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РАЗРЕДНА НАСТАВА
ПРЕДНОСТИ УЏБЕНИКА

•  Актуелни и интерактивни садржаји.

•  Систематичност и прегледност.

•  Подстицање креативности, 
критичког мишљења и самосталног 
закључивања.

•   Омогућавање међупредметних 
корелација и подстицање 
развоја општих међупредметних 
компетенција.

•   Идеје за реализацију пројектне 
наставе.

•  Савремени дизајн.

•  Засновани на актуелном Плану 
и програму наставе и учења, 
оријентисани на наставу усмерену 
ка исходима.

•  Сваки уџбенички комплет има и 
своју дигиталну верзију – дигитални 
уџбеник.
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Дигитални свет 1

НАЈБОЉИ

ЕВРОПСКИ

УЏБЕНИК

за прваке 2021!

РАЗРЕДНА НАСТАВА
ПРЕДНОСТИ УЏБЕНИКА
•  Актуелни и интерактивни садржаји
•  Систематичност и прегледност
•  Подстицање креативности, критичког  

мишљења и самосталног закључивања
•   Омогућавање међупредметних корелација  

и подстицање развоја општих  
међупредметних компетенција

•   Идеје за реализацију пројектне наставе
•  Савремени дизајн
•  Засновани на новом Плану и програму  

наставе и учења, оријентисани на наставу 
усмерену ка исходима

•  Сваки уџбенички комплет има и своју  
дигиталну верзију – дигитални уџбеник
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ЗА УЧИТЕЉЕ
Све учитеље који се определе за уџбенике Вулкан знања 
од првог до четвртог разреда очекује комплет штампаних 
уџбеника, дигитални уџбеници и Кофер знања 1, 2, 3 или 4. 
Кофер знања садржи:
•  приручнике за учитеље са предлозима годишњих и месечних 

планова, као и предлоге дневних припрема за час усаглашених  
са захтевима ЗУОВ-а, у ПДФ и Ворд формату;

•  приручник за пројектну наставу за 3. или 4. разред;
•  предлоге наставних материјала за индивидуализовани  

и прилагођен начин рада са ученицима;
•  предлоге контролних вежби за сваког ученика,  

за одабрани разред;
•  примерак лектире за одабрани разред;
•  педагошки дневник учитеља.
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Поштовани учитељи, 

Након три године успешног рада издавачке куће Вулкан знање и коришћења наших штампаних и 
дигиталних уџбеника у настави, желимо да вам захвалимо на указаном поверењу. 

Са радошћу и великим задовољством обавештавамо вас да је на oвогодишњем Франкфуртском 
сајму књига Вулкан знање добило Златну награду за најбољи европски уџбеник  
Дигитални свет 1. Престижно признање за Најбољи европски уџбеник (Best European Learning  
Material Awards – BELMA) припало нам је у категорији уџбеника за први разред основне школе. 

Награда BELMA је стигла у правом тренутку, као потврда нашег великог рада и труда у претходним 
годинама, потврда квалитета наших уџбеника али и подстрек за све будуће изазове у креирању и 
стварању нових уџбеника и додатних наставних материјала.

Пред вама је каталог уџбеника за разредну наставу у коме су представљени наши уџбенички 
комплети, као и богати дигитални уџбеници и остали додатни материјали. 

Ослушкујући ваше потребе, припремили смо радне листове за српски језик, математику, свет 
око нас, односно природу и друштво од 1. до 4. разреда. Ова додатна наставна средства добила су 
одобрење Министарства просвете, науке и технолошког развоја за коришћење у настави.

Дигитални уџбеници Вулкан знања, настали у сарадњи са компанијом Mozaik Education, садрже 
на једном месту све што вам је неопходно за реализацију савремене, динамичне и интерактивне 
наставе. Доступно вам је више од 1.300 3Д анимација, преко 900 видео-записа, галерије фотографија, 
едукативни филмови, као и остали образовни алати и игре. Са посебном пажњом израдили смо 
додатне задатке, тестове и квизове који су одличан материјал за проверу знања ученика. 

Наши дигитални уџбеници могу се користити у сваком тренутку у онлајн и офлајн режиму. 

У жељи да вам пружимо потпуну подршку у настави, припремили смо приручнике за учитеље у 
складу са најновијим стандардима планирања наставе. Приручници садрже предлоге годишњих 
и месечних планова рада, као и детаљно и пажљиво осмишљене предлоге дневних припрема у 
складу са препорукама ЗУОВ-а. 

Приручник за пројектну наставу као и предлози наставних материјала за индивидуализован и 
прилагођен начин рада са ученицима, предлози контролних вежби одштампаних за сваког ученика, 
примерак лектире и педагошки дневник учитеља употпуњују садржај Кофера знања намењеног 
учитељима.

Верујемо да ћете препознати нашу посвећеност квалитету уџбеника, додатних наставних средстава 
и свих осталих материјала намењених вама које припремамо са великом пажњом.

С поштовањем,

Нада Осмајић, директорка издавачке куће Вулкан знање
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КАД БИ ЈЕЛЕН ИМАО КРИЛА

Изабране песме Јована Јовановића Змаја

Одабране басне Доситеја Обрадовића и Езопа

Орахова грана, руска народна прича

Краљ жаба, браћа Грим

Старац и дивови, српска народна бајка

РСД, мек повез РСД, тврд повез399 499

ЛЕКТИРА ЗА ПРВИ РАЗРЕД  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ЈЕДНОЈ КЊИЗИ

ЗА ЗЛАТО РЂА НЕ ПРИАЊА

2
ЛЕКТИРА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ЈЕДНОЈ КЊИЗИ

Изабране бајке Ханса Кристијана Андерсена

Изабране бајке Десанке Максимовић

Избор из савремене прозе за децу

Изабране песме Драгомира Ђорђевића

Кратке народне умотворине

РСД, мек повез РСД, тврд повез399 499

ДА СЕ ЈА ПИТАМ
ЛЕКТИРА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ЈЕДНОЈ КЊИЗИ

Одабране бајке браће Грим

Изабране песме Душана Радовића 

Доживљаји мачка Тоше, Бранко Ћопић

РСД, мек повез РСД, тврд повез629 729 3
ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Леси се враћа кући, Ерик Најт

Хајди, Јохана Шпири

Пепељуга, Александар Поповић

Шта све има у јастуку, одабране песме  
Драгана Лукића и Милована Данојлића

РСД, мек повез1.200 4
КОМПЛЕТ ЛЕКТИРЕ
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Увод у алгоритамски 
начин размишљања.

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН 
РАЗМИШЉАЊА

AУТОРΚA: Маја Димитријевић

2

11ДОДАТНО НАСТАВНО СРЕДСТВО

AУТОРИ: Гордана Рацков, Арпад Пастор

102 СТРАНE

Објашњења 
непознатих речи.

Сад знам
налази се на 
крају сваке 
лекције. 
Садржи 
издвојена 
кратка 
објашњења 
којa ученици 
треба да 
усвоје.Питања која помажу 

ученицима да провере 
своје знање из лекције.

БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ 
ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА

Прегледно издвојене 
кључне речи у 
свакој лекцији.

Лекција у виду 
стрипа као пример 
интересантне 
обраде одређене 
теме.

Вежбај – садржи активности и 
задатке које ученици могу урадити 
код куће или на часу.

ДИГИТАЛНО 
ДРУШТВО

Наш „Дигитални свет 1“ је освојио 
награду „Најбољи европски уџбеник“ 
(Best European Learning Material 
Awards – BELMA) за први разред 
основне школе у 2021. години.

Награду су доделили Сајам књига у 
Франкфурту, Међународна асоција-
ција за истраживање уџбеника и 
образовних медија (IARTEM) и Европ-
ско удружење издавача уџбеника 
(EEPG). О најбољима је одлучивао 
међународни жири састављен од 
стручњака за образовну литературу 
из неколико европских земаља. Он је 
оценио „Дигитални свет 1“ као инова-
тиван и најбољи европски уџбеник за 
основно школско образовање.

НАЈБОЉИ ЕВРОПСКИ УЏБЕНИК 
ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

„Дигитални свет 1" је добро дизајниран, са уједначеним 
односом текста и илустрација, што ученицима 
олакшава учење.

Дигитални уџбеник нуди доста разноврсног 
материјала који ангажује ученике и омогућава лакше 
усвајање градива.

Изузетно важна тема Безбедност на интернету 
детаљно је обрађена са адекватним примерима 
заштите на интернету и правилног коришћења 
дигиталних уређаја.

Теме Дигитално друштво, Безбедно коришћење 
дигиталних уређаја и Алгортамски начин размишљања 
важне су за ученике 1. разреда и обрађене су на начин 
прилагођен узрасту.

Мишљење међународне 
комисије

  8

ДИГИТАЛНИ УРЕЂАЈИ  
У НАШЕМ ОКРУЖЕЊУ

ЛАПТОП РАЧУНАР 
je преносив рачунар 

спакован у један 

уређај. 

ПАМЕТНИ 
ТЕЛЕФОН
је врста мобилног 

телефона који 

може да се користи 

и као рачунар.

» Препознајеш ли неки од уређаја приказаних на сликама? Именуј их или 

прочитај њихове називе.

» Који од уређаја користите ти или неко из твог окружења?

» Наведи ситуације у којима се употребљавају.

TАБЛЕТ је 

преносив 

рачунар мањи 

од лаптопа.

СТОНИ (ДЕСКТОП) 
РАЧУНАР
није преносив.

