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Комисија Завода је, након прегледа Уџбеничког комплета, доставила директору
Педагошког завода Војводине Стручну оцену у којој се наводи следеће:
Рукопис уџбеника Буквар за први разред основне школе, на русинском језику и писму,
има 104 (сто четири) стране. На почетку се налази водич кроз Буквар који објашњава и
олакшава коришћење уџбеника. Иако наставне јединице нису тематски подељене у засебна
поглавља, условно се могу поделити на следећи начин: у првом делу уџбеника налази се
сликовница и бојанка са једноставним задацима за развој вокабулара и асоцијативног
мишљења, други део садржи интерактивне задатке помоћу којих је омогућено упознавање и
савладавање азбуке, укључујући и спојеве јотованих самогласника са меким сугласницима, а
у трећем делу уџбеника налазе се једноставни текстови прилагођени узрасту за утврђивање
азбуке и увежбавање читања. На крају уџбеника представљена је цела азбука са
илустрацијама и потом је дат садржај уџбеника.
Рукопис Уџбеника је усклађен са стандардима квалитета уџбеника, јер су испуњени сви
стандарди.
Рукопис уџбеника испуњава стандард 1.
Показатељи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 су у потпуности задовољени: рукопис уџбеника је садржајем
и обимом усклађен са планом наставе и учења; садржај доприноси достизању образовних
стандарда и развијању компетенција ученика; садржај уџбеника је заснован на прихваћеним
научним теоријама, чињеницама, закључцима, тумачењима, актуелним подацима и
савременим достигнућима; у садржају рукописа уџбеника нема материјалних грешака;
визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције; садржај уџбеника
је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања и васпитања; у
уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог предмета и других предмета.
Рукопис уџбеника испуњава стандард 2.
Показатељи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 су у потпуности задовољени: рукопис уџбеника је
прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању; доприноси конструкцији
и интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних знања; стимулише
ученике да уче различитим методама и облицима рада; уџбеник подржава различите
стилове учења; омогућава праћење сопственог напреткa, упућује на коришћење различитих
извора и врста информација, подстиче стваралачко и критичко мишљење, указује на везу
садржаја са свакодневним животом, његовом применом и даљим учењем; подстиче
интересовање за предмет, мотивише и подржава самостално учење.
Рукопис уџбеника испуњава стандард 3.
Показатељи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 су у потпуности задовољени: рукопис уџбеника има јасну,
логичку и кохерентну структуру; поштује дидактичке принципе и методику наставе предмета;
обезбеђује прегледност и лако сналажење; садржи структуралне компоненте; лекције
садрже основни текст и дидактичку апаратуру; примери који се наводе у читанци су
функционални, разноврсни и релевантни; питања, задаци и налози су логично повезани са
садржајем, јасно формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену
наученог; задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у којима

ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину; непознате
речи и кључни појмови су јасно истакнути.
Рукопис уџбеника испуњава стандард 4.
Показатељи 1, 2, 3, 4 и 5 су у потпуности задовољени: у рукопису уџбеника поштују се
језичка и правописна норма језика на којем је написан; дужина и конструкција реченица
одговарају узрасту ученика; текст је језички и стилски уједначен; страни изрази се користе
само када је неопходно; језик уџбеника доприноси лакшем разумевању садржаја.
Рукопис уџбеника испуњава стандард 5.
Сви показатељи овог стандарда су у потпуности задовољени: јасно су наведени наслов,
предмет, разред и врста школе; графичка структура прати структуру садржаја и обезбеђује
прегледност; ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно;
однос текстуалних и визуелних елемената је складан; формат, квалитет штампе, папира,
корица и повеза обезбеђује функционалну употребу; боја и папир на коме је одштампан
рукопис нису штетни по здравље; боја слова и подлоге, величине и тип слова, дужина
редова и размак између њих обезбеђују читкост текста.
Рукопис другог наставног средства Вежбанка - Радна свеска за почетно читање за
први разред основне школе, на русинском језику и писму, има 64 (шездесет четири) стране.
На почетку се налази водич кроз уџбеник са симболима који објашњавају и олакшавају
ученицима коришћење уџбеника. Уџбеник је посвећен учењу штампаних слова русинске
азбуке, као и савладавању вештине писања штампаних слова. Први део уџбеника садржи
задатке у којима се вежба писање правих и кривих линија, бојање и цртање, да би се даље
прешло на учење самих слова. Други део уџбеника садржи бројне интерактивне задатке који
помажу овладавању вештином читања и писања штампаних слова русинске азбуке.
Рукопис Уџбеника је усклађен са стандардима квалитета уџбеника, јер су испуњени сви
стандарди.
Рукопис уџбеника испуњава стандард 1.
Показатељи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 су у потпуности задовољени: рукопис уџбеника је садржајем
и обимом усклађен са планом наставе и учења; садржај доприноси достизању образовних
стандарда и развијању компетенција ученика; садржај уџбеника је заснован на прихваћеним
научним теоријама, чињеницама, закључцима, тумачењима, актуелним подацима и
савременим достигнућима; у садржају рукописа уџбеника нема материјалних грешака;
визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције; садржај уџбеника
је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања и васпитања; у
уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог предмета и других предмета.
Рукопис уџбеника испуњава стандард 2.
Показатељи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 су у потпуности задовољени: рукопис уџбеника је
прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању; доприноси конструкцији
и интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних знања; стимулише
ученике да уче различитим методама и облицима рада; уџбеник подржава различите
стилове учења; омогућава праћење сопственог напреткa, упућује на коришћење различитих
извора и врста информација, подстиче стваралачко и критичко мишљење, указује на везу
садржаја са свакодневним животом, његовом применом и даљим учењем; подстиче
интересовање за предмет, мотивише и подржава самостално учење.

