
Уџбеници за средњу школу

СРПСКИ КАО 
НЕМАТЕРЊИ 
ЈЕЗИК

Кликом на корицу 
уџбеника можете 
прелистати део 

његовог садржаја.



К. Б. 22014 и 22015

за 2. разред

К. Б. 23104 и 23105

за 3. разред

К. Б. 24104 и 24105

за 4. разред

Српски као нематерњи језик
за 2, 3. и 4. разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа

ПО СТАРОМ ПРОГРАМУ

https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/22014_gramatika_ne
https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/22015_radna_sveska
https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/23104_kb
https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/23105
https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/24104
https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/24105


Уџбенички комплети за све разреде састоје се из две књиге:

I. СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК 
– Уџбеник се састоји из два дела: 
 1.  ЧИТАНКЕ са одломцима из изабраних дела српске књижевности и са конструисаним 

текстовима; 
 2. ГРАМАТИКЕ српског језика.
– На почетку сваке јединице дате су кључне речи.
– Уџбеник обилује задацима за боље разумевање наставног градива.
–  На крају сваке тематске целине налазе се задаци за самосталну проверу Научили смо.   

Решења ових задатака дата су на крају Читанке, односно Граматике.
– Звездицом су означени захтевнији задаци за ученике који желе да прошире своје знање.
–  На крају наставне јединице из књижевности дате су кратке биографије и фотографије 

писаца чија дела се обрађују.
–  На крају уџбеника за 3. разред дат је Преглед градива од 1. до 4. разреда из српског језика, 

ради лакшег сналажења у целокупном градиву.
–  Читанка је илустрована репродукцијама ликовних дела познатих српских уметника, 

фотографијама и другим ликовним прилозима у боји.
– Одељак из граматике одштампан је у две боје.

II. РАДНА СВЕСКА 
–  На почетку сваке јединице у радним свескакма дати су: тема, кључне речи, језички модел и 

комуникативне ситуације које ученик треба да савлада.
–  Полазни текстови усклађени су с темама из Наставног програма, али и са интересовањима 

ученика датог узраста.
– Дати задаци:
 – намењени су развоју језичке и  комуникативне вештине ученика,
 – унапређују усмено и писмено изражавање ученика,
 –  доприносе обнављању, проширивању и примењивању већ усвојених језичких модела, 

али и овладавању нових.
– Задаци су на три нивоа, тежи и најтежи означени су звездицама (* и **).
– На крају Радне свеске дата су решења задатака.
– Радна свеска штампана је у две боје.



Корисне информације

•  Корисници штампаних уџбеника имају 
право на бесплатан примерак  
(пошаљите нам захтев са школског мејла на 
besplatniprimerci@zavod.co.rs).

•  Уколико желите да погледате наша 
дигитална издања назначена у каталогу, 
обратите нам се на: eudzbenici@zavod.co.rs.

•  Позивамо вас да се, уколико то већ  
нисте учинили, прикључите Клубу 
просветних радника који вам омогућава 
да остварите многобројне погодности 
www.knjizara.zavod.co.rs/prosvetni-klub. 
Попуњену приступницу пошаљите на  
имејл-адресу: klub.citalaca@zavod.co.rs.



СЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈУ

Милан Васић, извршни директор 
011/3051-900, milan.vasic@zavod.co.rs

Обрадинка Цвијовић 
011/3051-914 и 064/802-1027, obradinka.cvijovic@zavod.co.rs

Добрила Јовичић 
021/523-844 и 064/807-2374, dobrila.jovicic@ons.zavod.co.rs
 
Тања Арбутина 
011/3051-907 и 064/807-2392, tanja.arbutina@zavod.co.rs
 
Комерцијалисти 
011/3051-988, 011/3051-921, 011/3051-915, 011/3051-930,
011/3051-916

Aдресе малопродајних објеката
Обилићев венац 5, Београд, 011/2638-405, 011/2630-763
Косовска 45, Београд, 011/3227-088
Палмотићева 1а, Београд, 011/3224-706
Матице српске 1, Нови Сад, 021/417-625
Трг краља Александра 3, Ниш, 018/511-428
Владе Ћетковића 9, Косовска Митровица, 028/497-617 

Одговорни уредник за средњу школу
др Татјана Костић 
011/20-26-700, kostict@zavod.co.rs 




