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

начин рада са ученицима за 7. и 8. разред.

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

БИОЛОГИЈА
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Савремени
штампани
и дигитални
уџбеници

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

Интерактивни алати за 
биологију учиниће учење 
забавнијим и креативнијим.

3Д анимацијe помажу ученицима да лакше 
савладају градиво и визуелно им приближавају 
различите појаве, објекте, изуме, организме.

Аутентични видео-записи 
који прате садржаје 
наставних јединица.

У дигиталном 
уџбенику дати су 
директни линкови – 
везе према додатним 
и занимљивим 
садржајима из 
области биологије.

У дигиталном 
уџбенику дати су 
директни линкови – 
везе према додатним 
и занимљивим 
садржајима из 
области биологије.

• Најсавременија образовна платформа у Европи. 

•  Дигитални уџбеници могу се користити на више уређаја: 
интерактивна табла, рачунар, паметни телефон.

•  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 који помажу
у развоју вештина и омогућавају ученицима извођење експеримената.

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

ОДОБРЕНИ ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ
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•  Уџбеник

•  Дигитални уџбеник
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•  Постер за учионицу
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Школски лаб је место у уџбенику где су наведени различити 
огледи и вежбе које се изводе самостално или у групи, 
као и неопходан прибор и материјал за њихово извођење.

Занимљива наука − 
бројне занимљивости 
из света биологије 
који основно градиво 
чине богатијим и 
интересантнијим.

Знање+ − додатни 
садржаји за 
проширивање знања.

Повежи научено 
− на крају сваке 
области налази 
се низ питања 
и проблемских 
задатака чија је 
сврха повезивање 
пређеног градива из 
одређене области.

Јасно презентовано 
и добро објашњено 
градиво које се  
наставља на знања 
усвојена у шестом 
разреду, уз нове 
информације које се 
постепено усвајајају.

БИОЛОГИЈА

БИОЛОГИЈА

Наша намера била је да уџбеници биологије за основну школу, на којима тимски радимо, буду 
написани јасним, узрасту прилагођеним језиком, и да информације буду проверене и у складу 
са савременим научним сазнањима. Трудиле смо се да ученике наводимо на размишљање и 
повезивање наученог, како бисмо им олакшале пут до сазнања којим их воде њихови наставници. 
Остале смо доследне и као тим, допуњујући и усклађујући ставове, како међусобно, тако и са 
нашим рецензентима наставницима, како би учење о животу било што лакше и успешније. Ако 
уз вас, наставнике, помогнемо да неки нови млади људи заволе и схвате суштину биологије, да 
разумеју да наша планета није само скуп различитих живих бића већ целина у којој је сваки члан 
подједнако важан, знаћемо да смо на добром путу.

Реч аутора...

Уџбеник за осми разред написан је по новом Плану и програму наставе и учења. Урадио 
га је исти тим ауторки које су писале и уџбеник за шести и седми разред, чиме је остварен 
континуитет какав је потребан за поступно учење по спиралном моделу – уџбеници су логично 
повезани, како би се знање стечено у претходним разредима заокружило у целине. Кроз пет 
основних поглавља ученици ће се упознати са новим темама и продубити своје знање о:

1.  важности јединства грађе и функције на нивоу ћелија, ткива и организма; о матичним 
ћелијама и њиховом значају; значају чула, нервног и ендокриног система у функционисању 
организма као целине; томе зашто и како животиње и биљке одржавају сталност своје 
унутрашње средине;

2.  одговорном понашању према свом и здрављу других: шта нам казују основне 
лабораторијске анализе; шта узрокује промене у адолесценцији, како се сачувати 
од полно преносивих болести и нежељене трудноће; шта је то полни и родни идентитет;

3.  пореклу и историји живота на нашој планети;

4.  регулацији промена током развића, као и о променама током еволуције – 
како настају врсте, укључујући нашу;

5.  екосистему и кружењима важних супстанци у природи; односима у животним заједницама; 
одрживом развоју и угрожености врста; екосистемима и угроженим врстама наше земље; 
инвазивним врстама и глобалним последицама загађења.

Дизајн и форма уџбеника остали су слични претходним – уџбеник је радни и садржи питања 
и задатке на крају сваке лекције, као и на крају сваке области, како би се постигло лакше 
усвајање, разумевање и повезивање наученог. Лекције су богато илустроване, са интересантним 
примерима из свакодневнвог живота, као и са додатним издвојеним и занимљивим садржајима 
за ученике који желе да знају више. Уџбеник садржи и бројне предлоге домаћих задатака, 
школских огледа, вежби и пројектних задатака.
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Велики број примера, 
фотографија, 
илустрација и схема 
које прате основни текст 
и олакшавају усвајање 
новог градива.

Знања и вештине које ће ученици 
стећи по завршетку лекције.

Најважнији појмови који се 
обрађују у лекцији.

Уводни задатак који помаже 
ученицима да се припреме 

за ново градиво.

Задаци унутар лекције 
омогућавају понављање 

претходног градива 
и повезивање са новом 

темом која се учи.

Повежи научено − на 
крају сваког поглавља 
налазе се задаци 
за утврђивање и 
повезивање градива.

