
ОШ "23. октобар"

Сремски Карловци

25.03.2022.

Списак уџбеника за I разред

ред. бр. издавач назив уџбеника

01. нови логос Српски језик - буквар

02. нови логос Српски језик - наставни лист уз буквар

03. нови логос Српски језик - читанка "Реч по реч"

04. клетт Математика Маша и Раша - уџбеник I,II,III,IV део

05. клетт Математика - радни листови - Бранка Матијевић

06. нови логос Свет око нас   - уџбеник 

07. нови логос Свет око нас   - радна свеска

08. нови логос Музичка култура  - уџбеник

09. клетт Ликовна култура Маша и Раша "Свет у мојим рукама"

10. акроноло Енглески језик New English Adventure Starter А -уџбеник и радна свеска

11. нови логос Дигитални свет

Укупно 



ОШ "23. октобар"

Сремски Карловци

25.03.2022.

Списак уџбеника за II разред

ред. бр. издавач назив уџбеника

01. клетт Српски језик - Зов речи - читанка

02. клетт Српски језик - Радна свеска уз читанку

03. клетт Српски језик - О језику - граматика

04. клетт Српски језик - Абецедар - уџбеник за учење латинице

05. нови логос Математика - уџбеник из 4 дела

06. нови логос Математика - наставни листови - Ива Иванчић Илић и Сенка Тахировић

07. клетт Свет око нас 

08. клетт Свет око нас - радни лист - Драгица Миловановић, Зоран Б. Гаврић

09. клетт Ликовна култура 

10. клетт Музичка култура

11. акроноло Енглески језик - New English Adventure - Starter B - уџбеник и радна свеска

12. нови логос Дигитални свет

Укупно 



ОШ "23. октобар"

Сремски Карловци

25.03.2022.

Списак уџбеника за III разред

ред. бр. издавач назив уџбеника

01. нови логос Српски језик - У свету речи - Читанка 

02. нови логос Српски језик - Дар речи - граматика 

03. нови логос Српски језик - радна свеска - Јелена Срдић и Наташа Станковић Шошо

04. нови логос Математика  (први, други, трећи и четврти део) 

05. нови логос Математика - наставни листови - Ива Иванчић Илић и Сенка Тахировић

06. нови логос Природа и друштво  - уџбеник

07. нови логос Природа и друштво  - радна свеска

08. нови логос Ликовна култура - уџбеник

09. нови логос Музичка култура - уџбеник

10. акроноло Енглески језик - Our Discovery Island 2 - уџбенички комплет 

Укупно 



ОШ "23. октобар"

Сремски Карловци

25.03.2022.

Списак уџбеника за IV разред

ред. бр. издавач назив уџбеника

01. нови логос Српски језик  "Бескрајне речи" - читанка

02. нови логос Српски језик  "Дар речи" - граматика

03. нови логос Српски језик - радна свеска

04. нови логос Математика  (први, други, трећи и четврти део) 

05. нови логос Математика - наставни листови - Ива Иванчић Илић и Сенка Тахировић

06. нови логос Природа и друштво  - уџбеник + тематски атлас

07. нови логос Природа и друштво  - радна свеска

08. нови логос Музичка култура 

09. нови логос Ликовна култура - уџбеник

10. акроноло Енглески језик Wider World Starter -уџбенички комплет

Укупно 



ОШ "23. октобар"

Сремски Карловци

25.03.2022.

Списак уџбеника за V разред

ред. бр. издавач назив уџбеника

01. клетт Српски језик  - читанка "Расковник"

02. клетт Српски језик - граматика 

03. клетт Српски језик - радна свеска

04. герундијум Математика - уџбеник 

05. герундијум Математика -  збирка задатака

06. клетт Историја - уџбеник

07. герундијум Биологија - уџбеник

08. клетт Географија -уџбеник

09. нови логос Музичка култура - уџбеник

10. клетт Ликовна култура - уџбеник

11. нови логос Техника и технологија - уџбеник 

12. нови логос Техника и технологија -материјал

13. едука Информатика и рачунарство -уџбеник

14. акроноло Енглески језик - Wider word 1 - уџбеник 

15. акроноло Енглески језик - Wider word 1 -  радна свеска

16. клетт Руски језик - Конечно! 1 - уџбеник 

17. клетт Руски језик - Конечно! 1 - радна свеска

Укупно 



ОШ "23. октобар"

Сремски Карловци

25.03.2022.

Списак уџбеника за VI разред

ред. бр. издавач назив уџбеника

01. клетт Српски језик - Извор - читанка

02. клетт Српски језик - Граматика 

03. клетт Српски језик - Радна свеска 6 уз читанку и граматику

04. герундијум Математика - уџбеник

05. герундијум Математика - збирка задатака

06. клетт Физика  - уџбеник

07. клетт Физика  - збирка задатака са лабораторијским вежбама 

08. герундијум Биологија - уџбеник

09. клетт Историја  - уџбеник

10. клетт Географија - уџбеник

11. нови логос Техника и технологија - уџбенички комплет

12. клетт Информатика и рачунарство - уџбеник

13. клетт Ликовна култура - уџбеник

14. нови логос Музичка култура - уџбеник

15. акроноло Енглески језик - Wider World 2 - уџбенички комплет

16. клетт Руски језик - Конечно 2 - уџбенички комплет

Укупно 



ОШ "23. октобар"

Сремски Карловци

25.03.2022.

Списак уџбеника за VII разред

ред. бр. издавач назив уџбеника

01. клетт Српски језик  - читанка "Плетисанка"

02. клетт Српски језик - граматика 

03. клетт Српски језик -радна свеска

04. герундијум Математика - уџбеник

05. герундијум Математика - збирка задатака 

06. клетт Историја - уџбеник

07. клетт Физика - уџбеник

08. клетт Физика - збирка задатака

09. нови логос Хемија - уџбеник

10. нови логос Хемија - лабораторијске вежбе са задацима

11. герундијум Биологија - уџбеник

12. клетт Географија -уџбеник

13. нови логос Музичка култура - уџбеник

14. вулкан издаваштво Ликовна култура - уџбеник

15. вулкан издаваштво Техника и технологија -уџбенички  комплет 

16. клетт Информатика и рачунарство -уџбеник

17. aкроноло Енглески језик- Wider World 3- уџбенички комплет

18. клетт Руски језик Конечно! 3 - уџбенички комплет

Укупно 



ОШ "23. октобар"

Сремски Карловци

25.03.2022.

Списак уџбеника за VIII разред

ред. бр. издавач назив уџбеника

01. клетт Српски језик  - читанка "Цветник"

02. клетт Српски језик - граматика 

03. клетт Српски језик -радна свеска

04. герундијум Математика - уџбеник

05. герундијум Математика - збирка задатака 

06. клетт Историја - уџбеник са одабраним историјским изворима

07. вулкан издаваштво Физика - уџбеник

08. вулкан издаваштво Физика - збирка задатака са лабораторијским вежбама

09. нови логос Хемија - уџбеник

10. нови логос Хемија - збирка задатака са лабораторијским вежбама

11. герундијум Биологија - уџбеник

12. вулкан издаваштво Географија -уџбеник

13. нови логос Музичка култура - уџбеник

14. вулкан издаваштво Ликовна култура - уџбеник

15. вулкан издаваштво Техника и технологија - уџбенички комплет

16. вулкан издаваштво Информатика и рачунарство -уџбеник

17. акроноло Енглески језик Wider World 4 -уџбенички комплет

18. клетт Руски језик Конечно! 4 - уџбенички комплет

Укупно 


