
Приручник за наставнике садржи: 
• методички приручник;
• предлоге годишњег и месечних планова рада наставника;
• предлоге дневних припрема за час.
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Савремени
штампани
и дигитални
уџбеници

• Најсавременија образовна платформа у Европи.    

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

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

•   Тестови за проверу знања за сваку лекцију.

•   Могућност самосталног креирања дигиталних додатака.

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;

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

ЛИКОВНА КУЛТУРА
ОДОБРЕНО

ЛИКОВНА КУЛТУРА

и дигитални

Дигитални уџбеник садржи бројне примере ликовних радова – 
репродукција уметничких дела − историјских података. 
Пре свега бих издвојио дизајн и илустративност.

Саша Трајковић, ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“, Књажевац

Реч наставника...

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

 за сваку лекцију.

Могућност самосталног креирања дигиталних додатака.

Дигитални уџбеник садржи бројне примере ликовних радова – 
репродукција уметничких дела − историјских података. 
Пре свега бих издвојио дизајн и илустративност.

, ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“, Књажевац

Више од 1300 3Д анимацијa помоћи ће 
ученицима да лакше савладају градиво 
и визуелно им приближити различите 

појмове, објекте, локације...

Ученицима су на располагању 
бројне фотографије и видео-снимци 

који прате садржаје наставних јединица.

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

Ученицима су на располагању Ученицима су на располагању 

Наши уџбеници 
могу се 

користити 
у онлајн и у 

офлајн режиму.



ЛИКОВНА 
КУЛТУРА

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА

7777777АУТОРКA: Катарина Трифуновић

АУТОРКA: Катарина Трифуновић 8888888888888

На крају сваког поглавља налази се 
Ликовни студио, који садржи три типа задатака 
– Пројекат, Питањем до знања и Ја, критичар. 
Од ученика се очекује да, кроз самостални, 
групни или рад у пару, повезују знања из 
различитих наставних предмета, постављају 
питања, аргументовано износе критику 
и процењују своје и радове других.

Ученици ће се у уџбенику упознати 
са различитим уметницима.
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У делу Упознајемо 
друге културе ученици 

се упознају са значајем 
ликовне уметности код 

припадника различитих 
народа и култура. 

У одељку О уметнику ученици 
ће имати прилике да сазнају 

како се мењао уметнички израз 
у различитим епохама и како 

различити уметници из свог угла 
приступају решавању одређених 

ликовних проблема. 

Ван оквира − задаци који 
захтевају повезивање 

знања из ликовне културе са 
знањима стеченим из других 

наставних предмета.

Истражи занимања − 
упознавање ученика са 

различитим уметничким 
занатима и професијама. 

У делу Упознајемо друге културе ученици ће 
открити неке нове пределе и видети како на свет 
гледају припадници других народа и култура.

Ликовни студио осмишљен је као место у уџбенику 
где ће ученици кроз израду пројеката моћи да 
истраже исту тему из различитих углова.

Сазнај више − 
за ученике који желе да 

прошире своје знање.

Сазнај више − 
ученицима су доступни и 

додатни садржаји.

Машти на вољу − 
предлози за задатке 

који ће ученицима 
помоћи да се 

стваралачки изразе.

Дођох, видех, сазнах − 
на крају лекције налазе се 

питања за проверу 
наученог градива.
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Уџбеник у фокус ставља активности ученика. Постављањем отворених 
питања која захтевају вишеструке одговоре подстиче се уважавање 
различитих перспектива и виђења. Ученици полазе од личног искуства 
у грађењу или конструкцији знања, те нове садржаје лакше уклапају у по-
стојеће схеме. Наводе се на самостално уочавање одређених проблема у 
природи и окружењу, а касније и у ликовним делима. Научено се проверава 
питањима за систематизацију, као и практично – кроз стваралачки рад.

Уџбеник својим садржајем и дидактичком апаратуром доприноси сти-
цању знања кроз дијалог и активно учествовање у наставном процесу. 
Уместо директног преношења знања, инсистира се на развоју визуелне 
писмености код ученика. У уџбенику се свакодневни живот повезује 
са школским знањима и инсистира се на успостављању хоризонталне 
и вертикалне корелације. Рубрике Истражи занимања, Ван оквира, Дневник 
посматрања и Упознајемо друге културе само су неке од специфичности 
овог уџбеника.
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У Дневнику посматрања налазе 
се задаци помоћу којих ће 
ученици „изоштрити″ своја чула 
за критичко посматрање.

Машти на вољу − решавајући 
разнолике ликовне задатке, 
ученици се охрабрују да 
самостално истражују изражајне 
могућности различитих 
ликовних материјала и техника.

Дођох, видех, сазнах − 
на крају сваке лекције налазе 
се питања различите тежине 
за проверу наученог.

На крају сваке лекције јасно су 
истакнути Важни појмови.

Последња лекција у свакој области Трагом наше прошлости, 
треба да укаже на значај, заштиту и промоцију културне 
баштине, како на територији Србије, тако и у свету.

73

Важни појмови 
су јасно 
истакнути на 
крају сваке 
лекције.
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Важни појмови 
су јасно 
истакнути на 
крају сваке 
лекције.



Приручник за наставнике садржи: 
• методички приручник;
• предлоге годишњег и месечних планова рада наставника;
• предлоге дневних припрема за час.
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Савремени
штампани
и дигитални
уџбеници

• Најсавременија образовна платформа у Европи.    

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

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

•   Тестови за проверу знања за сваку лекцију.

•   Могућност самосталног креирања дигиталних додатака.

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;

•  постер за учионицу. постер за учионицу

Приручник за наставнике 
методички приручник;

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

Приручник за наставнике 
методички приручник;

Приручник за наставнике 
•методички приручник;
Приручник за наставнике 

ЛИКОВНА КУЛТУРА
ОДОБРЕНО

ЛИКОВНА КУЛТУРА

и дигитални

Дигитални уџбеник садржи бројне примере ликовних радова – 
репродукција уметничких дела − историјских података. 
Пре свега бих издвојио дизајн и илустративност.

Саша Трајковић, ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“, Књажевац

Реч наставника...

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

 за сваку лекцију.

Могућност самосталног креирања дигиталних додатака.

Дигитални уџбеник садржи бројне примере ликовних радова – 
репродукција уметничких дела − историјских података. 
Пре свега бих издвојио дизајн и илустративност.

, ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“, Књажевац

Више од 1300 3Д анимацијa помоћи ће 
ученицима да лакше савладају градиво 
и визуелно им приближити различите 

појмове, објекте, локације...

Ученицима су на располагању 
бројне фотографије и видео-снимци 

који прате садржаје наставних јединица.

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

Ученицима су на располагању Ученицима су на располагању 

Наши уџбеници 
могу се 

користити 
у онлајн и у 

офлајн режиму.
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