
 
У прилици смо да вам понудимо МАГНЕТНУ СЛОВАРИЦУ - вишенаменско наставно средство. 

 

БЕЛА МАГНЕТНА ТАБЛА 120х80cm 
Цена: 6.000 РСД      Акцијска цена: 4.000 РСД 
БЕЛА МАГНЕТНА ТАБЛА 240х120cm 
Цена: 14.000 РСД      Акцијска цена: 10.000 РСД 
Уз сваку таблу на поклон: 4 пиши-бриши фломастера и сунђер за брисање 

СЕТ МАГНЕТНИХ ДРВЕНИХ СЛОВА И БРОЈЕВА са 
знаковима интерпункције и рачунских операција 
Цена: 10.000 РСД                 Акцијска цена: 7.000 РСД 

БЕЛА МАГНЕТНА СЛОВАРИЦА 120х80cm 
Сет магнетних дрвених слова и бројева са 
знаковима интерпункције и рачунских операција 
4 пиши-бриши фломастера + сунђер за брисање 
Цена: 13.000 РСД      Акцијска цена: 9.000 РСД 

СТАЛАК ЗА МАГНЕТНУ ТАБЛУ 

Цена; 5.000 РСД 

Акцијска цена: 2.000 РСД 

БЕЛА МАГНЕТНА СЛОВАРИЦА 240х120cm 
Сет магнетних дрвених слова и бројева са 
знаковима интерпункције и рачунских операција 
4 пиши-бриши фломастера + сунђер за брисање 
Цена: 24.000 РСД      Акцијска цена: 16.000 РСД 

БЕЛА МАГНЕТНА СЛОВАРИЦА 
СА СТАЛКОМ 120х80cm 
Сет магнетних дрвених слова и 
бројева са знаковима интерпункције 
и рачунских операција, 
4 пиши-бриши фломастера, 
сунђер за брисање 
Цена: 18.000 РСД       

Акцијска цена: 11.000 РСД 

МАГНЕТНЕ ТАБЛЕ, МАГНЕТНА СЛОВА И БРОЈЕВИ 

АКЦИЈСКА ПОНУДА 
ОДАБРАНИХ ПРОИЗВОДА 

НОВЕ ШКОЛЕ 

НОВА ШКОЛА 
Господар Јованова 22, Београд 
 011 263 1652, 328 4989 

www.novaskola.com 
kontakt@novaskola.com 

http://www.novaskola.com/
mailto:kontakt@novaskola.com


Цена: 5.000,00 
 

Акцијска цена: 2.000,00 РСД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Дидактичко средство намењено деци млађег 
узраста. Кроз различите животне ситуације, 
сликама причамо причу о вредностима 
различитог, толеранцији и разумевању. 
Тематске приче: Кривица и опроштај, Деца са 
хендикепом, Зид предрасуда, Полни 
стереотипи, Одело не чини човека... Веома је 
важно да деца прихвате разлике које постоје 
међу њима. МОЈ СВЕТ идеално је дидактичко 
средство за ту сврху јер подстиче ученике на 
откривање особина по којима 
су слични или исти, а по којима се разликују. 
Преноси им се став да нас личне особености 
чине оним што јесмо, да је „у реду" бити 
различит и да разлике међу њима нису 
препрека, већ могу бити и подстицајне. 
Користећи ово дидактичко средство деца 
откривају своје могућности, као и особености 
места и особа које их окружују. 

МОЈ СВЕТ - ТОЛЕРАНЦИЈА 
 

Цена: 5.000,00 
 

Магнетни сет је иновативно наставно средство намењено 
деци млађег предшколског и школског узраста. Посебно 
је корисно за децу са сметњама у развоју и 
инвалидитетом, јер подстиче на синтезу чулних опажаја и 
способности – покрета, фине моторике и вербалног 
изражавања. Садржи 6 слика са различитим темама и 80 
магнетних предмета. Деца остварују комуникацију и уче 
користећи конкретне предмете и тако задовољавају 
најважнији педагошки принцип – принцип очигледности 
у настави. 

