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КАТАЛОГ УЏБЕНИКА 
ЗА 1, 2, 3. И 4. РАЗРЕД 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ 

ГЕРУНДИЈУМ
2022/2023.
школска година 



• Начини презентације и 
реализације градива потпуно су 
усклађени са исходима. 

• Дидактичко-методичка 
апаратура је јасна и доследна.

• Поступно вођење ученика од 
једноставнијих ка сложенијим 
садржајима.

• У уџбенику и радним листовима 
заступљени су различити 
облици сазнавања и вежбања, 
што указује на различите изворе 
знања (табеле, графиконе, 
приче). 

• Примери значајни за 
разумевање примене 
математичких знања.

• Посебна пажња је посвећена 
функционалном описмењавању  
ученика као и  развијању 
способности заузимања 
критичког става. 

• Уџбеник и радни листови чине, 
како тематску и садржајну  тако 
и корелативну целину.

МАТЕМАТИКА ЗА 1. РАЗРЕД 
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Број: страна 106 
• примера 200 • 
задатака 272

Број: страна 130 • задатака за 
рад 262 • задатака за вежбу 220 
• задатака за проверу 86

Уџбенички комплет 
одобрен решењем број 
650-02-00161/2018-07 
од 27.4.2018. године.

Аутори уџбеника: 
Синиша Јешић
Драгица Мишић
Драгана Јаковљевић

Аутори радних листова 
из математике: 
Синиша Јешић
Драгица Мишић
Гордана Миленковић



• Уводно мотивисање ученика за 
стицање нових знања.

• Излагања прате примери који 
имају за циљ да ученику укажу 
на делотворност математичких 
знања, како у самој математици, 
тако и у другим дисциплинама.

• Значај математике за 
свакодневни живот протеже се 
кроз цео уџбенички комплет. 

• Заступљени су задаци којима 
се развија функционална 
писменост и критички 
однос према математичким 
садржајима.

• Систематизовани су задаци у 
радним листовима: за рад на 
часу и за рад код куће.

• Поред задатака за вежбу, 
постоје и задаци којима се 
ученик уводи у повезивање 
математичких знања. 

• Заступљени су задаци којима 
се остварују међупредметне 
компетенције. 

МАТЕМАТИКА ЗА 2. РАЗРЕД
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Број: страна 108 • 
задатака 287

Број: страна 106 • задатака за 
рад 253 • задатака за вежбу 215 
• задатака за проверу 58

Уџбенички комплет 
одобрен решењем број 
650-02-00189/2019-07 
од 21.5.2019. године.

Аутори уџбеника: 
Синиша Јешић
Јасна Благојевић

Аутори радних листова 
из математике: 
Синиша Јешић
Ивана Цмиљановић Косовац
Јасна Благојевић



СВЕТ ОКО НАС 

•   Уџбеник је конципиран тако 
да ученик може самостално, 
полазећи од предзнања, 
преко посматрања, анализе и 
закључивања, усвојити кључна 
знања и систем појмова. 

• Функционалном знању и 
подстицању мотивације 
доприносе различити начини 
презентације садржаја и 
карактер радних налога који 
се разликују по сложености 
(разноврсни типова задатака, 
стрипови, ребуси, загонетке,  
укрштенице, дидактичке игре).

•   Лекције у уџбенику прате 
задаци за увежбавање у 
радним листовима. На крају 
сваке теме налазе се задаци за 
систематизацију теме.      
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Уџбеник: страна 84 • задатака 48 • огледа 3 • игара 2

Радни листови: страна 54 • задатака 110 

Уџбенички комплет одобрен решењем број 
650-02-00191/2019-07 од 9.5.2019. године.

Ауторке уџбеничког комплета: 
Ивана Цмиљановић Косовац, Биљана Поповић

Уџбеник: страна 60 • задатака 37 • огледа 4 • игара 4

Радни листови: страна 46 • задатака 98

Уџбенички комплет одобрен решењем број 
650-02-00162/2018-07 од 27.4.2018. године.

Ауторке уџбеничког комплета: 
Биљана Поповић, Ивана Цмиљановић Косовац

2. разред

1. разред



• Уџбеник је конципиран тако да 
ученик може самостално, полазећи 
од предзнања и мотивационих 
текстова, преко посматрања, анализе и 
закључивања, да усвоји кључна знања, 
стекне одређене вештине и развије 
вредности и ставове који код ученика 
развијају правилан однос према 
природи и друштву.

• Различити начини презентације 
садржаја и карактер радних налога који 
се разликују по сложености (разноврсни 
типова задатака, истраживачки задаци, 
мини пројекти, стрипови, ребуси, 
укрштенице, занимљиви текстови) 
доприносе стицању функционалног 
знања. На крају сваке теме истакнути су 
кључни појмови.

• Лекције у уџбенику прате задаци за 
увежбавање у радним листовима. На 
крају сваке теме налазе се задаци за 
систематизацију и проверу наученог.

33

Уџбеник: страна 122 • задатака 44 • чек листа 4 •  
пројеката 5 • дискусије 4 • истраживачких задатака 13

Радни листови: страна 62 • задатака 180 • тестова 4 
Уџбенички комплет одобрен решењем број 
650-02-00191/2019-07 од 9.5.2019. године.

Ауторке уџбеничког комплета: 
Ивана Цмиљановић Косовац, Биљана Поповић

Уџбеник: страна 130 • задатака 105 • чек листа 13 • 
дискусија 3 • истраживачких задатака 11  
Радни листови: страна 92 • задатака 267 • тестова 6

Уџбенички комплет одобрен решењем број 
650-02-00408/2020-07 од 19.1.2021. године.

