   

Цена  
] дин. [   

Информатика и  рачунарство 8   Не   4     

    динара.   
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Одабран комплет: СТР8ЕНГ00855 Klett Издавачка кућа доо  

Назив јединице  Обавезана  

Број за 
библиотеку  

Цена 
[дин.]  

 

„Messages 4”, енглески језик за осми разред основне школе, 
уџбеник  

Да  0   

„Messages 4”, енглески језик за осми разред основне школе, 
радна свеска и ЦД  

Да  0   

  

Предмет: Немачки језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик  

Одабран комплет: СТР8НЕМ01206 Klett Издавачка кућа доо  

Назив јединице  Обавезана  

Број за 
библиотеку  

Цена 
[дин.]  

 

„Wir 4”, немачки језик за осми разред основне школе, уџбеник за 
четврту годину учења и ЦД  

Да  0   

„Wir 4”, немачки језик за осми разред основне школе, радна 
свеска за четврту годину учења  

Да  0   

  

Предмет: Руски језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик  
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Одабран комплет: СТР8РУС01458 Klett Издавачка кућа доо  

Назив јединице  Обавезана  

Број за 
библиотеку  

Цена 
[дин.]  

 

„Конечно 4”, руски језик за осми разред основне школе, уџбеник 
за четврту годину учења и ЦД  

Да  0   

„Конечно 4”, руски језик за осми разред основне школе, радна 
свеска за четврту годину учења  

Да  0   

  

Предмет: Француски језик - први страни језик  

Одабран комплет: СТР8ФРА00904  ЈП Завод за уџбенике  

 

  

Предмет: Италијански језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик  

Одабран комплет: СТР8ИТА00912 ЈП Завод за уџбенике  

Назив јединице   Обавезана   
Број за  
библиотеку   

Цена  
дин. ] [   

IMAGES DE FRANCE 8  -   уџбеник са електронским аудио  
додатком за осму годину  учења   

Да   0     

IMAGES DE FRANCE 8  -   радна свеска за осму годину учења   Да   0     
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Назив јединице  Обавезана  

Број за 
библиотеку  

Цена 
[дин.]  

 

AMICI 4 - уџбеник са електронским аудио додатком за четврту 
годину учења  

Да  0   

AMICI 4 - радна свеска за четврту годину учења  Да  0    

  


