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Осми разред

Уџбеник

Образложење

Српски језик и књижевност

1. “Цветник”, Читанка за осми
разред основне школе,
аутори:Зона Мркаљ и Зорица
Несторовић
2. Српски језик и књижевност
за осми разред основне школе,
Граматика, аутор Весна Ломпар
Klett, Београд, 2021.

Користимо уџбенике ове
издавачке куће од петог до
осмог; веома су садржајни,
пријемчиви ученицима,
обнављању градиво, има
доста прилагођених
илустрација, примери су
једноставни и примерени
узрасту. Ове ученике прати и
радна свеска која поседује
вежбе за све граматичке
јединице, што је веома
корисно у настави и
ученицима који желе додатно
вежбање. Уџбеници су
погодни за самостални рад,
нарочито е-уџбеник.

Енглески језик

Over the Moon 8- Енглески језик
за 8.разред основне школе,
уџбеник и радна свеска

Од 5.до 7.разреда користимо
уџбенике Over the Moon, па је
логичан след да се са њима
настави и у 8.разреду.
Уџбеници сјајно обрађују нове
наставне теме, а користе се и
врло квалитетна вежбања за
утврђивање или увежбавање
већ уведеног градива.
Садржаји су такви да се
развијају све вештине, што је
за наставу страног језика
веома важно. Илустрације су
живописне, а теме адекватне
узрасту ученика. Постоји и
резиме најважнијих
граматичких елемената, са
веома јасним упутствима и
истакнутим кључним
правилима, што уџбеник чини
изузетно прегледним. Такође,
издвојен је кључни вокабулар
у виду речника, што олакшава
усвајање нових речи.

аутори: Лара Штамбук, Гордана
Ракић
издавачка кућа: Едука

Историја

Историја 8, уџбеник за 8
разред основне школе са
одабраним историјским
изворима

Уџбеник је квалитетан,
разумљив, креативан и
развија радозналост код
ученика. Погодан за
самосталан рад. Јасно су

аутори: Александар
Тодосијевић,
Сања Петровић Тодосијевић
издавачка кућа: Klett

видљиви и истакнути
непознати појмови и кључне
речи што ученицима
омогућава разумевање
градива као и могућност да
провере колико су научили
путем одговарања на питања.
За ученике који желе да науче
више, постоје видљиво
обележена места са краћим
текстовима, сликама и другим
информацијама.

Географија

Географија 8, уџбеник за осми
разред основне школе,
аутор Тања Плазинић,
Издавачка кућа Klett, 2021.

Уџбеник је квалитетан,
разумљив, илустрован
сликама, графиконима,
тематским картама, погодан
за самостални рад ученика.
Јасно су наглашене кључне
речи и прецизирани
непознати појмови што
ученицима омогућава лакше
учење и разумевање градива.
У оквиру сваке лекције постоје
задаци за проверу знања и
неме карте за вежбање, те на
тај начин ученици имају
могућност да провере колико
су научили. На крају сваке
области постоји упутство за
израду истраживачког задатка
предвиђено за ученике који
желе више да знају. Уџбенике
ове издавачке куће већ
користимо од петог до седмог
разреда. Уз штампани
уџбеник, ученици могу да
користе и дигитални уџбеник.

Биологија

Биологија 8, уџбеник за осми
разред основне школе
Аутори: Томка Миљановић,
Весна Миливојевић; Оливера
Бјелић Чабрило;
Тихомир Лазаревић

Уџбеник је квалитетан,
илустрован сликама,
разумљив, развија
креативност код ученика.
Јасно су прецизирани
непознати појмови, кључне
речи што омогућава
ученицима разумевање
градива и могућност да
провере колико су научили. За
ученике који желе више да
знају постоји посебно
обележен додатак, пропраћен

Издавачка кућа Герундијум,
2021.

сликама и занимљивим
подацима. Користимо
уџбенике ове издавачке куће
од петог до осмог разреда.
Математика

Математика 8, уџбеник за 8.
разред основне школе, аутори
: Небојша Икодиновић, Слађана
Димитријевић
Математика 8, збирка задатака
за 8. разред основне школе,
аутори : Бранислав Поповић,
Марија Станић, Сања
Милојевић, Ненад Вуловић
Издавачка кућа Кlett 2021.

Физика

Физика 8, уџбеник за осми
разред основе школе, аутор
Мићо М. Митровић
Физика 8, Збирка задатака и
експерименталних вежби за
осми разред основне школе,
аутор Мићо М. Митровић
Издавачка кућа: Сазнање

Уџбенике издавачке куће Klett
користимо од 5. до 7. Разреда.
Уџбеник је разумљиво и
сликовито урађен, излагање и
обраде лекција су примерени
узрасту ученика, издвојено је
по исходима шта ће ученик на
крају сваке лекције научити,
такође су издојени кључни
појмови, на које ученици
треба да обрате пажњу.
Збирка задатака је урађена по
нивоима (основни, средњи,
напредни), такође постоји део
са додатним задацима за
ученике који могу више.
Задаци у збирци су веома
слични задацима који су на
завршном испиту из
математике, како би ученици
вежбали и боље се спремили
за завршни испит. На почетку
сваке области постоји кратки
преглед битних појмова за ту
лекцију, а на крају сваке
области постоји тест, на
основу ког ученик може
проверити своје стечено
знање.
Уџбенике издавачке куће
Сазнање користимо од 6. до
8. разреда.
Као и за остале разреде и овај
уџбеник је прегледан,
сликовит и примерен узрасту.
Захтеви су јасни, истакнуте су
кључне речи. Задаци су по
нивоима, прилагођени
различитим способностима
ученика. Подстичу
истраживачко учење и
стваралачко мишљење.