KЉУЧНЕ РЕЧИ

• рачунари
• дигитални уређаји
• паметни уређаји

 8

ДИИГИТАЛ
У ННАШЕМ

ЛААППТОП РАЧУНА

»

»

»

11

ВЕЖБАЈ 
» Уз помоћ и надзор одраслих 

потражи и погледај на YouTube-у 

видео-снимке о паметним играчкама и 

паметним уређајима.

»   Нацртај како замишљаш необичну 

дигиталну играчку. Дај јој име. Објасни 

зашто је твоја играчка дигитална.

1. Заокружи знак испред тачног 

одговора.

Како једним именом називамо 

рачунаре, мобилне телефоне, 

паметне играчке и паметне уређаје?

2. Заокружи две слике на којима су 

представљени дигитални уређаји.

  кућни апарати

  школски прибор

  дигитални уређаји

  кућни алати

3.

1.

2.

ПИТАЊА

Људи су у журби и 

желе да подигну плату. 

У банци је гужва. Шта 

ће они урадити, а да 

не чекају ред?

Које дигиталне уређаје 

имаш у својој кући?

Наведи дигиталне 

уређаје који постоје у 

школи.

ЗАДАЦИ

»

»

11.1

ЗАДАЦ
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1. Kojи дигитални уређаји могу да се користе у продавници? Повежи их с продавцем.

ОБНАВЉАЛИЦА
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11.1

ООБНО НАВЉА

На крају неколико лекција и на 
крају сваке тематске целине 
налази се Обнављалица. 
Садржи задатке за рад и проверу 
знања.
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Увод у алгоритамски 
начин размишљања.

Различити 
типови задатака.

67

» Да ли у овом алгоритму постоји могућност измене редоследа корака? Зашто?

У алгоритму се некад може мењати редослед корака, а некад не. Када 
се одреди редослед корака за решење неког проблема, тада се они 
извршавају по том редоследу.

Вулкана треба да дође до лопте користећи понуђене стрелице. Постоји више 

путања. Стрелице уцртај директно на цртежу бојама по избору, али за сваку путању 

користи другу боју. Поред слике напиши редослед стрелица за три решења задатка, 

као алгоритам.

» Од колико корака се састоји најкраћи пут као решење алгоритма?

Уколико постоји више решења алгоритма, увек треба користити оно које се 
састоји од најмање корака.

Напиши алгоритам на основу приче дате у сликама. Прво у беле кружиће 

упиши редни број корака како би се прича одвијала исправним редоследом. 

После тога својим речима напиши називе корака приче у правоугаоницима 

алгоритма.

Решење 1:

Решење 2:

Решење 3:

Почетак

Крај

1. корак

2. корак

3. корак

4. корак

66

АЛГОРИТАМ KЉУЧНЕ РЕЧИ

• решавање проблема
• алгоритам

У првом разреду учило се о алгоритму. Алгоритам је упутство у којем се, 

корак по корак, приказује како се решава неки задатак или проблем. 

На слици са леве стране налази се алгоритам „Ручање”. Кораци тог алгоритма 

се могу раставити на мање целине. Тиме се задаци поједностављују како би 

се лакше решили. Пример таквог растављања дат је на слици са десне стране, 

и то је алгоритам „Прање руку”.

Почетак Почетак

Одвртање славине

Сапунање руку

Испирање сапуна

Завртање славине

КрајКрајКрај

Прање рукуПочетак

Прање руку

Постављање 

прибора

Склањање 

прибора

Ручање

Прање руку

Крај

Брисање руку

АЛЛГОРИТА

ЗАДАЦИ

1.   Повежи различитим бојама 
припадајуће половине цртежа 
сова како би чиниле једну 
целину. Испод слике напиши 
оловком решења овог задатка, 
као што је започето. 

2.   Откриј загонетну реч пратећи 
алгоритам са леве стране (од старта 
до заставице) и уцртај кораке са десне 
стране.

3.   Зека треба што брже да дође до корпе са 
јајима. Успут мора покупити шарена јаја 
по редоследу који је дат у горњем делу 
слике. Обој пут до корпе црвеном бојом.

У следећим задацима прати објашњења за њихово решавање, датa као 
упутство/алгоритам.

Решењa:

1 – ___; 2 – ___; 3 – 7; 

4 – ___; 5 – ___; 6 – ___.

1           7

2           8

3           9

4 10

5 11

6 12

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН РАЗМИШЉАЊА

На крају неколико лекција и на крају сваке 
теме налази се Обнављалица. Садржи 
задатке за рад и проверу знања.
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ОБНАВЉАЛИЦА

1.   Шта је приказано на слици? Заокружи слово испред тачног одговора.

2.   Како се зове програмски језик у ком си научио/научила да програмираш?

Почетак

Крај

Одвртање славине

Сапунање руку

Испирање сапуна

Брисање руку

а) блок ПОНОВИ
б) корак
в) програм
г) алгоритам

Дигитална 
бојанка
(Paint)

Скреч (Scratch) Микробит Алгоритам
3.   Спој слике са одговарајућим називом.

  дугме Крени

  избор језика

  блок-наредба

  лик
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1.

2.

3.

AУТОРΚA: Маја Димитријевић

4

AУТОРИ: Гордана Рацков, Арпад Пастор

92 СТРАНE

Објашњења 
непознатих речи.

Сад знам налази се на крају сваке 
лекције. Садржи издвојена кратка 
објашњења којa ученици треба да 
усвоје.

Питања која помажу 
ученицима да провере 
своје знање из лекције.

БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА

Прегледно идвојене 
кључне речи у свакој лекцији.

42

ДИГИТАЛНИ 

УРЕЂАЈИ СУ 

ПОВЕЗАНИ

KЉУЧНЕ РЕЧИ

• умрежавање дигиталних уређаја

• комуникација

Дигитални уређај
и су повеза

ни у 

рачуна
рску мрежу

, што ти омогућава 

да с другима размен
иш податке, слике, 

текстове, музику
, видео

-материјал, 

као и да комуни
цираш с другарима

 

или родитељима
. Више људи помоћ

у 

мреже може заједни
чки да користи 

штампач или телевизо
р за пуштање 

видео-материјала или музике
. 

Као што знаш, интернет је рачун
арска мрежа

 са много повеза
них дигиталних 

уређај
а из целог светa. Сваки

 податак који се шаље путем интернета дели се 

на мале делове, „пакетиће”. 

Погледај к
ако је прика

зано слање слике путем интернета. 

Слика се прво раставља на „пакетиће”, који се шаљу на други дигитални 

уређај
. Када сви „пакетићи” стигну на одред

иште, они се распоређу
ју на своје 

место како би се слика исправно
 прика

зала на уређа
ју. Зато на интернету 

постоје уређа
ји чији је задатак да се постарају да сваки „пакетић” стигне на 

своје одред
иште, тамо где је и послат. 

На интернету, заједн
о с родитељима, можеш

 да учиш и изучав
аш области које 

те интересу
ју, да купујеш од куће, да играш игрице с другарима

 који су далеко, 

да делиш музику
 и филмове и још много тога корис

ног и забавн
ог. 

Вежбај – садржи активности 
и задатке које ученици могу 
урадити код куће или на часу.
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ВЕЖБАЈ
» Нека ти родитељи помогну да  
преко школске платформе приступиш 
дигиталном уџбенику и проучиш дигиталне додатке за ову лекцију – „Школска онлајн учионица“.

1.

2.

ПИТАЊА

По чему се
онлајн учење 
разликује од учења у 
школи, а по чему су ова 
два облика учења слична?
Како ти више волиш 
да учиш, у школи или 
онлајн?ЗАДАЦИ

1.   Заокружи слово испред тачног одговора. За онлајн учење ученици користе:а) ученичку платформу;         б) школску платформу;         в) платформу за игру.
  Реши ребус:

3.   Линијама повежи слике које илуструју традиционално учење са одговарајућим сликама које илуструју учење на даљину.

В = Л

ИН
,,

_________________________

»

ЗАДАЦ

1.

3.

В ЛЛ

ДИГИТАЛНО ДРУШТВО

2УЏБЕНИК

11

ШКОЛСКА 
ОНЛАЈН 
УЧИОНИЦА

Када учитељ/учитељица жели да организује онлајн учење са својим ученицима, 

користи школску платформу. На њој се налазе замишљене учионице за свако 

одељење.

Школској платформи за онлајн учење приступа се помоћу дигиталног уређаја 

и интернета. Да би могла да се користи замишљена учионица, потребно је да 

имаш корисничко име и лозинку.

Корисничко име може да буде било која реч, уколико није већ заузета од 

стране неког другог ученика.

Лозинку (шифру) састављамо од слова, бројева и знакова.

Лозинку запиши да је не заборавиш и немој је делити с другарима. Важно је да 

твоју лозинку знају и твоји родитељи.

KЉУЧНЕ РЕЧИ

• онлајн учионица
• школска платформа

Непознате речи
» Школска платформа за онлајн учење – на њој се налазе замишљене 

учионице, за свако одељење. Помаже нам да учимо код куће путем 

дигиталног уређаја и интернета.

Школској платформи можеш приступити са било 

ког места, уз помоћ одраслих: у школи, код куће 

или код баке и деке.

ШККОЛСКА
ОННЛАЈН 
УЧЧИОНИЦ

Неппознате речи
» Шкколска платфо
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САД ЗНАМ
Рачунарска мрежа, као и интернет, сачињена је од дигиталних уређаја који су међусобно повезани. Умрежени дигитални уређаји помажу ти да размењујеш материјале, да комуницираш и да сарађујеш с другима. 

