
 

 

КОМИСИЈСКА СТРУЧНА ОЦЕНА 

(Комисија образована Решењем директора Педагошког завода Војводине број 802 од 04.07.2018. године) 

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О САДРЖАЈУ 

• Врста наставног средства: друго наставно средство – аудио запис (ЦД) 

• Назив: ЦД Звучна читанка (Zvuková čítanka) уз уџбеник Словенчина моја мила – словачки 

језик са елементима националне културе за 1, 2 и 3 разред основне школе, на словачком 

језику (Slovenčina moja milá...)  

• Предмет: Словачки језик                              

 

• Разред: први, други и трећи  

• Издавач: ЈП Завод за уџбенике, Београд 
 

• Медиј, облик: електронски - ЦД 

 

 

 

II КРАТАК ПРИКАЗ САДРЖАЈА 

 

Аудио запис (ЦД) Звучна читанка (Zvuková čítanka) уз уџбеник Словенчина моја мила – словачки 

језик са елементима националне културе за 1, 2 и 3 разред основне школе (Slovenčina moja milá...) 

садржи аудио записе књижевних дела предвиђених програмом – уз уџбеник  Словенчина моја 

мила (Slovenčina moja milá...) и књижевних дела која су ван оквира програмских наставних 

садржаја. На ЦД-у се налази 44 књижевних дела тонски обрађених од којих је једна четвртина из 

уџбеника Словенчина моја мила (Slovenčina, moja milá...), а три четвртине књижевних текстова 

(поетских и прозних), који нису обухваћени наставним програмом. Редослед текстова на ЦД-у је 

у складу са редоследом наставних јединица у уџбенику. 

 

 

 

 

 

 

III ОЦЕНА УСКЛАЂЕНОСТИ СА СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА УЏБЕНИКА   



 

а) Аудио запис (ЦД) је усклађен са стандардима квалитета уџбеника. Образложење: 
 

Aудио запис је усклађен са стандардима квалитета уџбеника, јер су испуњени стандарди 1, 

2, 3, 4, 5. 

 

Аудио запис испуњава стандард 1. 

Показатељи 1, 2, 3, 4, 6 и 8 су у потпуности задовољени: аудио запис је садржајем и 

обимом усклађен са наставним планом и програмом предмета; заснован је на актуелним 

подацима и савременим достигнућима; у садржају аудио записа нема материјалних 

грешака; аудитивни садржаји су јасни, репрезентативни и са различитим функцијама; у 

складу су са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања и васпитања; 

садржаји који нису предвиђени насдтавним програмом су функционални и прате ток 

излагања.  

Показатељи 5 и 7 нису применљиви због облика додатног наставног средства.   
 

Аудио запис испуњава стандард 2. 

Показатељи 1, 2 и 9 су у потпуности задовољени: аудио запис је прилагођен узрасту, 

развојном нивоу ученика и њиховом предзнању; доприноси интеграцији знања, развоју 

система појмова и стицању функционалних знања и подстиче интересовање за предмет, 

мотивише и подржава самостално учење. 
Показатељи 3, 4, 5, 6, 7, 8 нису применљиви због облика другог наставног средства. 

 

Аудио запис испуњава стандард 3. 

Показатељи 1, 2, 3, 4, 6 су у потпуности задовољени: аудио запис има јасну, логичку и 

кохерентну структуру; поштује дидактичке принципе и методику наставе предмета; 

преглед садржаја организован је по јасном принципу, обезбеђује прегледност и лако 

сналажење; омот ЦД-а садржи структуралне компоненте: преглед садржаја и 

функционалне целине; аудио записи текстова које се налазе на ЦД-у су функционални, 

разноврсни и релевантни. 
    Показатељи 5, 7, 8 и 9 нису применљиви због облика другог наставног средства. 

 

Аудио запис испуњава стандард 4. 

    Показатељи 1, 2, 3, 4, 5 су у потпуности задовољени: у аудио запису углавном се поштује 

језичка и правописна норма језика; дужина и конструкција реченица одговарају узрасту 

ученика; текст је језички и стилски уједначен; страни изрази се користе само изузетно; 

језик аудио записа доприноси лакшем разумевању садржаја. 
 

Аудио запис испуњава стандард 5. 

    Показатељ 1 је у потпуности задовољен: на омоту ЦД јасно је наведен наслов, предмет, 

разред и врста школе за коју је аудио запис намењен. 
    Показатељи 2, 3, 4, 5, 6 нису применљиви због облика другог наставног средства. 

 
 

 

 



IV САДРЖАЈ JE УСКЛАЂЕН СА ЧЛАНОМ 13. ЗАКОНА О УЏБЕНИЦИМА (Сл. гласник 

РС, бр. 27/2018) 

На основу напред изнетог Комисија Педагошког завода Војводине предлаже да се Аудио запис 

(ЦД) Звучна читанка (Zvuková čítanka) уз уџбеник Словенчина моја мила – словачки језик са 

елементима националне културе за 1, 2 и 3 разред основне школе ауторки Милина Флорианова и 

Светлана Золњанова одобри за издавање и употребу. 

На основу стручне оцене рукописа уџбеника предлаже се: 

а) да се  одобри за употребу 

б) да се уџбеник не одобри за употребу. 

Датум: 15.08.2018. године 

Оцену дала Комисија у саставу: 

 