Хемија

Хемија 8, уџбеник за осми
разред основне школе, аутори
Татјана Недељковић
Драгана Анђелковић
Лабораторијске вежбе са
задацима за осми разред
основне школе, аутор Татјана
Недељковић
Издавачка кућа:
Нови Логос, 2020

Техника и технологија

Техника и технологија 8,
уџбеник за 8. разред основне
школе,
Аутори: Ненад Стаменовић,
Алекса Вучићевић
Издавачка кућа: Klett, 2021.

Техника и технологија 8,
материјали за конструкторско
моделовање
Аутори: Алекса Вучићевић,
Ђура Пађан, Ненад
Стаменовић
Издавачка кућа: Klett, 2021.

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство 8,
уџбеник за 8. разред основне
школе

Имајући у виду значај
демонстрационих огледа у
настави хемије њихова
заступљеност у овом уџбенику
са упутством за извођење
представља предност. Јасна
класификација садржаја
додатно олакшава коришћење
уџбеника. Присутна је и
корелација градива са
примерима из живота.
Посебан сегмент представља
део “Размишљај као…” јер
садржи кратке текстове о
различитим образовним
профилима, што је битан део
професионалне оријентације.
Дигитални уџбеник подстиче
ученике на самосталност и
креативност у раду.

Уџбеник добро прати градиво,
писано једноставним и
разумљивим језиком, јасно за
ученике 8. разреда, прецизно,
леп увод о раду истраживача
електротехнике, слике
стандардног квалитета, све је
прегледно. Он лајн алати које
већ користимо постоје као
делови овог уџбеника, самим
тим се уклапа у наше погледе
на трансфер знања. У
уџбенику имају информације
о ардуину и микробиту који ће
свакако за будућност бити од
велике користи. Практичне
вежбе из конструкторске
кутије су адекватне и
занимљиве за ученике 8.
разреда.
Уџбеник је креативан,
разумљив ученицима и кроз
разне илустрације може да

Аутор: Светлана Мандић
Издавач: Klett

Физичко и здравствено
васпитање

/

Руски језик

Издавачка кућа: „KLETT“
КОНЕЧНО! 4, Руски језик за
осми разред основне школе,
четврта година учења,
уџбенички комплет за ученике
(уџбеник, радна свеска, аудио
ЦД)
Аутори уџбеника: Кристине
Амштајм Баман, Улф Боргварт,
Моника Брош, Елена Денисова
Шмит, Данута Генч, Наталија
Осипова Јос, Гизела Рајхерт
Боровски, Евелин Валах,
Жаклин Ценкер, Драгана
Керкез и Јелена Гинић
Аутори радне свеске: Кристине
Амштајм Баман, Моника Брош,
Елена Денисова Шмит, Данута
Генч, Гизела Рајхерт Боровски,
Евелин Валах, Жаклин Ценкер,
Драгана Керкез и Јелена Гинић
Решење (број и датум): 650-0200250/2020-07 од 10.11.2020.

Немачки језик

Prima plus A2.2,Deutsch für
Jugendliche,уџбеник и радни
лист

олакша ученицима да боље
разумеју концепте
програмирања.
Сваку наставну тему прате
питања и задаци за проверу
знања, а на крају уџбеника се
налазе и два пројектна
задатка.

Изабрани комплет уџбеника
има савремене и занимљиве
текстове, илустративни
материјал прати тематске
области, има добро
разрађену апаратуру
организације усвајања
(вежбања има довољно, нека
су веома креативна и
занимљива - различитог су
степена тежине од
припремних до
комуникативних), као и
апаратуру оријентације у
уџбенику (прегледно и јасно је
изнет садржај области).
Наставницима и ученицима је
на располагању и е-уџбеник,
што је од највећег значаја.
Целокупни материјал је
прилагођен узрасту ученика и
може да задовољи потребе
настав,. усмерене ка исодима,
који су прописани наставним
планом и програмом за руски
језик у осмом разреду. Радна
свеска прати уџбеничке
садржаје и усклађена је са
њима, што олакшава рад и
усвајање предвиђених
наставних садржаја, према
важећим методичким
захтевима комуникативно когнитивног метода у настави
страних језика.
Уџбеник има интересантне
теме за одговарајући
узраст,доследно прати

Аутор Friederike Jin
Datastatus

програм за осми
разред,садржи доста
вежби,које развијају
комуникативне способности
ученика,радни лист има вежбе
за све нивое знања

Верска настава

/

Изборни предмети

/

Ликовна култура

Ликовна култура, Јован
Глигоријевић (5-8. разред),
БИГЗ

Уџбеници уводе иновативни
процес рада у напредним
технологијама. Уџбеници
уводе у рад апликације које
одговарају савременим
генерацијама.

Музичка култура

Музичка култура за осми
разред основне школе

Уџбенике издавачке куће
Нови Логос (од 5.-8.
разреда)користим већ дуги
низ година јер су квалитетно
урађени, са сажетим
текстовима,
одличним илустрацијама,
великим бројем
занимљивости, као и великим
бројем песама. Уз сваки
уџбеник се добијају и два ЦДа са музичким примерима
који прате уџбеник. Деци је
омогућено коришћење
дигиталне варијанте
уџбеника.

Издавач: Нови Логос
Аутори: Драгана Михајловић
Бокан
Александра Паладин

