
ЗА НАСТАВНИКЕ
•  Уџбенички комплет

•  Дигитални уџбеник

•  Приручник за наставнике

•  Педагошки дневник

•  Постер за учионицу

Приручник за наставнике садржи: 
• методички приручник;
• предлоге годишњег и месечних планова рада наставника;
• предлоге дневних припрема за час;
• предлоге петнаестоминутних тестова;
•  наставни материјал за индивидуализован 

и прилагођен начин рада са ученицима.

ХЕМИЈА

Савремени
штампани
и дигитални
уџбеници

Господара Вучића 245
11000 Београд
011 74 56 025
office@vulkanznanje.rs
www.vulkanznanje.rs
vulkanznanje
@vulkan_znanje

Више од 1300 3Д анимација помоћи ће 
ученицима да лакше савладају градиво 
и визуелно им приближити различите 
појаве, објекте, локације...

Више од 100 
интерактивних алата 

и игрица учиниће 
учење забавнијим 

и креативнијим.
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ОДОБРЕНО

ЗА НАСТАВНИКЕ ЗА НАСТАВНИКЕ

Ви и ваши ученици сами можете креирати 
презентације, обогатити их 3Д моделима, 
видео-записима, фотографијама и вежбама 
из наше дигиталне библиотеке или из 
ваше архиве.

ОДОБРЕНИ ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ
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Ви и ваши ученици сами можете креирати 
презентације, обогатити их 3Д моделима, 
видео-записима, фотографијама и вежбама
из наше дигиталне библиотеке или из 
ваше архиве.

Више од 100 Више од 100 Више од 100 
интерактивних алата интерактивних алата интерактивних алата 

Више од 1300 3Д анимација помоћи ће 
ученицима да лакше савладају градиво 
и визуелно им приближити различите 
појаве, објекте, локације...

ОДОБРЕНИ ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИОДОБРЕНИ ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ

Више од 1300 3Д анимација
ученицима да лакше савладају градиво 
и визуелно им приближити различите 
појаве, објекте, локације...

Решавајући интерактивне задатке 
и тестове ученици добијају повратну 
информацију да ли су тачно урадили 
задатак, као и резултат теста.

Аутентични видео-записи који прате 
садржаје наставних јединица.

• Најсавременија образовна платформа у Европи. 

•  Дигитални уџбеници могу се користити на више уређаја: 
интерактивној табли, рачунару, паметном телефону.

•  Више од 1.200 3Д анимација, преко 900 видео и аудио записа, 
фотографија и других различитих врста материјала.

•  Тестови за проверу знања за сваку лекцију.

•  110 интерактивних тематских алата и игара 
омогућавају ученицима извођење експеримената.
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Мотивациона питања уводе ученике у наставну јединицу кроз ситуације и примере из сва-

кодневног живота, а одговре на њих ученици сагледавају на крају сваке лекције у оквиру сег-

мента Сада знамо. Усвојено знање ученици могу проврити одговарајући на питања на крају 

сваке лекције, а предложени Пројекти омогућују им да самостално изводе огледе и код куће. 

У Збирци задатака са лабораторијским вежбама задаци су подељени у три нивоа тежине, а 

упутства за извођење демонстрационих огледа и лабораторијских вежби детаљно су објашњена. 

Свака лекција почиње мотивационим питањима из свакодневног живота, која уводе ученике 

у садржај лекције. Наставне јединице систематски су обрађене, а слике и илустрације пажљиво 

су одабране. За свако једињење, реактант или производ у једначини хемијске реакције дат је 

и назив, како би ученици што лакше савладали давање назива хемијским једињењима. У нову 

област хемије – органску хемију − ученици се уводе кроз велики број примера. Употребом боја 

јасно су објашњена правила по којима се дају називи једињењима, као и специфичне реакције 

за поједине класе органских једињења. Кроз цео уџбеник, најзначајнији појмови обележени су 

различитим бојама; лекције су обогаћене додатним садржајем у виду занимљиве и практичне 

примене хемије, кроз занимљивости и објашњење непознатих речи. Кроз сегменте Пројекти 

и Истражи и запиши ученици се наводе на самосталан рад, истраживање других извора 

и додатно доношење закључака. 

Задаци су подељени у три нивоа тежине, а конципирани су тако да ученици постепено, 

од задатака за које је потребно минимално знање о задатој теми, долазе до тежих захтева. 

Демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе детаљно су објашњени, а већина ог-

леда и вежби представљена је и илустрацијама. Дата су и упутства за добијање супстанци 

(нпр. водоник, кисеоник) или апаратуре која је специфична током извођења одређеног експе-

римента (нпр. приручни кондуктометар). Методичким концептом предвиђено је да ученици 
активно учествују у извођењу демонстрационих огледа тако што ће са наставником диску-

товати о датом огледу, доносити закључке и одговарати на задата питања. С друге стране, уче-

ници самостално или у мањим групама изводе лабораторијске вежбе, а податке, стечена знања 

и закључке систематизују у датим табелама. На крају Збирке налазе се решења свих задатака.

АУТОРКA: Маја Шумар Ристовић

АУТОРКA: Маја Шумар Ристовић

777777АУТОРКA: Маја Шумар Ристовић

Да ли знате – на почетку сваке лекције налазе се 
мотивациона питања која уводе ученике у њен садржај.

На крају сваке лекције ученици могу открити одговоре 
на постављена питања у рубрици Сада знамо.

Питања за проверу 
наученог градива.

УЏБЕНИК И ЗБИРКА ЗАДАТАКА 
СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА

УЏБЕНИК

ЗБИРКА ЗАДАТАКА 
СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА
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Уџбеник и збирка одлично су одлично конципирани. Ученици 
и самостално могу да уче или обнављају градиво. Пошто тренутно 
радимо у посебним условима када је реч о извођењу наставе, 
задатке из радне свеске најчешће задајем за домаћи рад. 
Пошто су конципирани по нивоима, ученици их тако и решавају. 
Дигитални уџбеник је феноменалан, a уз подршку mozaBook-a и додатних 
могућности настава је обогаћена видео-записима и приказима 3Д 
анимација. Посебно пријатно ме је изненадио Пруручник за наставнике. 
Коначно имамо све на једном месту. Тестови су одлични, а истакла бих 
да је наставницима који раде са ученицима по ИОП материјалима 
знатно олакшан рад.

Слађана Николић, ОШ „Рудовци“, Лазаревац

Реч наставника...
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Пројекат 
продубљује 
знање ученика, 
повезујући 
теоријски и 
практичан део.

8888888

СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА

На почетку Збирке 
приказано је све посуђе 
и прибор којe ће наставник 
и ученици користити током 
извођења демонстрационих 
огледа и лабораторијских 
вежби, како би се ученици 
подсетили градива 
7. разреда.

На крају већине области 
налазе се лабораторијске 
вежбе за утврђивање 
стеченог знања.

Подсећање 
на правила 
понашања 
и рада у 
хемијској 
лабораторији 
и начин 
пружања прве 
помоћи у 
лабораторији 
додатно помажу 
у обнављању 
градива.

Додатне информације и занимљивости 
у вези са наставном јединицом.

На почетку сваке 
области налази се и 
подсетник. У њему 
су наведени појмови 
који су ученицима 
већ познати (што им 
омогућава да сагледају 
садржај поглавља), као 
и важни појмови који 
ће тек бити обрађени.

Најважнији појмови из сваке области 
издвојени су и међусобно повезани 
на крају, у виду појмовне мапе.

Додатни занимљиви 
задаци помоћи 
ће ученицима да 
самостално утврде 
стечено знање.

C

1O 2O 3O 4O

C

3O 4O

АУТОРКA: Маја Шумар Ристовић
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Додатни занимљиви 

Појашњење појмова са којима 
се ученици први пут сусрећу.
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који су ученицима 
већ познати (што им 
омогућава да сагледају 
садржај поглавља), као 
и важни појмови који 
ће тек бити обрађени.

Најважнији појмови из сваке области 
издвојени су и међусобно повезани 
на крају, у виду појмовне мапе.

Додатни занимљиви 
задаци помоћи 
ће ученицима да 
самостално утврде 
стечено знање.
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Додатни занимљиви 

Појашњење појмова са којима 
се ученици први пут сусрећу.
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Мотивациона питања уводе ученике у наставну јединицу кроз ситуације и примере из сва-

кодневног живота, а одговре на њих ученици сагледавају на крају сваке лекције у оквиру сег-

мента Сада знамо. Усвојено знање ученици могу проврити одговарајући на питања на крају 

сваке лекције, а предложени Пројекти омогућују им да самостално изводе огледе и код куће. 

