Записник
са Наставничког већа одржаног у уторак 06.04.2021.године, са почетком у 10.30 часова

Дневни ред:
1.
2.
3.
4.

Анализа постигнутог успеха на крају 3. тромесечја школске 2020/2021. године;
Изрицање васпитно- дисциплинских мера
Избор уџбеника за трећи, четврти, седми и осми разред;
Разно.

Због немогућности да се Наставничко веће одржи у школи, оно је одржано електронским путем, преко Google
учионице, односно Google Meet – а, у којој се налазе сви наставници и учитељи. Директор школе Предраг
Гојковић је овим путем упознао веће са дневним редом. Дневни ред је усвојен.
После усвојеног дневног реда прешло се на рад.
III
Мила Милутиновић, школски библиотекар, путем мејла је представила Предлог стручних већа за избор уџбеника
за 3, 4, 7. и 8. разред који гласи
ПРЕДЛОГ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ИЗБОР УЏБЕНИКА
У складу са одредбом члана 34. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“ број 27/18) одлуку о избору
уџбеника из Каталога уџбеника за сваки предмет у сваком разреду доноси Наставничко веће на образложени
предлог Стручног већа за области предмета, односно разредну наставу, о чему обавештава Савет родитеља.
У складу са наведеним чланом, Наставничко веће треба да одабере уџбенике за трећи и седми разред на период од
четири године (став 12), а за четврти и осми разред на период од једне године (став 14).

Стручно веће за разредну наставу и Стручно веће за први страни језик предлаже следеће уџбенике за трећи
разред:
-

Читанка (Маја Димитријевић), „Вулкан издаваштво“;
Радна свеска уз читанку (Маја Димитријевић), „Вулкан издаваштво“;
Граматика (Јасмина Франолић), „Вулкан издаваштво“;
Радна свеска уз граматику (Јасмина Франолић), „Вулкан издаваштво“;
Математика 1. и 2. део (Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић), „Вулкан издаваштво“;
Математика, радна свеска (Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић), „Вулкан издаваштво“;

-

Природа и друштво, уџбеник 1. и 2. део (Вера Бојовић, Драгица Тривић, Виолета Богдановић, Љиљана
Инђић), „Вулкан издаваштво“;
Музичка култура (Маја Димитријевић), „Вулкан издаваштво“;
Ликовна култура (Милена Стојановић Стошић, Душан Стошић), „Вулкан издаваштво“;
Smart Junior 3, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) за енглески језик за трећи разред основне
школе, трећа година учења (H. Q. Mitchell, Marileni Malkogianni), „DATA STATUS“.

Стручно веће за разредну наставу и Стручно веће за први страни језик предлаже следеће уџбенике за четврти
разред:
-

Читанка (Маја Димитријевић), „Вулкан издаваштво“;
Радна свеска уз читанку (Маја Димитријевић), „Вулкан издаваштво“;
Граматика (Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Катарина Колаковић, Анђела Петровић),
„Вулкан издаваштво“;
Радна свеска уз граматику (Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Катарина Колаковић,
Анђела Петровић), „Вулкан издаваштво“;
Математика, уџбеник (Нела Малиновић Јовановић), „Вулкан издаваштво“;
Математика, радна свеска (Нела Малиновић Јовановић), „Вулкан издаваштво“;
Природа и друштво, уџбеник, 1. и 2. део (Вера Бојовић, Драгица Тривић, Виолета Богдановић, Винко
Ковачевић), „Вулкан издаваштво“;
Музичка култура (Маја Обрадовић), „Вулкан издаваштво“;
Ликовна култура (Данка Деспотовић Андрић), „Вулкан издаваштво“;
Smart junior 4, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) за енглески језик за четврти разред основне
школе, четврта година учења (H. Q. Mitchell, Marileni Malkogianni), „DATA STATUS“.