1.

2.

ПИТАЊА
Шта је рачунарска мрежа?Објасни зашто је добро што су дигитални уређаји повезани у мрежу. Присети се шта све можеш да размењујеш 

на школској платформи. 

3.

ВЕЖБАЈ
»  Погледај следећи видео-материјал са учитељем/учитељицом 

и поразговарај о начину слања података (текст, слика, музика, 

видео-материјал) на интернету  bit.ly/kakoradiinternet .
»  Урадите пројекат о биљкама у оквиру предмета Свет око нас. Поделите се у 

групе и свака група нека уради задатаке на школској платформи:

–  у дигиталном уџбенику прочитајте све о биљкама и погледајте кратке 

филмове о пшеници, лалама и корењу;
–  фотографишите биљке у свом парку, а родитељи нека вам помогну да 

пребаците фотографије у рачунар и пошаљете свима у групи;

–  у програму за цртање нацртајте најлепши цвет из парка;

–  урадите интерактивни тест;–  пошаљите задатак учитељу/учитељици преко школске платформе да 

прегледа и да вас оцени. 

Непознате речи
» Умрежавање дигиталних уређаја – повезивање дигиталних уређаја

у рачунарску мрежу

Онлајн учење је могуће зато што су рачунари које користите наставник и ти 

повезани на интернет, чиме вам је омогућено да размењујете материјале, да 

комуницирате и да сарађујете у раду.САДД ЗНАМ

»

»

Неппознате речи
» Уммрежавање диг
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У Приручнику за учитеље, 
у оквиру предлога дневних 
припрема налазе се:

•  активности кроз игру: пантомиме, питалице, ребуси, 

откривалице, укрштенице, стрип...

•  предлози за програмирање кроз примере микробит и code.org са 

детаљно објашњеним корацима и решењима;

• видео-упутства за лекције у којима се обрађују Paint и Скреч;

•  предлози за пројектну наставу и пројекте;

•  конкретизоване међупредметне корелације 

и међупредметне компетенције;

•  решења задатака из уџбеника.



Уз наслов текста и име писца налази се и пишчева 
фотографија. Осим тога, дат је и преглед текстова 
које су ученици до сада прочитали, затим нови 
наслови који им се препоручују за читање.

Сажете и занимљиве биографије 
писаца пропраћене њиховим мислима 
или цитатима о различитим темама 
преузетим из интервјуа, видео-снимака, 
референтних издања и сл.

7

– Ta ti paučina liči na rezance... – reče a on je, u ljutini, ne razmišljajući, gurnu.

Istoga časa ču se neki reeski zvuk kao da se staklo lomi i on, sav očajan, vide 

kako se devojka pretvara u gomilicu staklenog praha i u struji vazduha izleće kroz 

prozor.

– Oprosti mi, vrati se! – povika mladić van sebe od tuge i zaprepašćenja i potrča 

za staklenim prahom koji se sve brže ossipao i, na kraju, sasvim nestao...

Uzalud ju je zvao, uzalud za njom trgao. Ni u san mu nije svraćala a dani su se kao

snežne pahulje kkkooovitlali. Jedino mu se, s vremena na 

vreme, činilo da je u sjaju stakla vidi, a onda i to prestade i 

on poverova da je sve bio samo san. 

Polako poče da je zaboravlja, oženi se, izrodi decu. 

Već mu i belina kosu na čelu pokri, kad jedne noći opazi 

kako se njegov najmlađi sin iskrada i odlazi u staklaru. 

Zatim ugleda njegov prvi stakleni cvet i tihi, radosni sjaj u 

očima. Ne pitajući ga ništa, shvati da priča ne prestaje da 

se ponavlja.

Grozdana Olujić (1934–2019)

Rođena je u Erdeviku, u Vojvodini. Studirala je engleski jezik i književnost u 

Beogradu. Pisala je za odrasle i za decu. Prvi roman napisala je u 22. godini. Romani i 

bajke Grozdane Olujić prevedeni su na skoro trideset svetskih jezika, a bajka „Varalica i 

smrt” dobila je i nagradu za najbolju bajku sveta. Bila je najzadovoljnija kad je napisala 

knjigu za decu. Volela je da se druži i razgovara sa svojim mladim čitaocima.

Kad je pročitala knjigu o Haklberiju Finu i Tomu Sojeru, koji su stalno negde 

lutali, pravili izlete i avanture, smislila je da sa bratom i dva druga čamcem s Tise 

otplovi do Crnog mora. Pokupili su od kuće hleb, slaninu i mladi luk da bi imali šta 

da jedu, ali su zaboravili vesla. Njihov čamac se prevrnuo, pa su ih spasavali vojnici s 

jednog velikog broda.

 – oštar, prodoran

 – rasipao se kao 

prašina, smanjivao se, 

nestajao 

 – naglo, snažno 

vrteti u krugu

ČITALI STE

· Princeza na zrnu graška

· Carevo novo odelo

· Devojčica sa šibicama

PROČITAJ

· Palčica

· Slavuj

· Divlji labudovi

· Olovni vojnik

· Cveće male Ide

O, kako je bilo lepo u polju: leto u jjeku, pšenica se  zlati, 

ovas zeleni, seno dole na zelenoj livadi sadeevennoo u plastove, 

a roda korača na svojim dugim crvenim nogama i klepeće 

egipatski, jer je taj jezik naučila od svoje majke. Oko njiva i 

livada pružile se velike šume, a usred šuma duboka jezera. 

Zaista je bilo divno u polju! 

Sa svih strana obasjano suncem ležalo je staro 

vlastelinsko imanje okruženo dubokim rovovima. Od samog 

bedema pa sve dole do vode, raslo je veliko čičkovo lišće 

tako visoko da bi se pod najvećim moglo sakriti dete. U toj 

divljini, kao u najgušćoj šumi, ležala je u svom gnezdu jedna 

patka na jajima. Sve joj je bilo već doddijijalo, jer je trajalo tako 

dugo, a u pohodde su joj dolazili vrlo retko. Druge su patke 

 – vreme kad se nešto 

najjače razvija

– složeno

 – velika gomila sena ili 

slame
 – dosadilo, postalo 

neugodno od nečega što 

se neprestano ponavlјa

 – poseta

odlomodloodloodloddld mmaakk odloodloo        

Hans Kristijan Andersen (1805–1875)

Rođen je u danskom gradiću Odenseu u vrlo siromašnoj porodici. 

Majka je zarađivala za život tako što je prala tuđe rublje. Htela je da 

Hans bude krojač. Otac je bio obućar koji je voleo pozorište i čitanje, a 

sinu je pravio drvene lutke. 

Dečak je nasledio očevu ljubav prema knjigama i silno je želeo da 

ode u dansku prestonicu Kopenhagen. Verovao je da će biti uspešan 

pisac. Najpre je pokušao da bude glumac i baletan, ali bez uspeha. 

Dobročinitelji su mu pomagali da se školuje. Mnogo je čitao, učio, 

putovao i pisao. Bajke H. K. Andersena prevedene su na mnoge strane 

jezike i stekao je svetsku slavu. Dan njegovog rođenja, 2. april, obeležava 

se kao Svetski dan knjige za decu. Smatra se da je priča o Ružnom Pačetu 

zapravo Andersenova biografi ja.

Rekli su o H. K. Andersenu

U obliku bajke mogao je Andersen 

svojim savremenicima da ispriča 

mnoge gorke istine.

Andresen želi da ljudi budu dobri i 

srećni, a ne oholi i zlopamtila. 

Silama zla, mraka, mržnje, Andersen, 

najveći maštar svetske književnosti, 

suprotstavlja dobro, svetlost, veru, 

nadu, ljubav, praštanje.

  Hans Kristijan Andersen

Skulptura H. K. Andersena u Njujorku

444444455555

gggogooovovvvarrraaammmmoooo
1. Чиме те је ова народна приповетка изненадила? Шта ти се у њој посебно допало?

2. Како су трговци стекли своје богатство? Шта желе с њим да учине? Шта таква 

намера о њима казује? 

3. Зашто су богати трговци изабрали Светог Саву за саветника? Објасни зашто им 

он није одмах открио које су најбоље задужбине. Шта им је уместо одговора 

предложио? 

4. Која добра дела чини старији трговац? Препричај укратко шта је Свети Сава рекао 

о његовим задужбинама.

5. Наброј добра дела млађег трговца. Који његов поступак је на тебе оставио најјачи 

утисак? Објасни због чега. 

6. За које задужбине Свети Сава каже да су вредније од других? Да ли се слажеш са 

таквим размишљањем? Образложи свој став.

7. Које су задужбине саградили Свети Сава и његов отац Свети Симеон? У чему је 

вредност тих задужбина за српски народ? Која се још Савина добра дела и данас 

памте и помињу?  

8. Пронађи и препиши реченицу која би по твом мишљењу могла да буде порука ове 

народне приповетке о Светом Сави. Потруди се да је запамтиш.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

stvstvstvstvstvttttvavaaaarrraaammmmmmooo
  Покажи да разумеш зашто су задужбине важне. Напиши 

неколико реченица о добрим делима која ти чиниш за 

друге. Истакни она којима се поносиш и која те усрећују.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Вукова задужбина

Пупинова задужбина

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

На крају сваке тематске 
целине дата је 

Обнављалица, резиме-
-страница са различитим 

типовима задатака и 
захтева за проверу степена 

усвојености појмова и 
садржаја.