У Збирци задатака са лабораторијским вежбама задаци су подељени у три нивоа тежине, а 

упутства за извођење демонстрационих огледа и лабораторијских вежби детаљно су објашњена. 

Свака лекција почиње мотивационим питањима из свакодневног живота, која уводе ученике 

у садржај лекције. Наставне јединице систематски су обрађене, а слике и илустрације пажљиво 

су одабране. За свако једињење, реактант или производ у једначини хемијске реакције дат је 

и назив, како би ученици што лакше савладали давање назива хемијским једињењима. У нову 

област хемије – органску хемију − ученици се уводе кроз велики број примера. Употребом боја 

јасно су објашњена правила по којима се дају називи једињењима, као и специфичне реакције 

за поједине класе органских једињења. Кроз цео уџбеник, најзначајнији појмови обележени су 

различитим бојама; лекције су обогаћене додатним садржајем у виду занимљиве и практичне 

примене хемије, кроз занимљивости и објашњење непознатих речи. Кроз сегменте Пројекти 

и Истражи и запиши ученици се наводе на самосталан рад, истраживање других извора 

и додатно доношење закључака. 

Задаци су подељени у три нивоа тежине, а конципирани су тако да ученици постепено, 

од задатака за које је потребно минимално знање о задатој теми, долазе до тежих захтева. 

Демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе детаљно су објашњени, а већина ог-

леда и вежби представљена је и илустрацијама. Дата су и упутства за добијање супстанци 

(нпр. водоник, кисеоник) или апаратуре која је специфична током извођења одређеног експе-

римента (нпр. приручни кондуктометар). Методичким концептом предвиђено је да ученици 
активно учествују у извођењу демонстрационих огледа тако што ће са наставником диску-

товати о датом огледу, доносити закључке и одговарати на задата питања. С друге стране, уче-

ници самостално или у мањим групама изводе лабораторијске вежбе, а податке, стечена знања 

и закључке систематизују у датим табелама. На крају Збирке налазе се решења свих задатака.

АУТОРКA: Маја Шумар Ристовић

АУТОРКA: Маја Шумар Ристовић
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Да ли знате – на почетку сваке лекције налазе се 
мотивациона питања која уводе ученике у њен садржај.

На крају сваке лекције ученици могу открити одговоре 
на постављена питања у рубрици Сада знамо.

Питања за проверу 
наученог градива.

УЏБЕНИК И ЗБИРКА ЗАДАТАКА 
СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА

УЏБЕНИК

ЗБИРКА ЗАДАТАКА 
СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА

Na NNa N+Na NNa NNa N+Na N

Уџбеник и збирка одлично су одлично конципирани. Ученици 
и самостално могу да уче или обнављају градиво. Пошто тренутно 
радимо у посебним условима када је реч о извођењу наставе, 
задатке из радне свеске најчешће задајем за домаћи рад. 
Пошто су конципирани по нивоима, ученици их тако и решавају. 
Дигитални уџбеник је феноменалан, a уз подршку mozaBook-a и додатних 
могућности настава је обогаћена видео-записима и приказима 3Д 
анимација. Посебно пријатно ме је изненадио Пруручник за наставнике. 
Коначно имамо све на једном месту. Тестови су одлични, а истакла бих 
да је наставницима који раде са ученицима по ИОП материјалима 
знатно олакшан рад.

Слађана Николић, ОШ „Рудовци“, Лазаревац

Реч наставника...
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Пројекат 
продубљује 
знање ученика, 
повезујући 
теоријски и 
практичан део.
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СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА

На почетку Збирке 
приказано је све посуђе 
и прибор којe ће наставник 
и ученици користити током 
извођења демонстрационих 
огледа и лабораторијских 
вежби, како би се ученици 
подсетили градива 
7. разреда.

На крају већине области 
налазе се лабораторијске 
вежбе за утврђивање 
стеченог знања.

Подсећање 
на правила 
понашања 
и рада у 
хемијској 
лабораторији 
и начин 
пружања прве 
помоћи у 
лабораторији 
додатно помажу 
у обнављању 
градива.

Додатне информације и занимљивости 
у вези са наставном јединицом.