Стручна већа за предметну наставу предлажу следеће уџбенике за седми разред:
-

To the Top Plus 3, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) за енглески језик за седми разред основне
школе, први страни језик, седма година учења (H. Q. Mitchell, Marileni Malkogianni), „DATA STATUS“;
Prima plus A2.1, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) за немачки језик за седми разред, други
страни језик, трећа година учења (Friederike Jin, Lutz Rohrmann), „DATA STATUS“;
Техника и технологија, уџбеник за седми разред (Алекса Вучићевић, Ненад Стаменковић), „Klett“;
Техника и технологија, материјал за конструкторско моделовање, „Klett“;
Физика, уџбеник за седми разред основне школе (Марија Крнета, Катарина Стевановић, Јелена
Радовановић), „БИГЗ“;
Физика, збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе (Марија Крнета,
Катарина Стевановић, Радмила Тосовић), „БИГЗ“;
Музичка култура, уџбеник за седми разред (Марија Брајковић), „БИГЗ“;
Корак даље, ликовна култура за седми разред (мр Бранка Мандић), „Герундијум“;
Информатика и рачунарство за седми разред (Маја Тодоровић, Вела Чоја, Горан Станојевић),
„Герундијум“;
Биологија за седми разред основне школе (Весна Миливојевић, Томка Миљановић, Тихомир Лазаревић,
Тијана Прибићевић), „Герундијум“;
Хемија за седми разред основне школе (Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Нинковић),
„Герундијум“;
Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за седми разред основне школе (Јасна Адамов, Наталија
Макивић, Станислава Нинковић), „Герундијум“;
Математика за седми разред основне школе (Синиша Јешић, Јасна Благојевић), „Герундијум“;
Збирка задатака из математике за осми разред основне школе (Синиша Јелшић, Тања Њаради, Јасна
Благојевић), „Герундијум“;
Географија, уџбеник за седми разред основне школе (Славољуб Јовановић, Невена Влајић), „Герундијум“;
Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе (Александар
Растовић, Предраг Вајагић, Бранка Бечановић, Бојана Лазаревић), „Герундијум“;

-

Одсјај, читанка за седми разред (Снежана Божић, Снежана Милосављевић Милић, Јелена Јовановић,
Мирјана Бојанић Ћирковић), „Герундијум“;
Одсјај израза, уџбеник српског језика за седми разред (Јелена Ковачевић, Владан Гојковић),
„Герундијум“.

Стручна већа за предметну наставу предлажу следеће уџбенике за осми разред:

-

Prima plus A2.2, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) за немачки језик за осми разред, други
страни језик, четврта година учења (Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Milena Zbrankova), „DATA STATUS“;
Over the Moon 8, уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) за енглески језик за осми разред основне
школе, први страни језик, осма година учења (Лара Штамбук, Гордана Ракић), „Едука“;
Техника и технологија 8, уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање) за
осми разред (Зоран Лапчевић), „Едука“;
Музичка култура, уџбеник за осми разред (Марија Брајковић), „БИГЗ“;
Корак ближе, ликовна култура за осми разред (мр Бранка Мандић), „Герундијум“;
Информатика и рачунарство за осми разред (Маја Тодоровић, Вела Чоја, Горан Станојевић),
„Герундијум“;
Биологија за осми разред основне школе (Томка Миљановић, Весна Миливојевић, Оливера Бјелић
Чабрило, Тихомир Лазаревић), „Герундијум“;
Хемија за осми разред основне школе (Јасна Адамов, Соња Велимировић, Гордана Гајић, Снежана
Каламановић), „Герундијум“;
Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за осми разред основне школе (Јасна Адамов, Соња
Велимировић, Гордана Гајић, Снежана Каламановић), „Герундијум“;
Математика за осми разред, уџбеник (Синиша Јешић, Јасна Благојевић), „Герундијум“;
Збирка задатака из математике за осми разред основне школе (Синиша Јелшић, Тања Њаради, Веселинка
Милетић, Александра Росић), „Герундијум“;
Географија, уџбеник за осми разред основне школе (Ненад Живковић, Ана Алексић), „Герундијум“;
Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе (Предраг Вајагић,
Александар Растовић, Бојана Лазаревић), „Герундијум“;
Отркивамо физику, уџбеник за осми разред основне школе (Душко Латас, Ненад Вукмировић),
„Герундијум“;
Отркивамо физику, збирка задатака и експерименталних вежби из физике за осми разред основне школе
(Душко Латас, Ненад Вукмировић), „Герундијум“;
Аплауз, читанка за осми разред (Снежана Божић, Снежана Милосављевић Милић, Јелена Јовановић,
Мирјана Бојанић Ћирковић), „Герундијум“;
Аплауз говору, уџбеник српског језика (Владан Гојковић, Јелена Васиљевић), „Герундијум“.

Затим је путем гласања Наставничко веће једногласно донело
ОДЛУКУ
Да се Предлог стручних већа за избор уџбеника за 3, 4, 7. и 8. разред усваја.

Записничар: Ана Седларевић
__________________________________

Директор школе: Предраг Гојковић
__________________________________