На крају Читанке налазе се 
Објашњења важних појмова задатих 
програмом за овај разред и груписаних 
по појмовној сродности, као и Речник

са свим непознатим речима које су 
помињане и већ објашњене у тексту.

У одељку Разговарамо налазе се питања/налози/задаци 
прилагођени различитим нивоима ученичког разумевања 
текста.

Задаци за увежбавање усвојених садржаја са простором за 
разноврсне писане одговоре налазе се у сегментима 
Стварамо и Вежбамо.

Специјални задаци подстичу 
ученике да прошире своје знање.

AУТОРΚA: Маја Димитријевић

Одломак из стрипа Авантуре барона Минхаузена, 

Ђорђе Лобачев

Капетан ми је понудио да ме искрца 
у неком од канарских пристаништа.

–  Но, кад сам дознао да брод иде у 
Акасу по кокосове орахе, после 
чега се враћа у Лондон, замолих 
капетана да се не задржава, да ћу га 
радо пратити на том путу...

–  Ускоро стигосмо до главног ушћа делте Нигера.
–  Неки шум ме нагна да се окренем...

–  Извукох нож да га дочекам у борби 
прса у прса, али у истом тренутку, 
чух како нешто мљацну иза мене. 
Окренем се. Био је џиновски 
крокодил.

– Не размишљајући 
да ће моја сачма 

само разјарити лава, 
наперим пушку и 

окинем. Звер рикну 
и спреми се за скок...

–  Лав скочи. Имао сам само толико
                 времена да се бацим у страну.

–  Догодило се оно што је и морало: 
лав је свом жестином ускочио у 
крокодилову чељуст. Узалуд су се 
упињали да се откаче.

–  Учинио сам крај њиховим мукама.
– И ето, са таквим необичним трофејем, 
упутих се натраг према броду.

–  Сутрадан, док се вршио утовар 
ораха,  пођох у лов. Одједном...

Dovi|ewa 
na nekom 
proplanku

 опис природе  
 приповетка  
 персонификација
 прича о животињама

На почетку сваког поглавља налази се прегледна 
најава књижевних појмова или појмова задатих 
у оквиру пројектованих предметних исхода, као 
и страница из стрипова чувених аутора. Одломци 
стрипова су тематски повезани са садржајем поглавља.

ЧИТАНКА
AУТОРΚA: Маја Димитријевић

6
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•  Садржај Читанке организован је у пет тематских 

блокова. Текстови се могу обрађивати по редоследу 

датом у Читанци.

•  У Читанци и Радној свесци заступљени су сви текстови 

из обавезног и изборног корпуса школске лектире који 

су дати према Програму наставе и учења.

•  Развијена и разграната тумачења, методички 

беспрекорно изведена, олакшаће ученицима 

разумевање света књижевног дела.

•  Колоритне и богате илустрације, модеран дизајн 

прилагођен савременим генерацијама.

•  Питања, налози и задаци прилагођени различитим 

нивоима постигнућа.

•  Уџбенички комплет који негује љубав према 

књижевности и усвајање добрих читалачких навика.

К

О
М П Л Е Т



Ученици активно са јунацима учествују
у трагању за страницама древне књиге 

знања и постепено кроз игру откривају 
да је граматика систем, а не затворена 

целина. Овај уџбеник је једна од степеница у 
употпуњавању тог језичког система, отварање 

хоризонта за даља учења и трагања.

На крају авантуре долази до преображаја јунака 
и до чувеног изневеравања хоризонта очекивања, 

што доприноси узбудљивости причe. 
У измишљеној земљи Бебонији, одакле Адам 

долази, можеш замислити све – и то и добити!

Разна чудесна бића 
посредују у разумевању 
граматичких појава.

9
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Уџбеник почиње персонификовањем граматике, која је оживљена у лику Граматикуса. Овом негативном протагонисти, почев 

од уџбеника за други разред, супротстављају се главни јунаци, Ива, Адам и Вукан, оснажени учешћем читаоца, тј. ученика. 

Борба која се одвија између њих може се донекле разумети и у алегоријском кључу: свако учење представља борбу између 

постојећих структура знања и оних сазнања која тек треба усвојити, која полазну структуру допуњују и преобликују. Главни 

протагониста уџбеника је ученик четвртог разреда. Смисао борбе биће у самом путу, на ком ученици, решавајући проблеме 

и превазилазећи бројне препреке, стичу знања због којих граматика за њих престаје да буде страшна непознаница.
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’
ЈЕ Л’ У РЕДУ?

Читаоче, погледај Максину 

реченицу! Реч јер у њој може 

да се замени речима:

• је ли;

• зато што;

• бело мече кромпир пече.

Заокружи тачан одговор.

: Како да останем 

будан кад нема ни ликова ни 

радње?

: Је ли ти пало на памет да 

нема радње јер је то правопис? 

Нису ово бајке...

: А је ли у реду да 

ти смеш да кажеш јер, а ја не 

смем?

: Није он погрешио јер се збунио. 

Погрешио је зато што дрема кад 

читамо правопис.

Читаоче, погледај Максину 

реченицу! Кад хоћемо да скратимо 

упитну речцу ли, пишемо:

•  Је л’ стоји сваки део на свом месту?

•  Јел стоји сваки део на свом месту?

Прецртај нетачан одговор.

НАРААНННЏЏЏАААСТИТИИИ ВВВААЈППИИИИРРР: Није то 

хтео да каже. Хтео је да пита је ли 

сваки део на свом месту.

: Зашто онда лепо не пита: 

„Је л’ стоји сваки део на свом 

месту?” Само нас збуњује!

НАРААНННЏЏЏАААСТИТИИИ ВВВААЈППИИИИРРР: Хтео је да те 

пита. Збунио се, па је погрешио.

Јер стоји сваки 

део на свом месту?

Упалићу га ја, само 

да нађем шибице...
Како може да не ради зато 

што је сваки део на свом 

месту? Тако обично ради!

Трансформатор 

неће да се упали!

Неее! Мислио сам – 

трансформатор не ради...

Језезззииччккааа
ккулуллттуурррааа

35

Упитна реч ли служи за 

постављање питања. Можемо 

је користити у дужем и краћем 

облику.

Реч јер значи 

означава узрок или разлог за 

нешто. Она се никада не користи 

за постављање питања.

Примери:

ЉУБИЧАССТИИ ВААЈЈППИИРР: Престаните! Објасни му, молим те, још једном.

НАРАНЏАССТТИИ ВВААЈЈПИПИИР: Покушаћу...

јер = зато што
је л’ = је ли

Је лии

јер

је

зато 

Је лл’’

AУТОРИ:  Владимир Вукомановић Растегорац, 
Вишња Мићић

Илустрације су 
функционалне и доприносе 
лакшем памћењу садржаја.

Граматички садржај налази се испред 
исприповедане приче, јасно је графички 
истакнут у односу на приповедни текст.

ГРАМАТИКА

8
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Макса Синтакса(име и презиме)

УБАЦИ

После невоље с правописом вајпир оде у књижару. Сада 

пажљиво бира књигу. За то време чланови дружине хитро 

корачају ка музеју. Господин Граматикус покуњено вози

ролшуе на челу колоне. Као запета пушка, у музеју их је чекао

Макса Синтакса. Напољу ће запљуштати сваког часа.

: Добро дошли! Избегли сте кишу.  

: Добар дан, Максо. Имали смо среће.

: О, ко то иде! Наш стари друг и главни члан 

наопаке дружине – Граматикус?

: Главом и брадом.

: Максо, а јеси ли ти и друг и члан?

: Тако некако, малени! Теби сам друг,

а такође сам и члан библиотеке.

: Кажу да имаш неку справу за чланове?

: За реченичне чланове. Они нису баш као 

чланови библиотеке. Видећете. 

: Како то ради?

: Убациш реченицу, а она је подели на 

ситне делиће. Ти делићи су у реченици – 

чланови.

: Ето видиш! Знао сам да су ту неки чланови!

: Данас могу да вам испричам само понешто о главним члановима. 

: Ја бих могао да помогнем око службе речи.

ЧЛАНСКА КАРТА
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ВУКАН: Ја бих замолио да нам не помажете. Сви знамо шта се догоди кад нам 

помажете.

ГРАМАТИККУУСС: Само кажем да што се тиче службе речи...

АДАМ: Каква сад служба, побогу?! 

ИВА: Хоћете да кажете да су реченични чланови у ствари службеници као у 

некој фирми?

МАКСА: Знате, има нечег сличног у томе. Замислите реченицу као неку фирму. 

Реченични чланови би били службеници у тој фирми.

ИВА: То значи да они у њој имају своју службу – свој задатак. 

Читаоче, ево и за тебе једног задатка! Погледај реченице у уоквиреном 

тексту. Хајде да их заједно убацимо у трансформатор – једну по једну.

МАКСА: Убаците прву реченицу. Трансформатор ће избацити само главне чланове.

Реченични члан је део реченице који има неку службу.

Субјекат и предикат су главни реченични чланови.

Субјекат

Предикат именује ту радњу. 

После невоље с правописом вајпир оде у књижару.

Вајпир оде.

ИВА: Хеј, куд нестаде пола речи?

МАКССАА: Као што сам најавио: остали су само 

главни чланови! 

ГРАМААТТТИИКККУУУС: Субјекат и предикат!

