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Предмет: Стручно мишљење о квалитету додатног наставног средства Српски језик – радна
свеска за седми разред, Издавачка кућа „Публик практикум” д.о.о. из Земуна
Разматрајући захтев Издавачке куће „Публик практикум” д.о.о. из Земуна за одобравање
додатног наставног средства, број 1240/2016 од 30. 9. 2016. године, а у складу са чланом 24, став
2 Закона о уџбеницима („Службени гласник РС” број 68/15), Комисија даје
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ
о квалитету додатног наставног средства Српски језик – радна свеска за седми разред,
Издавачка кућа „Публик практикум” д.о.о. из Земуна

1. Радна свеска има 67 страна. Вежбања су организована у оквиру поглавља која се односе
на следеће наставне области из српског језика: историја српског књижевног језика,
морфологија, синтакса (синтакса падежа и синтакса реченице) и правопис. На крају, после
вежбања, дата су решења задатака. Како је у уводној речи истакнуто, задаци су поређани према
тежини, при чему је степен њихове сложености означен одговарајућим звездицама (једна, две и
три звездице).
2. Рукопис додатног наставног средства је усклађен са прописаним Стандардима
квалитета уџбеника („Службени гласник РС” број 42/16).
Уџбеник испуњава стандард 1.

Показатељи 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 потпуно су задовољени. Садржај уџбеника у складу је са
предвиђеним наставним планом и програмом и доприноси достизању образовних стандарда и
развијању знања и способности учења код ученика. Садржај уџбеника је заснован на
прихваћеним научним теоријама, чињеницама, закључцима, тумачењима, актуелним подацима
и савременим достигнућима. У уџбенику нема материјалних грешака, а присутни су и визуелни
садржаји који доприносе његовом квалитету. У уџбенику се поштује систем вредности
дефинисан циљевима образовања и васпитања. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог
предмета и других предмета. Показатељ 8 није применљив у овој радној свесци, будући да у њој
нема додатних садржаја који нису предвиђени наставним програмом.
Уџбеник испуњава стандард 2.
Показатељи 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 9 задовољени су у потпуности, будући да уџбеник подстиче
ученика на учење и разумевање градива из српског језика, развој његових когнитивних
способности и самостално учење. Показатељи 6 и 8 нису примењиви у радној свесци.
Уџбеник испуњава стандард 3.
Показатељи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 задовољени су у потпуности. Уџбеник има јасну, логичну и
кохерентну структуру. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе
предмета Српски језик. Преглед садржаја, систем наслова и поднаслова организовани су по
јасном принципу, којим се обезбеђују прегледност и лако сналажење у тексту. Примери који се
наводе у уџбенику функционални су и разноврсни, питања, задаци и налози су логично
повезани са садржајем и јасно формулисани. Задаци подстичу примену наученог, реално су
изводљиви. Показатељ 9 не може се применити у радној свесци.
Уџбеник испуњава стандард 4.
Показатељи 1, 2, 3, 4 и 5 у потпуности су задовољени. Уџбеник поштује књижевнојезичку
норму српског језика, а језик којим је написан одговара узрасту ученика и доприноси лакшем
разумевању и усвајању садржаја.
Уџбеник испуњава стандард 5.
Показатељи 1, 2, 3, 4, 5 и 6 у потпуности су задовољени. Јасно су наведени наслов књиге,
наставни предмет, разред и врста школе. Графичка структура уџбеника прати структуру
садржаја и обезбеђује прегледност. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се
логично и доследно. Однос тексуалних и визуелних елемената на страници је складан. Формат и
квалитет штампе, папира, корица и повеза уџбенику обезбеђују функционалност, а такође
квалитету уџбеника доприноси и употреба различитих боја слова и подлоге, величина и тип
слова, дужина редова и размак између њих и сл.
3. Рукопис додатног наставног средства је усклађен са чланом 11 Закона о уџбеницима.
На основу датог Стручног мишљења, Комисија предлаже да директор Завода решењем
прихвати захтев за одобравање додатног наставног средства Српски језик – радна свеска за
седми разред, Издавачка кућа „Публик практикум” д.о.о. из Земуна.
С поштовањем,

Председник Комисије
_______________________
/име и презиме/