Ауторке уџбеничког комплета: 
Биљана Поповић, Ивана Цмиљановић Косовац

4. разред

3. разред

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Ауторке уџбеничког комплета:

4

та:

4



ЛИКОВНА КУЛТУРА 

•   Уџбеник интердисциплинарним приступом 
омогућава ученику реализацију првих 
корака у уметности. 

•   Садржај уџбеника нуди повезивање 
искуства, нова знања, стицање вештина и 
слободу избора тема, техника и материјала. 

•   Обезбеђује и индивидуалност и 
креативност ученика у ликовном 
изражавању. 

•   Посебност уџбеника јесте у томе да  свака 
лекција садржи додатни лист са задатком 
напредног нивоа којим ученици примењују, 
проверавају и естетски процењују 
успешност наученог. 
про р
успешност наученог. 
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Број: страна 46 • задатака 33 • листова за рад 18

Број: страна 62 • задатака 68 • листова за рад 26

Уџбеник одобрен решењем број 
650-02-00194/2018-07 од 27.4.2018. године.

Уџбеник одобрен решењем број 
650-02-00190/2018-07 од 11.4.2019. године.

Ауторке: 
Љиљана Новковић, Биљана Поповић

Ауторке: 
Биљана Поповић, Љиљана Новковић

2. разред

1. разред



4

3

• Уџбеник кроз интердисциплинарни 
приступ развија код ученика самостално 
учење,  радозналост и  интересовање  за 
уметност.

• Кроз понуђене садржаје и задатке 
уџбеника, ученик стиче основна знања и 
вештине из ликовне културе.

• Разноврсним техникама, материјалима и 
темама подстиче ученика да се креативно  
изрази.  

• Посебност уџбеника јесте у томе да 
оспособљава ученика да тумачи и искаже 
свој доживљај о уметничком делу.  

Број: страна 78 • задатака 86 • слика и 
илустрација 247

Број: страна 82 • задатака 47 • слика 
и илустрација 267 • дискусија 1

Уџбеник одобрен решењем број 
650-02-00407/2020-07 од 19.1.2021. године.

Уџбеник одобрен решењем број 
650-02-00456/2020-07 од 11.2.2021. године.

Ауторке: 
Биљана Поповић, Љиљана Новковић 

Ауторке: 
Биљана Поповић, Љиљана Новковић

4. разред

3. разред



  Герундијум доо, Војводе Мицка Крстића 1Б/16, 11060 Београд
  011/4096-593, 069/169-4732
  offi  ce@gerundijum.rs
  www.gerundijum.rs, www.digitalniudzbenici.gerundijum.rs

РЕГИСТРУЈТЕ СЕ НА САЈТУ 
www.gerundijum.rs 

И ПРЕУЗМИТЕ ГОДИШЊЕ И ОПЕРАТИВНЕ 
ПЛАНОВЕ, ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ, 

НАСТАВНЕ МАТЕРИЈАЛЕ 
И ТЕСТОВЕ

РЕГИСТРУЈТЕ СЕ НА САЈТУ
www.digitalniudzbenici.gerundijum.rs

У ДЕЛУ ПРОМОТИВНИ ПРИМЕРЦИ 
ПРЕГЛЕДАЈТЕ ДИГИТАЛНЕ УЏБЕНИКЕ
www.gerundijum.rs/eudzbenik/index.php

» ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ

» НАСТАВНИ КОМПЛЕТИ
• Годишњи и оперативни планови
• Дневне припреме
• Код за дигитални уџбеник

» ШТАМПАНИ УЏБЕНИЦИ

Препознатљиви ауторски тимови поставили 
су темељ усвајању знања уз постепено 

проширивање садржаја из разреда у разред и 
тако омогућили спирално повезивање градива.

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
1. разред

Број: страна 72 • песмарица 
(нотни записи, композиције 
за слушање, композиције за 
певање)

Уџбеник одобрен 
решењем број 
650-02-00004/2018-07 
од 4.4.2018. године.

Аутори: 
Мирослава Петров, 
Милош Петров
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Зец ко па

5

Вук им се при

Зец копа репу
З. Васиљевић

ПЕСМАРИЦА

Зец и репа

Умерено

Јежева успаванка

Темпо валцера
Н. Вукомановић

64

З. Васиљевић

и репа

спаванка

Н. Вукомановић

•  Опонашај оглашавање животиња редом којим се јављају у песми Свако својим гласом пева.
•  Покушај да отпеваш зујање пчеле, мукање краве, лајање пса, цепкање папира, пљескање дланом о длан, ударање ногом о под.  Шта примећујеш?

Гавран гракће: - гра, гра…
Цврчак цврчи: - цвррр, цвррр…
Труба труби: - тра, тра…
Мотор јури: - бррр, бррр…
Жаба каже: - кре, кре…
Мачка преде: - фррр, фррр…
Ми трчимо: – ко пре…
Јато птица: – пррр, пррр…
Чујем добрих крава рику,
Чујем петла: - кукурику…
 Недељко Попадић

Свако својим гласом пева

Неке звукове можемо да изговарамо, певамо или свирамо.Шум је звук који не можемо да певамо.

Мирко Шоуц, Заклео се бумбар

О чему говори песма Заклео се бумбар?

10

ЗВУКОВИ ОКО НАС
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