Акцијска цена: 2.000,00 РСД 

МАГНЕТНИ СЕТ 
 

Цена: 3.000,00 
 

Комплет од 10 зидних слика је дидактичко средство које својим садржајем, илустрацијама и бојом, 
форматом и квалитетом израде оплемењујe радни простор, подстиче усвајање одређених знања и 
појмова. Прилагођене су психофизичком узрасту и потребама ученика. Азбука и абецеда (велика и мала, 
писана и штампана слова), кружење воде у природи, годишња доба, сеоско домаћинство, дивље 
животиње, воћњак и виноград, жива и нежива природа, повртњак и њива, саобраћај. 

Акцијска цена: 1.000,00 РСД 

СЛИКЕ ЗА МОЈУ УЧИОНИЦУ 



ПРИЧАЈ МИ ПРИЧУ користи се за писане и говорне 
вежбе из матерњег језика. Помаже развоју способности 
ученика да помоћу вербалних средстава преобликују и 
пренесу визуелни садржај, да изражавају мисли, идеје, 
осећања, да користе сопствено знање и искуство како 
би разумели садржај слика. Подстиче децу на богаћење 
речника, а садржај слика промовише топле и складне 
социјалне односе. 
 
 
     Цена: 5.000,00 

 
Акцијска цена: 2.000,00 РСД 

  РАЗРЕДНА СЛИКОВНИЦА – ПРИЧАЈ МИ ПРИЧУ 
 

МАТЕМАТИКА I ПЛУС служи за реализацију 
наставних садржаја из математике. Његово 
коришћење у настави омогућава пуну активност 
ученика: од способности посматрања и опажања, 
до развијања логичког, критичког, стваралачког и 
апстрактног мишљења. 
 
     
 
 

РАЗРЕДНА СЛИКОВНИЦА – МАТЕМАТИКА I ПЛУС 
 

СВЕТ ОКО НАС служи за реализацију наставних  
адржаја из истоименог наставног предмета. Његово  
коришћење у настави омогућава пуну активност  
ученика. Креатори, аутори и издавач су при изради 
наставног средства, поред садржаја, посебну  
пажњу посветили његовој естетској и  
функционалној страни. 
 
 
 
 

РАЗРЕДНА СЛИКОВНИЦА – СВЕТ ОКО НАС 
 

Цена: 5.000,00 
 

Акцијска цена: 2.000,00 РСД 

Цена: 5.000,00 
 

Акцијска цена: 2.000,00 РСД 

НАШЕ ДРВО је дидактичко средство вишеструке намене. 
Величине је 100х70х70 цм. Састоји се од пластифицираног 
картона са дрвеним постољем и четири додатна елемента у 
виду жбунића. Четири различите стране у бојама 
карактеристичним за одређено годишње доба које се могу 
украшавати налепницама. Његова употреба осмишљена је тако 
да уз игру делује на различите аспекте развоја деце. Упутство 
које се добија уз НАШЕ ДРВО садржи детаљан опис игара које 
могу бити и инспирација за смишљање нових. 
 
 
 

НАШЕ ДРВО 
 

Цена: 1.200,00 
 

Акцијска цена: 1.000,00 РСД 



 
  

Постери АЗБУКА и АБЕЦЕДА на којима су сва слова написана у штампаном и писаном облику, како 
велико, тако и мало слово. Свако слово прати одређена илустрација ради лакшег визуелног 
препознавања. 
 

Цена једног постера: 300,00 РСД 

Цена: 500,00 РСД 

Цена књиге: 250,00 РСД 

Акцијска цена једног постера: 200,00 РСД 

Акцијска цена: 300,00 РСД 

Акцијска цена књиге: 200,00 РСД 

АЗБУКА И АБЕЦЕДА 

МОЈИ ЂАЧКИ ДАНИ 

Оригиналан школски споменар у који школарке и школарци бележе све важне догађаје и драге 
успомене из прва четири разреда основне школе. Ова драгоцена и атрактивно дизајнирана књига 
се годинама попуњава а заувек чува. 

Приручник за здравствено васпитање за први и други разред, одговара на многа питања: како 
смо дошли на свет, чему лична хигијена, здрави зуби, чистоћа, шта је здрава исхрана... 
Знањем се чува здравље! 

ЗДРАВИ БИЛИ 1 и 2 



  

НИКОЛА ТЕСЛА - МОЈА 
МЛАДОСТ 
аутобиографски записи 
прилагођени млађој 
читалачкој публици са 
прегршт упечатљивих и 
необичних детаља из 
проналазачеве младости. 