Школски лаб је место 
у уџбенику где су 
наведени различити 
огледи и вежбе које се 
изводе самостално или 
у групи, као и неопходан 
прибор и материјал за 
њихово извођење.

Савети за ученике.

Објашњења непознатих појмовa.

Различити предлози домаћих задатака 
(презентације, есеји, дискусије…) којима се 

остварује корелација са другим предметима.

Сликовни прикази за утврђивање градива.

Провери шта знаш − на крају сваке лекције 
налазе се питања и проблемски задаци из 

пређеног градива. Задаци су класификовани по 
тежини (основни, средњи, напредни), што је јасно 

назначено симболима једног, два или три листића.

Решења свих питања и задатака 
налазе се на крају уџбеника. 

ЗБИРКА ЗАДАТАКА 
ЗА МАЛУ МАТУРУ
АУТОР: Бранко Ботић
•  300 задатака
•  Задаци рангирани по нивоима сложености
•  Различити типови задатака
•  Решења свих задатака
•  Фотографије, илустрације, табеле и схематски прикази

РСД, мек повез490
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налазе се питања и проблемски задаци из 

пређеног градива. Задаци су класификовани по 
тежини (основни, средњи, напредни), што је јасно 

назначено симболима једног, два или три листића.

Решења свих питања и задатака 
налазе се на крају уџбеника. 

ЗБИРКА ЗАДАТАКА 
ЗА МАЛУ МАТУРУ
АУТОР: Бранко Ботић
•  300 задатака
•  Задаци рангирани по нивоима сложености
•  Различити типови задатака
•  Решења свих задатака
•  Фотографије, илустрације, табеле и схематски прикази

РСД, мек повез490



7777777

8888888

АУТОРКЕ: 
Милица Маркелић, Ива Лакић, 
Катарина Зељић, Невена Кузмановић

АУТОРКЕ: 
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Катарина Зељић, Невена Кузмановић
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Школски лаб је место у уџбенику где су наведени различити 
огледи и вежбе које се изводе самостално или у групи, 
као и неопходан прибор и материјал за њихово извођење.

Занимљива наука − 
бројне занимљивости 
из света биологије 
који основно градиво 
чине богатијим и 
интересантнијим.

Знање+ − додатни 
садржаји за 
проширивање знања.

Повежи научено 
− на крају сваке 
области налази 
се низ питања 
и проблемских 
задатака чија је 
сврха повезивање 
пређеног градива из 
одређене области.

Јасно презентовано 
и добро објашњено 
градиво које се  
наставља на знања 
усвојена у шестом 
разреду, уз нове 
информације које се 
постепено усвајајају.

БИОЛОГИЈА

БИОЛОГИЈА

Наша намера била је да уџбеници биологије за основну школу, на којима тимски радимо, буду 
написани јасним, узрасту прилагођеним језиком, и да информације буду проверене и у складу 
са савременим научним сазнањима. Трудиле смо се да ученике наводимо на размишљање и 
повезивање наученог, како бисмо им олакшале пут до сазнања којим их воде њихови наставници. 
Остале смо доследне и као тим, допуњујући и усклађујући ставове, како међусобно, тако и са 
нашим рецензентима наставницима, како би учење о животу било што лакше и успешније. Ако 
уз вас, наставнике, помогнемо да неки нови млади људи заволе и схвате суштину биологије, да 
разумеју да наша планета није само скуп различитих живих бића већ целина у којој је сваки члан 
подједнако важан, знаћемо да смо на добром путу.

Реч аутора...

Уџбеник за осми разред написан је по новом Плану и програму наставе и учења. Урадио 
га је исти тим ауторки које су писале и уџбеник за шести и седми разред, чиме је остварен 
континуитет какав је потребан за поступно учење по спиралном моделу – уџбеници су логично 
повезани, како би се знање стечено у претходним разредима заокружило у целине. Кроз пет 
основних поглавља ученици ће се упознати са новим темама и продубити своје знање о:

1.  важности јединства грађе и функције на нивоу ћелија, ткива и организма; о матичним 
ћелијама и њиховом значају; значају чула, нервног и ендокриног система у функционисању 
организма као целине; томе зашто и како животиње и биљке одржавају сталност своје 
унутрашње средине;

2.  одговорном понашању према свом и здрављу других: шта нам казују основне 
лабораторијске анализе; шта узрокује промене у адолесценцији, како се сачувати 
од полно преносивих болести и нежељене трудноће; шта је то полни и родни идентитет;

3.  пореклу и историји живота на нашој планети;

4.  регулацији промена током развића, као и о променама током еволуције – 
како настају врсте, укључујући нашу;

5.  екосистему и кружењима важних супстанци у природи; односима у животним заједницама; 
одрживом развоју и угрожености врста; екосистемима и угроженим врстама наше земље; 
инвазивним врстама и глобалним последицама загађења.