Рукопис уџбеника испуњава стандард 3.
Показатељи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 су у потпуности задовољени: рукопис уџбеника има јасну,
логичку и кохерентну структуру; поштује дидактичке принципе и методику наставе предмета;
обезбеђује прегледност и лако сналажење; садржи структуралне компоненте; лекције
садрже основни текст и дидактичку апаратуру; примери који се наводе у читанци су
функционални, разноврсни и релевантни; питања, задаци и налози су логично повезани са
садржајем, јасно формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену
наученог; задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у којима
ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину; непознате
речи и кључни појмови су јасно истакнути.
Рукопис уџбеника испуњава стандард 4.
Показатељи 1, 2, 3, 4 и 5 су у потпуности задовољени: у рукопису уџбеника поштују се
језичка и правописна норма језика на којем је написан; дужина и конструкција реченица
одговарају узрасту ученика; текст је језички и стилски уједначен; страни изрази се користе
само када је неопходно; језик уџбеника доприноси лакшем разумевању садржаја.

Рукопис уџбеника испуњава стандард 5.
Сви показатељи овог стандарда су у потпуности задовољени: јасно су наведени наслов,
предмет, разред и врста школе; графичка структура прати структуру садржаја и обезбеђује
прегледност; ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно;
однос текстуалних и визуелних елемената је складан; формат, квалитет штампе, папира,
корица и повеза обезбеђује функционалну употребу; боја и папир на коме је одштампан
рукопис нису штетни по здравље; боја слова и подлоге, величине и тип слова, дужина
редова и размак између њих обезбеђују читкост текста.
Рукопис уџбеника Читанка за први разред основне школе, на русинском језику и
писму, има 68 (шездесет осам) страна. Текстови су тематски подељени у четири целине које
чине засебна поглавља: „Шицких любим“, „Видумуйме“, „Вредни руки“ и „Желєни куцик“. На
почетку уџбеника налази се Садржај и водич са ознакама и њиховим значењем која ученике
упућују како лакше да користе уџбеник. Поред текстова налази се речник мање познатих
речи, тумачење непознатих реалија, разговор о тексту који олакшава његово разумевање и
питања у вези са текстом, што је често праћено занимљивим интерактивним задацима
прилагођеним узрасту.
Рукопис Уџбеника је усклађен са стандардима квалитета уџбеника, јер су испуњени сви
стандарди.
Рукопис уџбеника испуњава стандард 1.
Показатељи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 су у потпуности задовољени: рукопис уџбеника је садржајем
и обимом усклађен са планом наставе и учења; садржај доприноси достизању образовних
стандарда и развијању компетенција ученика; садржај уџбеника је заснован на прихваћеним
научним теоријама, чињеницама, закључцима, тумачењима, актуелним подацима и
савременим достигнућима; у садржају рукописа уџбеника нема материјалних грешака;
визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције; садржај уџбеника

