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НОВИ СРПСКИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛЕ СА 

СРПСКИМ НАСТАВНИМ ЈЕЗИКОМ И ЗА 

ШКОЛЕ ГДЕ СЕ СРПСКИ  

ЈЕЗИК УЧИ КАО  
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Предраг Степановић: Радна свеска 

граматике српског језика 

Аутор  

уџбеника граматике 

за 5. и 6. разреде 

приредио је радне 

свеске за оба 

разреда. 



Програм за 5. разред обухвата 

област језика и уз систематизацију 

граматике детаљно обрађује 

фонетику – науку о гласовима. Кроз 

бројне вежбе и задатке ученици ће 

имати прилику да увежбају  основна 

правила о настанку гласова, о 

подели гласова и још 12 гласовних  

промена. Ова наука ће им у каснијем 

школовању пружати сигуран ослонац 

при изучавању граматике српског 

језика.  



Разноврсни задаци се могу прилагодити  

индивидуалном раду или пак раду у мањим или 

већим групама.   



Друга свеска граматике српског уз 

многобројне функционалне 

илустрације приближава градиво 

ученицима 6. разреда исто као што 

то чини радна свеска за 5. разред – 

на један леп начин уз сликовите 

приказе.  



Помоћу ове радне свеске прво се врши  

обнављање и учвршћивање наученог 

градива у петом разреду, да би ученици 

са лакоћом савладали морфологију - 

велику област која покрива градиво 

читавог шестог разреда. После 

саставних делова и творбе речи 

увежбава се градиво врста речи, затим 

именских речи, променљивих и 

непроменљивих речи. Богато 

улустрована радна свеска даље 

мотивише ученике на савестан рад и 

помаже им да се научено боље 

запамти.   





Аутор читанке за 6. разред Кристина Бекић 

комплетирала је пакет за исти узраст радном 

свеском.  



Наслови у радној свесци прате наслове већ раније објављене 

читанке, а илустрације имеју улогу да потсете ученике на 

прочитане текстове. 



Стил читанке се појављује и у радној свесци, а задаци и вежбе 

полазе од једноставнијих ка сложенијим. 



Пошто је радна свеска за 8. разред у црно-белом колору, слику 

Паје Јовановића: Сеоба Срба стављена је на корице због 

анализе. 



Аутори читанке за 8. 

разред Андреа Мештер-

Апјок и Јулијана 

Которчевић приредиле су 

радну свеску за 8. разред. 

Радна свеска је богато 

илустрована. Поред 

аутора из старе 

постојбине обрађују се и 

дела домаћих аутора 

српске заједнице као 

Стојан Вујичић, Предраг 

Степановић или Петар 

Милошевић.  



Култура Срба у мађарској такође је заступљена у 

читанци, па се тематика обрађује и у радној свесци. 



Ауторка серије уџбеника за 

ниже разреде у школама где се 

српски језик предаје као један 

од  

предмета –  

Злата Јукић -   

заокружила  

је велики  

пројекат овом  

радном  

свеском.  



Пошто се у 4. разреду усваја треће писмо ученика, 

од 15. лекције се наизменично ређају ћирилични и 

латинични текстови.  



Елементи народописа могу се наћи у радној свесци 

кроз занимљив задатак: преко именовања рођака 

уже породице ученика.  



Радна свеска за 4. разред озвучена је да би 

ученици који немају прилике да слушају 

аутентични српски изговор увежбали изговор. 

Поред текстова из  

радне свеске озвучени су  

и књижевни текстови  

уџбеника. Читачи  

текстова су српског  

матерњег језика са  

сигурним изговором.  

Озвучени текстови су  

и у уџбенику и у радној  

свесци означени цврчком,  

узетим са илустрације.  

Музику између текстова и  

целина компоновао је 

Мирко Милошевић, наш  

познати музичар.  



За будуће наставнике српског језика у Мађарској као и за оне 

који би желели да освеже своје знање из методике наставе 

српског језика. 



Методика наставе српског језика, Злата Јукић, 

Будимпешта, 2015. 

Од основних карактеристика матерњег језика преко разних типова 

вежби све до планирања наставног процеса помаже овај 

приручник који је саставила наш дугогодишњи сарадник Злата 

Јукић.  

Аутор читаоца води сигурном руком кроз читав стваралачки 

процес, упоређујући одређене ситуације матерњег језика и језика 

средине. Даје социолингвистичке одреднице у настави матерњег 

језика. Комуникативне функције, говорне моделе, из животних 

ситуација аутор нуди кроз мини-дијалоге. Нуди разне вежбе у 

настави српског језика: манупулативне (граматичке) и 

комуникативне вежбе које доприносе оспособљавању ученика за 

активно учествовање у комуникацији.  



Група аутора: Географија за 9. разред 

гимназије 
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