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1. Топос пута у српској народној бајци; – 1. изд. – Београд: Друштво за српски језик 

и књижевност Србије, 2006. – 293 стране. (ISBN 86-84885-16-3) 
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Станковић-Шошо; [илустрације Тихомир Челановић]. – 6. изд. – Београд : Klett, 2013. – 

215 стр+ 1 електронски оптички диск. – Напомена: Текст ћир. и лат. – Они су писали за 
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– Напомена: Текст ћир. и лат. – Решења: стр. 215–216. – Они су писали за нас: стр. 209–

212. – Регистар. Решења: стр. 215–216. (ISBN 978-86-7762-175-9) 
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комплет / Весна Ломпар, Наташа Станковић-Шошо; [илустрације Тихомир Челановић]. – 

5. изд. – Београд: Klett, 2013. – 131 стр. Наташа Станковић-Шошо је аутор задатака у 
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школе / Наташа Станковић-Шошо ... [и др.]; [илустрације Небојша Дедић, Иван 

Шаиновић]. – 4. изд. – Београд : Нови Логос, 2013. – 160 стр. – Напомена: Решења: стр. 
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9. Уметност речи: читанка за пети разред основне школе / [приредили] Наташа 
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изд. – Београд: Нови Логос, 2013. – 232 стр. + 1 електронски оптички диск. – Напомена: 

Тест ћир. и лат. – Регистар. Наташа Станковић-Шошо је приредила поглавља Чудотворни 

свет, Четири годишња доба, Ма шта ми рече, Ђачко доба, Код куће је најлепше (стр. 10– 

121; 152– 232). (ISBN 978-86-6109-035-6).  
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разред основне школе / Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Јелена Срдић; 

[илустрације Драшко Тубић, Небоша Дедић, Нада Дамњановић]. – 3. изд. – Београд : Нови 

Логос, 2013. – 170 стр. – Напомена: Решења: стр. 158–170. Наташа Станковић-Шошо је 
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11. Српски језик и књижевност 5: приручник за наставнике српског језика и 

књижевности: за пети разред основне школе / Наташа Станковић-Шошо ... [и др.]. – 2. изд. 

– Београд: Нови Логос, 2013. – 505 стр. + 1 електронски оптички диск. – Напомена: 

Напомене и библиогрфске референце уз текст. Наташа Станковић-Шошо је написала 

оријентациони распоред наставног градива за 5. разред основне школе (стр. 43–65).   

(ISBN 978-86-6109-067-7). 
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Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић; [илустрације Миленко Стевановић ... [и др.]]. – 3. изд. 

– Београд : Нови Логос, 2013. – 232 стр. + 1 електронски оптички диск. – Напомена: Текст 

ћир. и лат. – Регистар. Наташа Станковић-Шошо је приредила поглавља Разиграни дани, 

И још даље иза краја до бескраја, Прва љубав, Код куће је најбоље, Наслеђе (стр. 10– 143; 

192–195; 198–231). (ISBN 978-86-6109-036-3). 

13. Радна свеска 6: уз уџбенички комплет српског језика: за шести разред основне 

школе / Наташа Станковић-Шошо ... [и др.]; [илустрације Коста Миловановић ... и др.]. – 

3. изд. –  Београд: Нови Логос, 2013. – 160 стр. – Напомена: Решења: стр. 157–160. Наташа 

Станковић-Шошо је аутор задатака у поглављу Уметност речи (стр. 8–45; 66–104).   

(ISBN 978-86-6109-038-7). 



14. Српски језик 6: приручник за наставнике српског језика и књижевности: за 

шести разред основне школе / Наташа Станковић-Шошо ... [и. др.]. – 3. изд. – Београд: 

Нови Логос, 2013. – 473 стр. + 1 електронски оптички диск. – Напомена: Напомене и 

библиографске референце уз текст. Наташа Станковић-Шошо је написала оријентациони 

распоред наставног градива за 6. разред основне школе (стр. 50–75).                              