ИВА: Да видим! Субјекат је вајпир. Он врши 

радњу. Субјекат се добија на питања:

КО? или ШТА?
АДАММ: И ја се понекад питам да ли је вајпир 

неко или нешто...

ВУКАНН: Предикат је глагол оде. Он нам 

говори коју радњу врши субјекат. 

АДАММ: Мислиш, радњу коју вајпир врши?

МАКССАА: Тако је! 

После невоље с правописом вајпир оде у књижару.   вајпир оде

КО 

или 

ШТА?

Граматикуc, као 
и његови помагачи, 

у овој авантури 
доживећe 

преображај и ново 
афирмативно 

обличје.

84 СТРАНE

Наслов занимљиве приче, која је у 
исто време лингвометодички текст 
за обраду језичке појаве.

Цедуља са задацима намењеним 
ученику од кога се очекује да све 
време активно учествује у причи.

Обојене речи 
су примери 
за граматичке 
појаве које 
се обрађују у 
лекцији.

Дефиниције језичких појмова јасно су истакнуте и дате са примерима 
како би их ученици лакше запамтили. Налазе се у Ивиној бележници 
помоћу које ће ученици сакупити расута знања из древне књиге.

Знак који показује да се 
садржај лекције односи 
на језичку културу.



РАДНА СВЕСКА УЗ ГРАМАТИКУ
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УБАЦИ  

Помози Адаму да испланира своје слободно време. Подвуци предикате у 

следећим реченицама:

Адам сваке недеље одлази у позориште.

Библиотеку Адам посећује мало ређе.

Дивне књижице налази библиотекарка за Адама.

И Макси је потребна твоја подршка. Запиши на траци трансформатора 

предикате и субјекте из следећих реченица.

Време је за тебе, читаоче. Састави две реченице у којима ће:

а) субјекат бити реч читалац.

____________________________________________________________________

б) предикат бити глагол пише.

____________________________________________________________________

Макса је забележио разговор који је чуо у библиотеци. Онда је нешто 

приметио. У овим реченицама је субјекат изостављен. Ипак, то те неће 

спречити да у њима подвучеш предикате. Користи 

плаву боју за то.

: Обожавам књиге.

: Долазите у прави час.

Бајне сликовнице имамо.

: Читам и сликовнице и романе.   

: Ево, узмите сликовницу „Грицко”.

: Препоручите ми и неки добар роман.

: Знате ли за књигу „Бескрајна прича”?

Библиотекари вредно слажу књиге на полице.

Макса у библиотеку отпузи чешће него Адам.

Јури бицикл од куће до библиотеке.

Предикат Субјекат
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Предикат Субјекат

ДАМЕ, 
ГОСПОДО И 
ЧЛАНОВИ

Читаоче, убаци и ти понеку реченицу 

у трансформатор. Забележи на траци 

само предикате и субјекте из следећих 

реченица. Не заборави да постављаш 

питања Шта ради?

1.

222.22..

333.33..

Макса Синтакса је у невољи. Помози му да почисти музеј пре него што 

дружина сврати. Подвуци плавом бојом предикате. Затим црвеном бојом 

подвуци субјекте у тексту.

Вредни Макса у једној руци држи прахер. У другој руци стеже марамицу. 

А у трећој Макса држи... Упс, извините. Макса нема три руке. У лакат прве 

руке кија педесети пут. У ћошку цвета паучина. Добри паук због ње брине. 

Зашто паук уплашено посматра Максу?

Како ћеш помоћи Макси? Шта ћеш учинити са пауком пре него што 

почистиш паучину са ћошкова? Свој одговор нам можеш послати на 

адресу: druzina@vulkanznanje.rs

Опет твојих пет минута, читаоче. Можда ћеш ово урадити и брже! Време 

креће – сад! Састави две реченице у којима ће:

а) субјекат бити реч девојчица. 

_________________________________________________________________

б) предикат бити глагол цветати у прошлом времену.

_________________________________________________________________

ПАЖЊА: У неким реченицама 
субјекат је изостављен! Ако је 
субјекат изостављен, то поље 
прецртај као што је започето.

Биоскоп ради и недељом.

Вајпир често одлази у биоскоп.

Купи увек по три карте.

Иза угла обично јако миришу свеже кокице.

Лута вајпир ка погрешној сали.

Зашто ли прати мирис, а не запис на карти?

Језичкаеззичкичкчкаа
културакуллтуртурураа

Језичкаеззичкичкчкаа
културакуллтуртурураа

и Адааму да и

си је ппотребн

је за тебе, чи

је заббележио

тио.

пре него шего штто 

ре него шего штоо 

ш послатслати на

и бржже! ВреВ еме 

ЗАШТО ЈЕ 
ВАЖНО КО ЈЕ 

ГЛАВНИ? 

11111...1

3.

222.2.2.2.2.2.22
Главни чланови реченице су:

• предикат,
• објекат,
• шрафови,
• субјекат.

Прецртај погрешне одговоре.

Читаоче, помози Макси да реши збрку с шрафчићима. Убаци речи на 
одговарајућа места. Главне чланове смести у велике шрафове, а зависне 
чланове у мале шрафове. Не заборави да сваки реченични члан има своју 
боју!

а) Макса често поправља покварене машине у музеју.

б) Дружина брижно посматра Максу поред машине.

в) Свако јутро мачак дозива дружину испод прозора.

Зависни чланови реченице су:
• субјекат,
• објекат,
• шрафцигер,
• прилошке одредбе.
Прецртај погрешне одговоре.

Макса
честопокварене машине

ПРЕДИКАТ              СУБЈЕКАТ              објекат         прилошка      прилошка

                                                                                            одредба          одредба
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ДОКЛЕ? 

111.11.1...1

2.

Читаоче, време је да убациш нове реченице  у 

трансформатор. Пронађи прво предикат у свакој 

реченици. Подвуци га. Затим пронађи објекте и 

запиши их на траци трансформатора.

Адам је спремио за тебе једну басну. Пронађи у њој предикате и подвуци их 

плавом бојом. Потом подвуци објекте зеленом бојом.

Пастир је сваке вечери затварао овце у шталу. Вук је посматрао 

пастира. Тихо је тражио улаз. Смислио је план! Луди плес ће заплесати вук. 

Заплесаће? Али, зашто? Вука мучи глад! Зашто не обуче јагњећу кожу? Зато 

што шашаву басну пише цврчак.

ПАЖЊА: Објекат се 

добија на питања: 

Кога или Шта?

Читаоче, каква је ово басна? 

Пиши нам како је разумеш на 

druzina@vulkanznanje.rs.

Адам је узео варјачу.

Граматикус лупа беланца.

Шерпу Граматикус није штедео.

Вукан је позвао Иву.

Максу је обавестила Ива.

Објекат

Језичкаеззичкичкчкааз
културакулллтуртуртураа

атте

ЖЊА: Објекат сее 

ија на питања: 
или Шта?

AУТОРИ:  Владимир Вукомановић Растегорац, 
Вишња Мићић

11

444
• Задаци у Радној свесци уз Граматику осмишљени су као игра, често 

уз коришћење елемената друштвених игара. Такви задаци чине вежбање 

занимљивијим и привлачнијим.

•  Бојама су истакнута два нивоа у инструкцијама задатака за вежбање. 
Љубичасти део инструкције повезан је са основном причом датом у уџбенику 

граматике и представља њен мотивациони ниво. Налози написани црним 

словима говоре шта се од ученика конкретно очекује да ураде у задатку.

• Висок ниво хоризонталне, вертикалне и међупредметне корелације.

Наслови у златним оквирима 
сугеришу да је реч о лекцијама 

у којима се обнавља знање, 
док љубичасти наслови обично 
говоре о знањима које ученици 

треба да примене у задацима.

Задаци немају решења, осим 
оних који су обележени 

љубичастом бојом.

Задаци различитог нивоа 
постигнућа, eдукативног и 

васпитног карактера. Живописне и 
функционалне илустрације.

Лекције намењене само ученицима 
који би да прошире своје знање, 
који негују посебну љубав према 
српском језику или се припремају 
за такмичења.
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Nade`da Petrovi}
српска сликарка                           

Надежда Петровић

Надежда као ратна 
болничарка 

Рођена је 1873. године у Чачку. Надеж-

дин отац Димитрије био је учитељ цртања, а 

мајка Милева учитељица. Њен најмлађи брат 

је познати српски књижевник Растко Петровић. 

И Надежда се припремала за посао учитељице. Волела је по-

езију, посебно песме Војислава Илића. Била је талентована за 

сликање и похађала је приватне часове цртања. Отишла је на 

уметничке студије у Минхен. Тамо је сликала природу, обилази-

ла изложбе и научила немачки, руски и француски језик.

Надежда је радила као учитељица цртања у неколико жен-

ских школа у Београду. Са Исидором Секулић је држала преда-

вања о уметничком васпитању омладине. Писала је текстове о 

изложбама и догађањима у култури и моди тог времена. 

Њена прва самостална изложба у Београду приређена 

је 1900. године.

Ликовни критичари кажу да на Надеждиним нај-

бољим радовима има највише црвене и зелене боје, а 

истичу се љубичаста, плава и црна. Потези четкице су 

снажни и широки, боја се густо наноси па на сликама 

често настају рељефне површине. 

Волела је да слика портрете и пејзаже, често је би-

рала теме из српске историје и сликала људе и пре-

деле из Србије. Неке њене слике настале су у Италији 

и Паризу. Насликала је и портрет знамените српске научнице 

Ксеније Атанасијевић, којој је предавала цртање у Женској гим-

назији.

