
Основна школа - Вожд Карађорђе (Алексинац) 
Изаберите језик наставе, разред и предмет 

??????  ???? ?  4  ?????? ?????  
СРПСКИ ЈЕЗИК - 4. РАЗРЕД 
Предмет: Српски језик 

У оквиру овог предмета школа је гласала за комплет СРП4СРП00702 са 84 ученика. 

Шифра комплета Издавачка кућа Избор школе Каталог 

СРП4СРП00702 Klett Издавачка кућа доо Први избор Да 

Одабран комплет: СРП4СРП00702 

Преглед уџбеничких јединица које се налазе у комплету. 

Назив јединице Обавезана 

Број за 

библиотеку 

Цена 

[дин.] 

Маша и Раша „Речи чаробнице”, читанка за четврти разред основне 

школе 

Да 5 690 

Маша и Раша „О језику 4”, cрпски језик за четврти разред основне 

школе 

Да 2 520 

„Маша и Раша– Српски језик”, наставни листови за четврти разред 

основне школе 

Не 0 345 

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Српски језик је 1210.00 динара. 



Предмет: Математика 

У оквиру овог предмета школа је гласала за комплет СРП4МАТ00705 са 84 ученика. 

Шифра комплета Издавачка кућа Избор школе Каталог 

СРП4МАТ00705 Klett Издавачка кућа доо Први избор Да 

Одабран комплет: СРП4МАТ00705 

Преглед уџбеничких јединица које се налазе у комплету. 

Назив јединице Обавезана 

Број за 

библиотеку 

Цена 

[дин.] 

„Маша и Раша– Математика 4”, уџбеник за четврти разред основне 

школе 

Да 5 690 

„Маша и Раша– Математика 4”, радна свеска за четврти разред основне 

школе 

Да 5 740 

„Маша и Раша– Математика”, наставни листови за четврти разред 

основне школе 

Не 0 345 

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Математика је 1430.00 динара. 

 
 
  



Предмет: Природа и друштво 

У оквиру овог предмета школа је гласала за комплет СРП4ПРИ00795 са 84 ученика. 

Шифра комплета Издавачка кућа Избор школе Каталог 

СРП4ПРИ00795 Klett Издавачка кућа доо Први избор Да 

Одабран комплет: СРП4ПРИ00795 

Преглед уџбеничких јединица које се налазе у комплету. 

Назив јединице Обавезана 

Број за 

библиотеку 

Цена 

[дин.] 

„Маша и Раша– Природа и друштво”, уџбеник за четврти разред 

основне школе 

Да 5 690 

„Маша и Раша– Природа и друштво”, радна свеска за четврти разред 

основне школе 

Да 5 590 

„Маша и Раша– Природа и друштво”, наставни листови за четврти 

разред основне школе 

Не 0 345 

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Природа и друштво је 1280.00 динара. 

 
 
  



Предмет: Ликовна култура 

У оквиру овог предмета школа је гласала за комплет СРП4ЛИК00799 са 84 ученика. 

Шифра комплета Издавачка кућа Избор школе Каталог 

СРП4ЛИК00799 Klett Издавачка кућа доо Први избор Да 

Одабран комплет: СРП4ЛИК00799 

Преглед уџбеничких јединица које се налазе у комплету. 

Назив јединице Обавезана 

Број за 

библиотеку 

Цена 

[дин.] 

„Свет у мојим рукама”, ликовна култура за четврти разред основне 

школе 

Да 3 690 

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Ликовна култура је 690.00 динара. 

 
 
  



Предмет: Музичка култура 

У оквиру овог предмета школа је гласала за комплет СРП4МУЗ00801 са 84 ученика. 

Шифра комплета Издавачка кућа Избор школе Каталог 

СРП4МУЗ00801 Klett Издавачка кућа доо Први избор Да 

Одабран комплет: СРП4МУЗ00801 

Преглед уџбеничких јединица које се налазе у комплету. 

Назив јединице Обавезана 

Број за 

библиотеку 

Цена 

[дин.] 

„Чаробни свет музике”, музичка култура за четврти разред основне 

школе 

Да 2 690 

„Чаробни свет музике”, радна нотна свеска за четврти разред основне 

школе 

Да 0 290 

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Музичка култура је 980.00 динара. 
 