(ISBN 978-86-6109-061-5). 

15. Уметност речи: читанка за седми разред основне школе / [приредила] Наташа 

Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић; [илустрације Небојша Дедић ... и др.]. – 2. изд. – 

Београд: Нови Логос, 2013. – 240 стр. + 1 електронски оптички диск. – Напомена: – 

Регистар. Наташа Станковић-Шошо је приредила поглавља Човек само срцем добро види, 

Погоди како се расте, Све боје света, Светогорски дани и ноћи, Међу својима, Ко прича 

причу, њен је господар (стр. 10–125; 180–240). (ISBN 978-86-6109-080-6). 

16. Радна свеска 7: уз уџбенички комплет српског језика: за седми разред основне 

школе / Наташа Станковић-Шошо ... [и др.]; [илустрације Бранко Јовић ... и др.]. – 2. изд. –  

Београд: Нови Логос, 2013. – 160 стр. – Напомена: Решења: стр. 160.  Наташа Станковић-

Шошо је аутор задатака у поглављу Уметност речи (стр. 8–42; 47, 50, 60–68; 72–75). 

(ISBN 978-86-6109-082-0). 

 17.  Српски језик 7: приручник за наставнике српског језика и књижевности: за 

седми разред основне школе / Наташа Станковић-Шошо ... [и др.]. – 1. изд. – Београд : 

Нови Логос, 2012. –514 стр. + 1 електронски оптички диск. – Напомена: Напомене и 

библиографске референце уз текст. Наташа Станковић-Шошо је написала текст Примери 

провере усвојености образовних стандарда (стр. 21–25), Рад са децом са посебним 

образовним потребама (стр. 28–33), Мултимедија у настави српског језика и 

књижевности (стр. 33) и оријентациони распоред наставног градива за 7. разред основне 

школе (стр. 37–63). (ISBN 978-86-6109-092-9). 

18. Српски језик 8: приручник за наставнике српског језика и књижевности: за 

осми разред основне школе / Наташа Станковић-Шошо ... [и др.]. – 3. изд. – Београд: Нови 

Логос, 2013. – 462 стр. + 1 електронски оптички диск. – Напомена: Напомене и 

библиографске референце уз текст. Наташа Станковић-Шошо је написала оријентациони 

распоред наставног градива за 8. разред основне школе (стр. 45–71) и задатке за 

Креативне слагалице (стр. 451–459). (ISBN 978-86-6109-026-4). 

19. Реч по реч: читанка за први разред основне школе / [приредила] Наташа 

Станковић-Шошо, Маја Костић; [илустрације Никола Витковић, Бранко Јовић. – 1. изд. – 

Београд: Нови Логос, 2013. – 112. стр. (ISBN 978-86-6109-151-3). 

20. Реч по реч: радна свеска уз читанку за први разред основне школе / Наташа 

Станковић-Шошо, Маја Костић; илустрације Никола Витковић, Бранко Јовић и др. – 1. 

изд. – Београд: Нови Логос, 2013. – 72. стр. (ISBN 978-86-6109-152-0). 



21. Уз речи растемо: читанка за други разред основне школе / [приредила] Наташа 

Станковић-Шошо, Маја Костић; [илустрације Небојша Дедић. – 1. изд. – Београд: Нови 

Логос, 2013. – 134. стр. – Напомена: Текст ћир. и лат. Решења: стр. 134.                         

(ISBN 978-86-6109-156-8). 

22. Радна свеска 2: уз уџбенички комплет за други разред основне школе / Наташа 

Станковић-Шошо ... [и др.]; [илустрације Младен Анђелковић ... и др.]. – 1. изд. –  

Београд: Нови Логос, 2013. – 116 стр. – Напомена: Решења: стр. 104–116.  Наташа 

Станковић-Шошо је аутор задатака на стр. 13–16; 21–23; 32; 35, 37; 49–52; 54–58; 65–66; 

70–75; 81–85; 89, 98–103). (ISBN 978-86-6109-082-0). 