је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања и васпитања; у
уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог предмета и других предмета.
Рукопис уџбеника испуњава стандард 2.
Показатељи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 су у потпуности задовољени: рукопис уџбеника је
прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању; доприноси конструкцији
и интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних знања; стимулише
ученике да уче различитим методама и облицима рада; уџбеник подржава различите
стилове учења; омогућава праћење сопственог напреткa, упућује на коришћење различитих
извора и врста информација, подстиче стваралачко и критичко мишљење, указује на везу
садржаја са свакодневним животом, његовом применом и даљим учењем; подстиче
интересовање за предмет, мотивише и подржава самостално учење.
Рукопис уџбеника испуњава стандард 3.
Показатељи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 су у потпуности задовољени: рукопис уџбеника има јасну,
логичку и кохерентну структуру; поштује дидактичке принципе и методику наставе предмета;
обезбеђује прегледност и лако сналажење; садржи структуралне компоненте; лекције
садрже основни текст и дидактичку апаратуру; примери који се наводе у читанци су
функционални, разноврсни и релевантни; питања, задаци и налози су логично повезани са
садржајем, јасно формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену
наученог; задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у којима
ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину; непознате
речи и кључни појмови су јасно истакнути.
Рукопис уџбеника испуњава стандард 4.
Показатељи 1, 2, 3, 4 и 5 су у потпуности задовољени: у рукопису уџбеника поштују се
језичка и правописна норма језика на којем је написан; дужина и конструкција реченица
одговарају узрасту ученика; текст је језички и стилски уједначен; страни изрази се користе
само када је неопходно; језик уџбеника доприноси лакшем разумевању садржаја.
Рукопис уџбеника испуњава стандард 5.
Сви показатељи овог стандарда су у потпуности задовољени: јасно су наведени наслов,
предмет, разред и врста школе; графичка структура прати структуру садржаја и обезбеђује
прегледност; ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно;
однос текстуалних и визуелних елемената је складан; формат, квалитет штампе, папира,
корица и повеза обезбеђује функционалну употребу; боја и папир на коме је одштампан
рукопис нису штетни по здравље; боја слова и подлоге, величине и тип слова, дужина
редова и размак између њих обезбеђују читкост текста.
Рукопис другог наставног средства Писанка - Радна свеска за почетно писање за
први разред основне школе, на русинском језику и писму, има 44 (четрдесет четири) стране.
На почетку уџбеника налази се илустрована азбука русинског језика са штампаним и
писаним словима. Овај уџбеник намењен је учењу и овладавању писаним словима русинског
језика и овладавању вештином писања. Уџбеник садржи бројне илустрације и задатке у
којима се претежно тражи допуњавање слова или читавих речи и преписивање. У другој
половини уџбеника заступљени су и задаци које се тичу основа правописа: савладавање
писања јотованих вокала, меког знака, као и писања великог слова у властитим именима и
на почетку реченице и писања тачке на крају реченице. Пред крај уџбеника налазе се задаци
који су посвећени овладавању писања реченице.
Рукопис Уџбеника је усклађен са стандардима квалитета уџбеника, јер су испуњени сви

стандарди.

Рукопис уџбеника испуњава стандард 1.
Показатељи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 су у потпуности задовољени: рукопис уџбеника је садржајем
и обимом усклађен са планом наставе и учења; садржај доприноси достизању образовних
стандарда и развијању компетенција ученика; садржај уџбеника је заснован на прихваћеним
научним теоријама, чињеницама, закључцима, тумачењима, актуелним подацима и
савременим достигнућима; у садржају рукописа уџбеника нема материјалних грешака;
визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције; садржај уџбеника
је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања и васпитања; у
уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог предмета и других предмета.
Рукопис уџбеника испуњава стандард 2.
Показатељи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 су у потпуности задовољени: рукопис уџбеника је
прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању; доприноси конструкцији
и интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних знања; стимулише
ученике да уче различитим методама и облицима рада; уџбеник подржава различите
стилове учења; омогућава праћење сопственог напреткa, упућује на коришћење различитих
извора и врста информација, подстиче стваралачко и критичко мишљење, указује на везу
садржаја са свакодневним животом, његовом применом и даљим учењем; подстиче
интересовање за предмет, мотивише и подржава самостално учење.
Рукопис уџбеника испуњава стандард 3.
Показатељи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 су у потпуности задовољени: рукопис уџбеника има јасну,
логичку и кохерентну структуру; поштује дидактичке принципе и методику наставе предмета;
обезбеђује прегледност и лако сналажење; садржи структуралне компоненте; лекције
садрже основни текст и дидактичку апаратуру; примери који се наводе у читанци су
функционални, разноврсни и релевантни; питања, задаци и налози су логично повезани са
садржајем, јасно формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену
наученог; задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у којима
ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину; непознате
речи и кључни појмови су јасно истакнути.
Рукопис уџбеника испуњава стандард 4.
Показатељи 1, 2, 3, 4 и 5 су у потпуности задовољени: у рукопису уџбеника поштују се
језичка и правописна норма језика на којем је написан; дужина и конструкција реченица
одговарају узрасту ученика; текст је језички и стилски уједначен; страни изрази се користе
само када је неопходно; језик уџбеника доприноси лакшем разумевању садржаја.