На почетку сваке 
области налази се и 
подсетник. У њему 
су наведени појмови 
који су ученицима 
већ познати (што им 
омогућава да сагледају 
садржај поглавља), као 
и важни појмови који 
ће тек бити обрађени.

Најважнији појмови из сваке области 
издвојени су и међусобно повезани 
на крају, у виду појмовне мапе.

Додатни занимљиви 
задаци помоћи 
ће ученицима да 
самостално утврде 
стечено знање.
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Додатни занимљиви 

Појашњење појмова са којима 
се ученици први пут сусрећу.



ЗА НАСТАВНИКЕ
•  Уџбенички комплет

•  Дигитални уџбеник

•  Приручник за наставнике

•  Педагошки дневник

•  Постер за учионицу

Приручник за наставнике садржи: 
• методички приручник;
• предлоге годишњег и месечних планова рада наставника;
• предлоге дневних припрема за час;
• предлоге петнаестоминутних тестова;
•  наставни материјал за индивидуализован 

и прилагођен начин рада са ученицима.

ХЕМИЈА

Савремени
штампани
и дигитални
уџбеници

Господара Вучића 245
11000 Београд
011 74 56 025
office@vulkanznanje.rs
www.vulkanznanje.rs
vulkanznanje
@vulkan_znanje

Више од 1300 3Д анимација помоћи ће 
ученицима да лакше савладају градиво 
и визуелно им приближити различите 
појаве, објекте, локације...

Више од 100 
интерактивних алата 

и игрица учиниће 
учење забавнијим 

и креативнијим.

2 0 2 1 / 2 0 2 2 .

ОДОБРЕНО

ЗА НАСТАВНИКЕ ЗА НАСТАВНИКЕ

Ви и ваши ученици сами можете креирати 
презентације, обогатити их 3Д моделима, 
видео-записима, фотографијама и вежбама 
из наше дигиталне библиотеке или из 
ваше архиве.

ОДОБРЕНИ ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ

појаве, објекте, локације...

Ви и ваши ученици сами можете креирати 
презентације, обогатити их 3Д моделима, 
видео-записима, фотографијама и вежбама
из наше дигиталне библиотеке или из 
ваше архиве.

Више од 100 Више од 100 Више од 100 
интерактивних алата интерактивних алата интерактивних алата 

Више од 1300 3Д анимација помоћи ће 
ученицима да лакше савладају градиво 
и визуелно им приближити различите 
појаве, објекте, локације...

ОДОБРЕНИ ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИОДОБРЕНИ ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ

Више од 1300 3Д анимација
ученицима да лакше савладају градиво 
и визуелно им приближити различите 
појаве, објекте, локације...

Решавајући интерактивне задатке 
и тестове ученици добијају повратну 
информацију да ли су тачно урадили 
задатак, као и резултат теста.

Аутентични видео-записи који прате 
садржаје наставних јединица.

• Најсавременија образовна платформа у Европи. 

•  Дигитални уџбеници могу се користити на више уређаја: 
интерактивној табли, рачунару, паметном телефону.

•  Више од 1.200 3Д анимација, преко 900 видео и аудио записа, 
фотографија и других различитих врста материјала.

•  Тестови за проверу знања за сваку лекцију.

•  110 интерактивних тематских алата и игара 
омогућавају ученицима извођење експеримената.

Савремени

и дигитални

ОДОБРЕНО

Господара Вучића 245
11000 Београд
011 74 56 025
office@vulkanznanje.rs
www.vulkanznanje.rs
vulkanznanje
@vulkan_znanje

Приручник за наставнике 

предлоге петнаестоминутних тестова;
•  наставни материјал за индивидуализован 

и прилагођен начин рада са ученицима.

Приручник за наставнике 
методички приручник;
предлоге годишњег и месечних планова рада наставника;
предлоге дневних припрема за час;

Приручник за наставнике Приручник за наставнике 
•методички приручник;
•предлоге годишњег и месечних планова рада наставника;
•предлоге дневних припрема за час;
•предлоге петнаестоминутних тестова;

Приручник за наставнике Господара Вучића 245
11000 Београд
011 74 56 025
office@vulkanznanje.rs
www.vulkanznanje.rs
vulkanznanje
@vulkan_znanje
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ЗА НАСТАВНИКЕ
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Приручник за наставнике садржи: 
• методички приручник;
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и игрица учиниће 
учење забавнијим 

и креативнијим.
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