
                              

УЏБЕНИЦИ ЗА ОСМИ  РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. Годину 

Издавач Назив предмета Назив уџбеника Аутор 
„Кlett“ Српски језик 1.Читанка „Речи 

мудрости”, за осми 

разред основне школе 

2. „Граматика 8”, 

српски језик за осми 

разред основне школе 

3.Радна свеска 

 „Српски језик 8“ уз 

уџбенички комплет за 

осми разред основне 

школе 

 

З. Несторовић; 

 З. Грушановић 

 

 

В. Ломпар 

 

 
В. Ломпар 

 З.Несторовић,  

З. Грушановић 

„THE ENGLISH 
BOOK” 

Енглески језик Уџбенички комплет  
PROJECT 5, енглески 

језик за осми разред 

основне школе; 

уџбенички комплет 

(уџбеник и радна свеска) 

 

Том Хачинсон, 
Род Фрикер 

„DATA STATUS” Немачки језик Prima 4, немачки језик 

за 8.  разред основне 

школе, четврта година 

учења 

FredericeJin и 

LucaRormana 

 

„BIGZ školstvо“ Историја Уџбеник , 

„Мозаик прошлости 8“, 

З.Павловић 

Ј.Боснић 

„Кlett“ Географија 1. Уџбеник 

„Географија 8”,  за осми 

разред основне школе 

2.Радна свеска  

„Географија 8”, уз 

уџбеник за осми разред 

основне школе 

 

 

В.Ковачевић 

С.Топаловић 

„Нови логос” Биологија 1. Радни уџбеник 
„Биологија 8”, за осми 

разред основне школе 

2.Радна свеска 
„Биологија 8”, уз уџбеник 

биологије за осми разред 

основне школе 

Др  Г.Субаков-Симић 
 

 

Др  Г.Субаков-Симић 

М.Дрндарски 

 

„Герундијум“ Математика 1. Уџбеник  

Математика за осми 

С. Јешић 

Д. Мишић 



разред основне школе 

 2.Збирка задатака, из 

математике  за осми 

разред основне школе 

Н. Бабач 

 

С.Јешић 

М.Игњатовић 

Д.Мишић 

В.Милетић 

„Нови логос“ Музичка култура Уџбеник  

Музичка култура , за 

осми  разред основне 

школе 

А.Паладин 

Д.Михаиловић-Бокан 

 

„Едука“ Ликовна култура Уџбеник  

 Ликовна култура за осми 

разред основне школе 

 

З.Игњатовић 

Д.Ђорђевић 

„Инфотехника“ Техничко и 

информатичко 

образовање 

Уџбеник за техничко и 

информатичко 

образовање за осми 

разред основне школе 

Инфотехника 8, 

контрукторски комплет 

за техничко и 

информатичко 

образовање за осми 

разред основне школе 

 

З.Ферина 

„ИД КРУГ“ Физика 1.Уџбеник  

Физика 8, за осми разред 

основне школе 

2.Збирка задатака 

Физика 8, са 

лабораторијским вежбама 

заседми разред основне 

школе 

 

Н.Каделбург 

„Герундијум“ Хемија 1.Уџбеник из хемије за 

осми разред  

2.Лабораторијске вежбе 

са задацима из хемије за 

осми раз.ред 

 

Јасна Адамов,Радојка 
Ђурђевић,Снежана 

Каламковић 

 

 

 

 

 