Дела ове српске сликарке чувају се у музејима и галеријама 

у Београду и Новом Саду и у Уметничкој галерији „Надежда Пе-

тровић” у Чачку.  

У балканским ратовима и у Првом свет-

ском рату пратила је српску војску као добро-

вољна болничарка. Иако је прележала ти-

фус, колеру и упалу плућа, до краја живота 

је у пољским болницама на ратиштима не-

говала рањенике. Сликала је када је имала 

времена. Додељен јој је Орден за храброст и 

Орден Црвеног крста. Умрла је од пегавог тифуса 1915. годи-

не у болници у Ваљеву. 

Аутопортрет

Ксенија Атанасијевић

Пејзаж са црвеним небом        
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Ако је тврдња из текста о Надежди Петровић тачна, заокружи Т, а ако је 

нетачна, заокружи Н. 

  Познавала је Исидору Секулић и Ксенију Атанасијевић. Т      Н

  Била је прва девојка из Србије која је студирала у Бечу. Т      Н

  Често је сликала људе и пределе из Србије. Т      Н

  Њен лик се налази на новчаници од 1000 динара. Т      Н

  Знала је неколико страних језика. Т      Н

  Била је добровољна болничарка у Другом светском рату. Т      Н

Како се зове слика Надежде Петровић 

која се налази у твојој читанци уз песму 

Добрице Ерића „Отаџбина је наша 

очевина”?

__________________________________

Састави кратко обавештење о изложби једне уметнице у неком музеју, 

галерији, холу неке установе у месту где живиш или оближњем граду. 

У тексту треба да се нађу следећи подаци: 

  место   датум   време   кратак опис догађаја

  ко ће отворити изложбу   да ли ће на изложби бити неких посебних гостију

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________

1.

3.

2.

Надежда Петровић је била прва девојка из Србије која 

је студирала у Минхену и прва жена ратни фотограф на 

свету. Она је и једина жена чији се лик налази на некој срп-

ској новчаници.

Књиге о животу и стваралаштву 
Надежде Петровић намењене 

најмлађим читаоцима

езичкаеезизииичч
културакуултлтлтуу
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РАДНА СВЕСКА УЗ ЧИТАНКУ

Наслов текста који је 
обрађен у Читанци.

У означеним задацима од 
ученика се очекује да покажу 
своју језичку културу.

39

Mali kviz znawa o piscima

Рођен је у Београду. Његов отац Јован био је песник, два старија бра-

та књижевници, а млађи брат преводилац и новинар. Добро је знао 

руски језик и волео је да чита руске песнике. Изгледао је и понашао 

се отмено и био је врло срдачан према људима. Обогатио је српску 

поезију лепим и уметнички вредним песмама које описују природу. 

Многим песницима је био узор и желели су да на сличан начин ре-

чима сликају пејзаже.

____________________________________________

Рођен је у Русији, у Јасној Пољани, у породици грофовског порекла. 

Прве стихове написао је у једанаестој години. Пажљиво је посматрао 

и добро запажао детаље у природи и у понашању људи. Увек се сећао 

живота на сеоском имању свог оца Николаја. У његовим делима чи-

таоци препознају искрену љубав према народу и мржњу према рату, 

а нека од најпознатијих су романи „Рат и мир” и „Ана Карењина”.

___________________________________________

Рођена je у селу Рабровица, код Ваљева. Била је ћерка учитеља и де-

тињство је провела у Бранковини. Касније је радила као професор у 

гимназији. Природа је била њена песничка радионица. Искрено је 

веровала да сва створења у природи имају своја права. Са њима се 

радовала и патила је кад су због нечега били несрећни. Гово-

рила је да ужива у дечјим цртежима јер могу да изразе душу 

детета.

____________________________________________

Рођен је у селу Доња Црнућа код Горњег Милановца. Живео је на селу 

и у Београду. Кад је био млад, бавио се ковачким занатом. Желео је да 

постане и хармоникаш. Написао је око стотину књига. Све своје сти-

хове знао је напамет и често их је јавно рецитовао. Био је уредник 

многих часописа за децу. Говорио је да је природа његов највећи 

учитељ и његова највећа љубав и да без ње не уме ни да мисли ни 

да говори. 

____________________________________________                          

Први снег 

Јесен 

Два друга 

Два мраза 

 Отаџбина је 

    наша очевина  

Завичају  

Првак  

Хвалисави зечеви 

Бајка о лабуду 

Вожња  Пауково дело

3999

AУТОРKA: Маја Димитријевић

РАДНА СВЕСКА
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• Методички обрађени изборни текстови из Програма, 

информативни текстови о познатим српским 

сликаркама, са прилагођеном апаратуром, 

као и садржаји, одабрани су према 

подстицајима које пружају за утврђивање и примену знања 

о књижевним појмовима обрађеним у Читанци.

• Редослед текстова прати садржај Читанке.

• Задаци у Радној свесци служе за мини-систематизацију. Ученик се мотивише 

да препознаје тематске сличности и успоставља асоцијативне везе између структурних 

или стилских компоненти тих текстова, да упоређује, закључује и аргументује, ослањајући 

се на сопствено животно и читалачко искуство.

• Радна свеска нема решења јер је само такав приступ методички оправдан, 

а наставник тако има прави увид у напредовање ученика.

Питања која подстичу ученика да искаже лични став и 
утисак о догађајима, поступцима и особинама ликова.

120 СТРАНA

Мали квиз знања 
о писцима – 
прилагођени 
биографски подаци 
о свим писцима 
чији су текстови 
обрађени у 
Читанци и Радној 
свесци.

Бројне занимљивости које 
проширују знање ученика.
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Grozdana Olujić

SSSSttaaaaakklllaareevaaa lljjjuubbbaav ČITALI STE  
· Šarenorepa           

Sav zanesen, dečak je posmatrao kako see naaddimaju očeve 

grudi, a bezoblična užarena masa, na vrhu duge staklarske 

cevi, pretvara u prozirnu staklenu zdeeluu za voće i kolače.

– Kad porastem, i ja ću postati staklar! – reče mališan 

jednoga dana a otac ga, odloživši posao, zbunjeno pogleda.

– Za staklare su potrebna jaka pluća a ti jedva uspevaš 

da ugasiš rođendansku sveću. Nije to posao za tebe, sinko! Beži od staklarske peći 

kao od kuge dok ti nije spržila lice i dušu... – staklar zaćuta i s tugom se zagleda 

u dečakove modre oči. Takve u porodici nikada niko nije imao, niti je iko bio tako 

providan i tanak. – Idi, igraj se, dete... – otac uzdahnu. – I ne dolazi više ovamo!

Ali, dečak nije bio u stanju da posluša njegov savet. Sjaj i proziirnost stakla 

privlačili su ga više od bilo čega na svetu. U blesku rose video ga je, u bojama duge, 

u snu. Čak mu je i potok ličio na neko tečno staklo koje skakuće preko kamenja 

i negde se u daljini pretvara u stakleno jezero naseljeno pprozrračnnim jezerskim 

vilama. Je li čudo što kraadoommice nastavi da odlazi u staklaru? Što zanemari i san i 

igru? Ali, bez obzira na to koliko se trudio, grudva na vrhu duvaljke nije se pretvarala 

u pehar ili zdelu. Mrtva i mutna visila je neko vreme, zatim se otkidala i padala na 

tlo kao neka nakazna voćka. 

Brže od suvog lišća niz planinsku reku, oticali su dani, meseci, godine. Ali, 

dečak nije odustajao. Delimično zbog tvrdoglavosti, delimično zbog priča starih 

staklara da u rudaaččči živi čarobnjak koji se pojavljuje jednom u sto godina, onome 

ko ga ugleda darujući sposobnost da od stakla načini sve što zaželi: od staklenog 

cveta do ptice.

– Kad bi mi se, makar na trenutak, ukazao! – sanjario je 

mališan i iz sve snage duvao u cev sve dok staklena masa 

nije počela da se širi kao mehur. Ali, da od mehura napravi 

zdelu nije mu polazilo za rukom, i on se zarricaoo da više neće 

odlaziti u staklaru. Pa ipak, već sutradan bi tamo otišao kao 

da ga noge same nose.

Ponekad mu se činilo da u staklu vidi nečije lice kako 

se smeši, ali to bi trajalo tek tren, i smešak bi se gasio kao 

da ga nije ni bilo. No, i pored neuspeha, dečak je u staklaru 

odlazio sve češće i ostajao sve duže. Jedne noći on vide kako 

provejava krupan i vlažan sneg i zatrpava krošnje drveća 

i pločnike. „Ne načinim li noćas stakleni cvet prozračniji 

od mehura sapunice, više nikada neću ovamo doći!” – 

promrmlja dečak u sebi i zamoči cev u vrelu, žžitku masu. 