Рукопис уџбеника испуњава стандард 5.
Сви показатељи овог стандарда су у потпуности задовољени: јасно су наведени наслов,
предмет, разред и врста школе; графичка структура прати структуру садржаја и обезбеђује
прегледност; ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно;
однос текстуалних и визуелних елемената је складан; формат, квалитет штампе, папира,
корица и повеза обезбеђује функционалну употребу; боја и папир на коме је одштампан

рукопис нису штетни по здравље; боја слова и подлоге, величине и тип слова, дужина
редова и размак између њих обезбеђују читкост текста.
Рукопис другог наставног средства Словарица за први разред основне школе на
русинском језику и писму садржи сва штампана слова русинске азбуке, одштампана на
картону, заједно са илустрацијом неког предмета, који почиње словом уз које тај предмет
стоји на картици. Поред тога, Словарица садржи и карте са малим и великим штампаним
словима и поменутим илустрацијама. Ради лакшег руковања, ово наставно средство има и
џепове за убацивање картица са словима, а све је смештено унутар корица. Комбинација
слова омогућује формирање речи, чиме се уче сама слова, уче се основна правописна
правила везана за комбиновање слова у речима на русинсом језику, вежба се и утврђује се
читање.
Рукопис наставног средства је усклађен са стандардима квалитета уџбеника, јер су
испуњени сви стандарди.
Рукопис уџбеника испуњава стандард 1.
Показатељи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 су у потпуности задовољени: рукопис уџбеника је садржајем
и обимом усклађен са планом наставе и учења; садржај доприноси достизању образовних
стандарда и развијању компетенција ученика; садржај уџбеника је заснован на прихваћеним
научним теоријама, чињеницама, закључцима, тумачењима, актуелним подацима и
савременим достигнућима; у садржају рукописа уџбеника нема материјалних грешака;
визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције; садржај уџбеника
је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања и васпитања; у
уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог предмета и других предмета.
Рукопис уџбеника испуњава стандард 2.
Показатељи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 су у потпуности задовољени: рукопис уџбеника је
прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању; доприноси конструкцији
и интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних знања; стимулише
ученике да уче различитим методама и облицима рада; уџбеник подржава различите
стилове учења; омогућава праћење сопственог напреткa, упућује на коришћење различитих
извора и врста информација, подстиче стваралачко и критичко мишљење, указује на везу
садржаја са свакодневним животом, његовом применом и даљим учењем; подстиче
интересовање за предмет, мотивише и подржава самостално учење.
Рукопис уџбеника испуњава стандард 3.
Показатељи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 су у потпуности задовољени: рукопис уџбеника има јасну,
логичку и кохерентну структуру; поштује дидактичке принципе и методику наставе предмета;
обезбеђује прегледност и лако сналажење; садржи структуралне компоненте; лекције
садрже основни текст и дидактичку апаратуру; примери који се наводе у читанци су
функционални, разноврсни и релевантни; питања, задаци и налози су логично повезани са
садржајем, јасно формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену
наученог; задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у којима
ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину; непознате
речи и кључни појмови су јасно истакнути.
Рукопис уџбеника испуњава стандард 4.
Показатељи 1, 2, 3, 4 и 5 су у потпуности задовољени: у рукопису уџбеника поштују се
језичка и правописна норма језика на којем је написан; дужина и конструкција реченица

одговарају узрасту ученика; текст је језички и стилски уједначен; страни изрази се користе
само када је неопходно; језик уџбеника доприноси лакшем разумевању садржаја.
Рукопис уџбеника испуњава стандард 5.
Сви показатељи овог стандарда су у потпуности задовољени: јасно су наведени наслов,
предмет, разред и врста школе; графичка структура прати структуру садржаја и обезбеђује
прегледност; ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно;
однос текстуалних и визуелних елемената је складан; формат, квалитет штампе, папира,
корица и повеза обезбеђује функционалну употребу; боја и папир на коме је одштампан
рукопис нису штетни по здравље; боја слова и подлоге, величине и тип слова, дужина
редова и размак између њих обезбеђују читкост текста.
Рукопис уџбеничког комплеат Русински језик за први разред основне школе, који се
састоји од: уџбеника Буквар за први разред основне школе, на русинском језику и писму,
ауторки Ксеније Бођанец, Наталије Зазуљак и Меланије Рамач, другог наставног средства
Вежбанка – радна свеска за почетно читање, на русинском језику и писму, ауторки Ксеније
Бођанец, Наталије Зазуљак и Меланије Рамач, уџбеника Читанка, на русинском језику и
писму, ауторке Љубице Бучко, другог наставног редства Писанка – радна свеска за почетно
писање, на русинском језику и писму, ауторки Ксеније Бођанец, Наталије Зазуљак и
Меланије Рамач и другог наставног средства – Словарица, на русинском језику и писму,
ауторки Ксеније Бођанец, Наталије Зазуљак и Меланије Рамач, издавача ЈП Завод за
уџбенике Београд, својим садржајем и обликом омогућава спровођење принципа једнаких
могућности, односно својим садржајем и обликом не врши дискриминацију, не доводи у
неравноправан положај групе и појединце, нити подстичу на такво понашање, што је у
складу са чланом 13. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС“ бр. 27/2018).

