
Извештај стручног већа о изабраним уџбеницима за наредну 

школску 2019/20. годину 

Дана 27.5.2019. одржан је састанак чланова стручног већа првог разреда. На састанку је 

вршена анализа уџбеника за други разред. 

У име стручног већа будућег другог  разреда обраћам Вам се са образложењем зашто је 

изабран комплет уџбеника за други разред основне школе издавачке куће БИГЗ школство. 

 

НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ 

АУТОРИ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Читанка са основама 

писмености 2, уџбеник 

за други разред основне 

школе 

Радна свеска 2уз 

Читанку за други 

разред основне школе 

Латиница – уџбеник за 

други разред основне 

школе 

 

Зорица Цветановић, 

Даница Килибарда, 

Александра Станишић 

Читанка је прегледна и написана 

добрим фонтом. Текстове прате 

добре илустрације.Богата је 

задацима истраживачког типа и 

богаћења речника. У читанци су 

подједнако заступљени садржаји 

из књижевности и граматике. 

Читанку прати радна свеска која 

се надовезује на садржаје. 

Учбеник који је предвиђен за 

обраду латинице осим своје 

основне намене садржи доста 

текстова који су у функцији 

разумевања прочитаног. 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Математика 2 , 

уџбеникза други разред 

основне школе; 

Математика 2 , радни 

листови за други 

разред основне школе 

(први и други део) 

 

 

Сања Маричић, 

Драгица Ђуровић 

Уџбеник је богат добрим 

методичким објашњењима како 

симболичким тако и сликовним. 

Остављено довољно простора за 

учење путем откривања, 

решавајући задатке у којима се 

појављују познати ликови из 

бајки и прича откривају 

занимљивости о њима.  

Радна свеска има јасне захтеве, 

диференциране задатке , од 

лакшег ка тежем, довољно 

примера за увежбавање, тематске 

задатке и одговарајући фонт. 



 

 

СВЕТ ОКО НАС 

Свет око нас, 

уџбеникза други разред 

основне школе; 

Свет око нас, радна 

свеска за други разред 

основне школе; 

 

 

Сања Благданић, 

Зорица Ковачевић, 

Славица Јовић 

Уџбеник је  методички добро 

осмишљен, а разноврсност 

апаратуре омогућава ученицима 

да се на једноставан и занимљив 

начин упознају са свим 

предвиђеним садржајима. 

Садржаји су логички 

распоређени. Свака лекција је 

прегледнаима јасне, 

препознатљиве илустрације и 

фотографије из живота, као и 

сликовне приказе . Обим текста и 

информација је прилагођен 

узрасту.У уџбенику постоје 

откривалице које подстичу 

радозналост, креативност и 

самостално долажење до одговора 

и нових сазнања. 

 

 Радна свеска прати уџбеник и 

задаци су разноврсни и 

функционални. Питања везана за 

лекцију су јасно постављена и 

пружају могућност самосталног  

закључивања. 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Музичка култура 2, 

уџбеник за други разред 

основне школе; 

 

 

Весна Марковић, 

Вања Хршак 

Уџбеник је креативан са добрим 

илустрацијама које ће помоћи да 

ученици боље разумеју оно што је 

написано и информацијама које 

су прилагођене узрасту. Осим 

песама у садржаје уџбеника улазе 

теорија, ритмичке вежбе , 

примери из живота и музичко 

стваралаштво.  

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Ликовна култура 2, 

ликовна култура 

задруги разред основне 

школе; 

 

 

Кристинка Селаковић, 

Бојана Проле 

Уџбеник је јасних захтева, радног 

карактера. Сваку тематску целину 

прати теорија, уметничка дела, 

ликовни задатак, јасно упутство 

за извођење задатка, пример из 

праксе, занимљивост. На крају 

сваке тематске целине су питања 

и задаци помоћу којих ученик 

може да провери шта је научио. 

Слике су очигледне и јасне. 

 



Поред  основне литературе на рсаполагању су две платформе уџбеника: електронски 

уџбеник и приручник и MozaBook.  MozaBook је једна од  платформи која је одлична 

подршка у извођењу дигиталне наставе. Интерактивне 3Д анимације, видео и аудио 

записи, фотографије, снимљени огледи, као и додатни алати за израду личних материјала 

(задатака, тестова). Могућност реализације дигиталне учионице подразумева да се прати и 

вреднује напредовање сваког ученика у реалном времену. Оставља нам се могућност 

прилагођавања наставе сваком ученику.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Професор разредне наставе 

Невена Борић 

 