Već su ga grudi bolele od naprezanja a grudva nikako 

 – šire se, 

ispunjavaju se snažnim 

prijatnim osećanjima

 – činija, posuda

 – providnost

 – providne, 

prozirne

 – kradom, krišom, 

potajno

 – rudnik

 – davao reč, 

obećavao, zaklinjao se

 – retka

RRRRRRadnRadnRRadnRadnRadnadnadnadadddnnaaaaaa
ssssssvvvvveeeesessskkkkkkkaaaaaaa
str. 37 PROČITAJ

· Sedefna ruža
· Nebeska reka
· Mesečev cvet
· Zvezda u čijim je grudima nešto kucalo
· Oldanini vrtovi

da se počne širiti. Tek pred zoru on vide kako se staklena masa uvija i u 

stakleni cvet kakav nikada niko nije video. Van sebe od radosti, on savi dugu svetlucavu 

dršku, napravi za nju postolje i odloži cvet na policu. Zatim uze drugu grudvu i začudi 

se: kao da je od pene bilo načinjeno, staklo se poče tanjiti i pretvarati u pticu dugog 

repa u kome su se prelivale najnežnije i najblistavije dugine boje. „Da napravim još 

jednu pre nego što majstori uđu u staklaru...”, pomisli. Ali, kada se stakleni mehur 

raširi, on vide kako se, umesto u pticu, tmmasta i bezoblična 

grudva preobražava u devojčicu tako prozračnu i blistavu 

da su ga od sjaja njenog lica oči bolele. 

Kao oopččinjjen stajao je neko vreme i zzurio u nju.

– Aj, kad bi progovorila ili koraknula... – uzdahnu i 

istovremeno se podrugnu samom sebi: ko je još video 

staklo koje korača ili govori? Samo budala može poželeti 

nešto što ne biva...

– Ko to kaže? – staklena devojčica se zakikota, poskoči 

 – menja oblik

tmm aaasstaaaaa – tamna, crna

 – očaran, omađijan

 – blenuo, gledao 

uporno, bez treptanja

 – sa osudom i 

kritikom
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Jelouston je prvi nacionalni park u Sjedinjenim Američkim Državama. Otvoren 
je 1872. godine, zauzima površinu od 9000 km2 i veći je od nekih država u Americi. 
Nalazi se u visokim Stenovitim planinama sa dubokim uvalama, brojnim jezerima, 
prostranim šumama i velikim brojem životinjskih vrsta. Po divljim predelima protiče sedamnaest reka i kanjon dugačak 32 kilometra, 
a nepregledne doline i pašnjaci prehranjuju preko 4000 bizona. Pod zemljom se 
nalazi jedan od najvećih vulkana na svetu. U parku se ljudi uče kako da priđu životinjama i uživaju u planinskim i šumskim 
lepotama. Godišnje park obiđe tri miliona posetilaca.

Hosa je najmlađi nacionalni park u Evropi. To je 40. nacionalni park u Finskoj. Crvene oznake, oslikane fi gure i crteže losova na zidinama stene Varikalio 1977. godine otkrili su skijaši jer do parka može da se stigne čamcem ili skijama kad je jezero preko zime zaleđeno. U Hosi vlada tišina, borove šume se protežu unedogled, u jezerima je voda toliko čista da u njoj čovek može da se ogleda, a dugačke šumske staze smatraju se jednim od najstarijih područja za planinarenje u Finskoj. crteži na steni Varikalio

Veliki kanjon
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Једном сам стајао у дворишту и посматрао ластино гнездо под стрехом. 

Обе ласте одлетеше док сам ја још био ту и гнездо остаде празно.

У међувремену, док су оне биле одсутне, с крова слете врабац, ускочи у 

гнездо, осврну се, замаха крилима и сакри се у гнезду, затим ппроммооли главицу 

и зацвркута.

Убрзо затим долете до гнезда ласта. Она ссе уусттреммии на гнездо, али чим 

угледа госта, запишта, залепрша крилима у месту и одлете. Врабац је седео 

и цвркутао. Најееедддномм долете јато ласта. Све ласте долетеше до гнезда, 

погледаше врапца и поново одлетеше.

Врабац се није плашио, окретао је главу и цвркутао. Ласте су поново 

долетале до гнезда, нешто су радиле и опет одлетале. Ласте нису поново 

узалудно долетале: свака је у кљуну доносила блато и помало замазивала 

отвор на гнезду. Опет су одлетале и опет долетале ласте, све више и више 

замазивале гнездо и отвор је постајао све ужи.

У почетку се врапцу видео врат, затим само глава, затим кљунић, а онда се 

више ништа није видело. Ласте су га зазидале, одлетеле и цвркућући стале да 

круже око куће.

ст ррреехехааааа – продужени део 

крова, обично изнад 

кућних врата

прроооммоооололиии – избаци, протури

устттрреемммммии сссе – јурну, навали 

наајјееддннннноммм – одједном

Лав Николајевич Толстој      

VVrVrVrraaaaabbbaaacc ii lllaaassttte

Лав Николајевич Толстој (1828–1910)

Рођен је у Русији, у Јасној Пољани, у породици грофовског порекла. Рано је остао 

без родитеља па се о њему, тројици браће и сестри бринула тетка. Прве стихове написао 

је у једанаестој години. Умео је пажљиво да посматра и добро да запажа детаље у 

природи и у понашању људи.                                                                 
                                                  

Увек се сећао живота на сеоском имању свог оца Николаја. Када је остарио, вратио 

се у родно место и ту је подучавао сељаке и њихову децу. У Толстојевим делима читаоци 

могу да препознају искрену љубав према народу и мржњу према рату. Његова дела 

преведена су на скоро све језике света, а нека од најпознатијих су романи „Рат и мир”

и „Ана Карењина”.  

ЧИТАЛИ СТЕ  
· Два друга

ПРОЧИТАЈ
· Детињство
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ЧИТАЛИ СТЕ  
·

ПРОЧИТАЈ
·

  шаљива
народна песма

  аутобиографијa  

  приповедање
у 1. лицу 

  дијалог

 Препознај да ли је одломак из шаљиве народне песме, драмског текста или 

бајке.

Још су они у ријечи били,

залеће се кобац аваница,

и одведе сјеницу дјевојку;

____________________________________

: Четвртак и петак: школа у природи, дружење са лептирима, 

осмехивање сунцу, пресовање зовиног цвета...

НАСТАВНИЦА: И шта се учи из брања росе?

АНА: Учи се, учимо се свежини.

____________________________________

– Неће ме видети! – одврати девојчица. – Ја ћу бити видљива само за тебе...

– нечујно, она пође за дечаком и исто тако нечујно уђе у његову кућу.

____________________________________

 Повежи одломак, наслов текста и име писца тако што ћеш одговарајуће 

кружиће означити истом бојом. 

 Бранислав Нушић

 Љиљана Крстић

 Мирослав Антић

 Гроздана Олујић

„Стакларева љубав”

„Прва љубав”

„Кад пролеће дође”

„Аутобиографија”

  хумор

  идеја

  На сцени је део учионице: две ђачке клупе, 
једна иза друге, у њима седе две девојчи-
це и два дечака, а на табли пише ВЛАДА И 

МАЈА.

  Некакво зрно злата почне у срцу да жуљи.
Стидљивост нека у теби тихо се засмејуљи.

  Било јој је девет година и учила је трећи 
разред основне школе. Љубав сам јој иска-
зао на један необично романтичан начин.

  Заједно с њим расла је и девојчица, 
нежна и прозирна као да ју је водена вила 
родила, и била стално уз дечака: у кући, у 
школи, у сну и на јави.

НАСТАСТААВНИЦА

АНАА

Подсећање на досад 
прочитане наслове 
истог аутора и оне 
који се препоручују 
ученицима за читање.

На крају сваке тематске целине дата је Обнављалица, 
резиме-страница са различитим типовима задатака 
и захтева за проверу степена усвојености појмова и садржаја.

Иконица која упућује 
на страну у Радној 

свесци
у којој су дати 

додатни задаци за 
анализу књижевних 

текстова.

Добрица Ерић 

OOOOOttttaxxbbibiiinnnanaa
jejee nnnnnnaaaa{{{aa oo~~~~eevevviininna

Отаџбина је наша очевина, 

Отаџбина је наша дедовина,

Отаџбина је свака чаша вина,

којoм наздрављамо нашим очевима,

дедовима, прадедовима и чукундедовима!

А очевина је све оно 

што су нашим очевима оставили преци:

брдо, пољe, река, шума, црква, звоно,

и што ми морамо оставити нашој деци.

Преци су родитељи наших родитеља.

Они су сачували ову роднуу грудуду

и  је  и последња жеља – 

да им гробови увек у Отаџбини буду.

Отаџбина је ааавлиијаа по којој трчимо,

Отаџбина је кућа у којој живимо,

Отаџбина је школа у којој учимо

да волимо Отаџбину, да јој се дивимо

и да је својим загрљајем уообруучиммоо.

Отаџбина је црква са насликаним свецима

и анђелчићима што лете кроз тишину.

У цркву идемо недељом и о празницима

да се огледнемо на сребрном ппуттиррууу,

да  душе у тамјануу и вину

и да се захвалимо богу и прецима

што су нам дали овако лепу Отаџбину!

 – родни крај, завичај, 

домовина

 – њихов

 – свечано обећање, заклетва

 – двориште

 – стегнемо као обручем

пу ттиирр – скупоцена чаша, пехар у којем се 

држи вино за причест

орооссииммоо – поквасимо капљицама

та ммјјаанн – мирисна смола која се запаљена 

употребљава за кађење при верским 

обредима

ПРОЧИТАЈ

· Вашар у Тополи

· Торта са пет спратова  

· Свитац пшеничар и воденичар

OOOOOObbbbbbbjjjjjaaaaa{{{{{{wewwaaaaaaaaa
vaaa`̀̀̀̀̀̀̀nnnnnniiiihhhhh pppojmmmmooooooooovvvvvvvva

Шаљива народна песма   

Описује неку смешну и необичну ситуа-
цију.
Изазива смех и ведро расположење.
У њој се обично појављују животиње 
које се понашају као људи.  
Народни певач на шаљив начин често 
исмева људске мане.