Дизајн и форма уџбеника остали су слични претходним – уџбеник је радни и садржи питања 
и задатке на крају сваке лекције, као и на крају сваке области, како би се постигло лакше 
усвајање, разумевање и повезивање наученог. Лекције су богато илустроване, са интересантним 
примерима из свакодневнвог живота, као и са додатним издвојеним и занимљивим садржајима 
за ученике који желе да знају више. Уџбеник садржи и бројне предлоге домаћих задатака, 
школских огледа, вежби и пројектних задатака.
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Велики број примера, 
фотографија, 
илустрација и схема 
које прате основни текст 
и олакшавају усвајање 
новог градива.

Знања и вештине које ће ученици 
стећи по завршетку лекције.

Најважнији појмови који се 
обрађују у лекцији.

Уводни задатак који помаже 
ученицима да се припреме 

за ново градиво.

Задаци унутар лекције 
омогућавају понављање 

претходног градива 
и повезивање са новом 

темом која се учи.

Повежи научено − на 
крају сваког поглавља 
налазе се задаци 
за утврђивање и 
повезивање градива.

Школски лаб је место 
у уџбенику где су 
наведени различити 
огледи и вежбе које се 
изводе самостално или 
у групи, као и неопходан 
прибор и материјал за 
њихово извођење.

Савети за ученике.

Објашњења непознатих појмовa.

Различити предлози домаћих задатака 
(презентације, есеји, дискусије…) којима се 

остварује корелација са другим предметима.

Сликовни прикази за утврђивање градива.

Провери шта знаш − на крају сваке лекције 
налазе се питања и проблемски задаци из 

пређеног градива. Задаци су класификовани по 
тежини (основни, средњи, напредни), што је јасно 

назначено симболима једног, два или три листића.

Решења свих питања и задатака 
налазе се на крају уџбеника. 

ЗБИРКА ЗАДАТАКА 
ЗА МАЛУ МАТУРУ
АУТОР: Бранко Ботић
•  300 задатака
•  Задаци рангирани по нивоима сложености
•  Различити типови задатака
•  Решења свих задатака
•  Фотографије, илустрације, табеле и схематски прикази

РСД, мек повез490



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

начин рада са ученицима за 7. и 8. разред.

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

БИОЛОГИЈА

2 0 2 1 / 2 0 2 2 .

Савремени
штампани
и дигитални
уџбеници

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

Интерактивни алати за 
биологију учиниће учење 
забавнијим и креативнијим.

3Д анимацијe помажу ученицима да лакше 
савладају градиво и визуелно им приближавају 
различите појаве, објекте, изуме, организме.

Аутентични видео-записи 
који прате садржаје 
наставних јединица.

У дигиталном 
уџбенику дати су 
директни линкови – 
везе према додатним 
и занимљивим 
садржајима из 
области биологије.

У дигиталном 
уџбенику дати су 
директни линкови – 
везе према додатним 
и занимљивим 
садржајима из 
области биологије.

• Најсавременија образовна платформа у Европи. 

•  Дигитални уџбеници могу се користити на више уређаја: 
интерактивна табла, рачунар, паметни телефон.

•  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 који помажу
у развоју вештина и омогућавају ученицима извођење експеримената.

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

ОДОБРЕНИ ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ

ЗА НАСТАВНИКЕ У првој години коришћења уџбеника наше куће за наставнике 
смо припремили:

•  Уџбеник

•  Дигитални уџбеник

•  Приручник за наставнике

•  Педагошки дневник наставника

•  Постер за учионицу

Наши уџбеници 
могу се 

користити 
у онлајн и у 

офлајн режиму.

у развоју вештина и омогућавају ученицима извођење експеримената.у развоју вештина и омогућавају ученицима извођење експеримената.

ОДОБРЕНО

БИОЛОГИЈА

Приручник за наставнике 
методички приручник;

Приручник за наставнике садржи: 
методички приручник;

Приручник за наставнике садржи: 

Постер за учионицу

методички приручник;
Приручник за наставнике 

методички приручник;

предлоге дневних припрема за час;

Приручник за наставнике 

примере петнаестоминутних тестова за проверу знања;
•  наставни материјал за индивидуализован и прилагођен 

начин рада са ученицима за 7. и 8. разред.

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

Приручник за наставнике 
методички приручник;

•примере петнаестоминутних тестова за проверу знања;

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

Приручник за наставнике 
•методички приручник;



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

начин рада са ученицима за 7. и 8. разред.

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

БИОЛОГИЈА
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уџбеници

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

Интерактивни алати за 
биологију учиниће учење 
забавнијим и креативнијим.

3Д анимацијe помажу ученицима да лакше 
савладају градиво и визуелно им приближавају 
различите појаве, објекте, изуме, организме.

Аутентични видео-записи 
који прате садржаје 
наставних јединица.

У дигиталном 
уџбенику дати су 
директни линкови – 
везе према додатним 
и занимљивим 
садржајима из 
области биологије.

У дигиталном 
уџбенику дати су 
директни линкови – 
везе према додатним 
и занимљивим 
садржајима из 
области биологије.

• Најсавременија образовна платформа у Европи. 

•  Дигитални уџбеници могу се користити на више уређаја: 
интерактивна табла, рачунар, паметни телефон.

•  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 који помажу
у развоју вештина и омогућавају ученицима извођење експеримената.
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