ДУНАВСКИ РАЗБОЈНИЦИ 
роман Жила Верна који 
читаоце води на 
авантуристичку пловидбу 
Дунавом дугачку преко 
3000км и упознаје их са 
подунавским пределима, 
градовима и народима, али и 
са значајем ове реке за људе 
који живе на њеним 
обалама. 

БАШ ЧЕЛИК 
књига која окупља 
најлепше умотворине 
наше усмене 
књижевности. Поред 
приповедака, лирских и 
епских песама, ту су и 
брзалице, разбрајалице, 
загонетке, пословице и 
изреке. 

ПЕСМАРИЦА Јована 
Јовановића Змаја 
представља један од 
најсвеобухватнијих избора 
његових песама за децу. 
Лепота и свежина његових 
стихова одолевају 
времену. И данас су 
омиљени међу читаоцима. 

ХАЈДУЦИ су један од 
најзначајнијих романа за 
децу и младе српске 
књижевности. Несташлуци 
дружине из ђачких клупа, 
која одлучује да се одметне 
у хајдучију, свакога ће 
насмејати, али и навести на 
размишљање. 

МАГАРЕЋЕ ГОДИНЕ 
говоре о периоду 
одрастања и школовања 
које је на духовит начин 
описао Бранко Ћопић у 
овом роману. Прва 
сазнања о животу и прве 
љубави главни су 
проблеми младих чак и 
када око њих букти рат. 

Књигу МИКА АЛАС 
написали су Милутин 
Миланковић и Јеленко 
Михаиловић. У њој су 
сабране анегдоте из 
живота чувеног 
математичара, као и 
његови есеји и чланци о 
различитим темама. 

АУТОБИОГРАФИЈА 
Бранислава Нушића, једна од 
најдуховитијих књига овог 
жанра, поред тога што ће 
читаоцима приближити 
живот и рад самог аутора, 
насмејаће их духовито 
описаним догодовштинама 
из школског живота чувеног 
комедиографа. 

Цена: 250,00 РСД 

Акцијска цена: 150,00 РСД 

Цена: 300,00 РСД 

Цена: 400,00 РСД 

Цена: 400,00 РСД Цена: 400,00 РСД 

Цена: 500,00 РСД 

Цена: 400,00 РСД Цена: 450,00 РСД 

Акцијска цена: 200,00 РСД 

Акцијска цена: 300,00 РСД 

Акцијска цена: 300,00 РСД 

Акцијска цена: 300,00 РСД 

Акцијска цена: 300,00 РСД 

Акцијска цена: 300,00 РСД Акцијска цена: 300,00 РСД 



 

 
Производе можете поручити путем мејла poruci@novaskola.com 

или на бројеве телефона 011/2631-652 и 011/328-4989. 
У све цене урачунат је ПДВ! 

Акцијска цена: 1.000,00 РСД Цена: 1.800,00 РСД 

Цена: 400,00 РСД Акцијска цена: 300,00 РСД 

КЛАВИР КЊИГА 

Незамењиво наставно средство за подстицање и 
развијање интереса за музику које помаже деци 
да уђу у јединствен свет нота, мелодија и 
партитура дечје и светске музичке баштине. 
Клавир књига садржи: 
• 11 илустрованих композиција (текст и нотни 
запис, с нотама у бојама) 
• Електронску клавијатуру означену бојама 
• Интерактивни компакт диск који садржи: 

o Интерактивни курс свирања 
o Свих 11 композиција у музичкој и 
вокалној изведби 
o Музичку верзију бројалица уз могућност 
самосталног компоновања 
o Свирање на тастатури компјутера 
o 11 композиција класичне музике 
o Бојанку, цртанку и слагалицу 
o Комплетну теорију музике за основну 
школу, као и бројне тестове знања. 

 

МОЈА СРБИЈА 

Кроз стрип и стих, ова књига вас 
упознаје с оним што је 
најважније и најлепше у Србији: 
с њеним природним лепотама, 
богатствима и културно- 
историјским споменицима. Како 
ни географија не би била 
запостављена, ту је и поклон 
мапа Србије. 