Народна епска песма

Говори о значајном догађају из прошло-
сти и подвигу јунака. 
Преносила се с колена на колено. 
Вук Стефановић Караџић је од народних 
певача записивао само најбоље епске 
песме. Касније их је штампао у својим 
књигама. 

Народна епска песма слави епског ју-
нака и чува од заборава његово јуначко 
дело.  

У нашим народним епским песмама 
нема строфа ни риме. 
Сваки стих увек има десет слогова и зове 
се епски десетерац. 
Када наглас читаш или казујеш стихове у 
десетерцу, увек изговори десет слогова. 

Приповетка

То је дужа прича о једном или више до-
гађаја. 
У њој су детаљније приказани и описани 
ликови и место радње. 
Краћа је од романа. 

Народне приповетке су се преносиле с 
колена на колено.
Прикупљао их је и проучавао Вук Стефа-
новић Караџић.
Он је у приповетке сврстао бајке, басне, 
шаљиве приче, легенде.

Прича о животињама

То је врста народне приповетке. 
У причи о животињама има више лико-
ва и догађаја.
У њој се духовито приповеда о догађаји-
ма у којима учествују животиње.
У таквим догађајима и ситуацијама мо-
гли би у стварном животу да се нађу и 
људи.

Животиње у овим причама говоре и по-
нашају се као људи.
Оне се удружују, договарају се о нечему, 
сукобљавају се и разилазе.
Животиње се обично уплаше једне од 
других.
Односи међу животињама важнији су од 
њихових особина. 

Прича о животињама је више забавна, а 
мање поучна. 

Роман за децу

Роман је најдуже дело написано у прози. 
У роману се опширније приповеда о до-
гађајима. 
Ту има више ликова и више описа него у 
причи. 
Име главног лика често се налази у на-
слову романа.

Роман за децу је написан с намером да 
га читају деца. 
Главне теме романа за децу јесу де-
тињство, одрастање јунака и дечје аван-
туре.
У њему се говори и о животињама или о 
измишљеним бићима и догађајима.

Ликови у роману за децу путују, лутају 
и истражују нешто ново, непознато и не-
обично.
На том путу се срећу и разговарају са 
другим ликовима и тако стичу нова иску-
ства.

Шаљљљивава ннародна п

ведр

Народни певач на 
исмева људске мане

Нароооднна епска а пес

Приппповветкает

AУТОРΚA: Маја Димитријевић

Кад би мени дали један дан,

ја га не бих потрошио сам.

Пола дана ја бих дао неком

ко је добар, а случајно сам.

Играли би, причали би нешто,

трчали би, скакали би вешто

ја и добар, а случајно сам.

Кад би мени дали кишобран,

ја га не бих потрошио сам.

Пола места ја бих дао неком

ко је добар, а случајно сам.

ЧИТАЛИ СТЕ

· Љутито мече

ПРОЧИТАЈ

· Мрав добрa срца
· Капетан и лула

· Ципелице од 
крокодилске коже

· Прва љубав
· Између земље и звезда 

Бранислав Црнчевић  

KKKaaaddddd bbbibi mmeenniii dddaaali

Кишило би, док ми корачамо,

пола тамо, а пола овамо.

Ставили би дан под кишобран

ја и добар, а случајно сам.

Кад би мени дали један дан,

ја га не бих потрошио сам.

Песник каже:

Играли би, причали би нешто.

Правилно је:

Играли бисмо, причали бисмо нешто.

Песници понекад прилагођавају речи ритму и мелодији песме.  

Њима је дозвољено да прекрше нека граматичка правила. Могу да се поигравају 

знацима интерпункције, великим словима и облицима речи. То се зове песничка 
слобода.

.....vveveve`̀̀̀̀̀̀̀bbaammoo
1. Договори се са другом или другарицом из одељења 

да одиграте игру у којој ви нећете говорити, него ћете 

користити ммимиииккку и покрет, а остали ће вас пажљиво 

посматрати и погађати шта радите и како се осећате.

2. Покажите ппантооммммимомм шта бисте заједно радили да сте 

на месту ликова из песме. Остали треба да погоде шта 

показујете.

Бранислав Црнчевић  (1933–2011)Рођен је у варошици Ковачица у Војводини. Студирао је на Филозофском 
факултету у Београду. Рано је почео да чита озбиљне књиге, а у шеснаестој годи-
ни писао је песме. Играо је одбојку и стони тенис кад је био млад. Био је службеник, новинар, уредник и сарадник у многим листовима и часо-
писима. Говорио је да му недостаје песник Мика Антић који му је био добар друг и 
препознао његов таленат за новинарство. Недостајао му је и Душко Радовић за кога 
је говорио да је духовит и добар зато што је за пријатеља био у стању све да уради.

Oбјавио је тридесетак књига за децу. Драган Лукић каже да Брана Црнчевић децу 
воли, забавља их и засмејава до суза. Забављао је и одрасле својим духовитим комента-
рима.

Гледао сам мати Виду и три године старијег брата Николу. Он јој поклони шал, она 
се диви шалу, а он се диви томе што се она диви. Тада ја изађем из куће: „Дивите се 
без мене!”

rrrraraaazzzgggoovovvavaarrraammmmomoo
1.  Шта дечак у песми жели? Са ким би он то поделио? Зашто за дружење бира баш 

такву особу? 

2.  Како би дечак са својим новим пријатељем провео дан? О чему би могли да 

причају? Због чега дечак хоће да подели и место под кишобраном?

3.  Наведи три особине дечака из ове песме.

_______________________    ______________________    ________________________

4.  Шта би се променило у дечаковом животу када би се остварило то што прижељ-

кује?

5.  Како би ти било да тужну вест не поделиш ни са ким? А како се осећаш када ра-

досну вест поделиш с неким ко ти је драг и близак? 

6.  На основу чега примећујеш да је неко усамљен и жели друштво? Испричај како 

можеш да помогнеш пријатељима који су случајно сами.

7.  Упореди прва два и последња два стиха у песми. Шта закључујеш? Покушај да 

образложиш зашто песник на такав начин почиње и завршава песму. 

мииммикккка – покрет мишића 

на лицу којим се 

изражавају осећања, 

расположења, намере  

пааннттооммммиимма – мимика 

и покрети руку који 

служе као средство 

споразумевања

Непознате речи објашњене су адаптацијом поступка напоредног 
представљања текста који подсећа на хипретекстуални модел – у 
самом тексту дискретно су обојене, а онда се истим редоследом и у 
истој боји појављују са објашњењем близу своје позиције у тексту, 
што олакшава кретање кроз текст и разумевање прочитаног.

Учимо – нови књижевни појмови, објашњени описно, у потпуности су 
прилагођени сазнајним могућностима ученика и дати су речником који је 
ученицима разумљив.

У одељку Разговарамо
од ученика се кроз 
налоге и задатке очекује 
да покажу разумевање 
прочитаног тако што 
ће образложити своје 
одговоре и конструктивно 
решити задате проблемске 
ситуације на основу 
искуства.

ЧИТАНКА
AУТОРΚA: Маја Димитријевић
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Сажете и занимљиве 
биографије писаца 
пропраћене њиховим 
мислима или цитатима 
о различитим темама, 
преузетим из интервјуа, 
видео-снимака, 
референтних издања и сл.

К

О
М П Л Е Т

RRRRRRRRRaRaRaaaaaadddddnnnnnnnnnanaaaaaaaa
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•  У Читанци и Радној свесци заступљени су 

сви текстови из обавезног и изборног 

корпуса школске лектире који су дати према 

Програму наставе и учења.

•  Питања, задаци и налози груписани су 

према различитим нивоима постигнућа.

•  У Читанци је заступљен висок ниво 

међупредметне корелације.

•  Садржај је подељен на пет тематских 

области и повезан је са другим 

сферама уметности.

•  Ученици се мотивишу на развијање опште 

културе и љубави према српској и светској 

књижевности.

•  Дизајном, илустрацијама, комплетним 

визуелним идентитетом уџбеник по мери 

данашњих генерација.

•  Текстови се могу обрађивати по редоследу 

који је дат у Читанци јер се тако уводе и 

усложњавају нови књижевни појмови.



СРПСКИ ЈЕЗИК4

15

У одломку из књиге Бонтон Јасминке Петровић подвуци парове 

речи истог значења, а различитог облика.

Како уважити сопствена права и потребе, а не угрозити туђа? Врло 

тешко. А како поштовати права и потребе других, а не угрозити своја 

сопствена? Још теже. 

Понекад су станови исувише близу, а зидови сувише танки. Зујање 

усисивача, бучан разговор, гласна музика, свађа, грохотан смех, јаки 

мириси јела, а тек породична славља... могу направити приличне 

неприлике комшијама.

Али, ако су људи добронамерни и толерантни, за све се може наћи 

решење.
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Поред речи које имају исто значење, а различит облик, срећеш се и 

са супротном појавом. Постоје и речи које имају исти облик, али потпуно 

различито значење.

1.  Појаве на цртежима су примери за речи истог облика, а различитог 

значења. Повежи цртеж са значењем речи која је њиме илустрована. 

пољопривредна алатка која 

служи за кошење траве

длаке на човечјој 

глави

2.  Заокружи слово испред реченице у којој реч туш означава црну, 
водену боју која се добија од чађи.

а) Сутра долази мајстор који ће заменити туш у купатилу.

б) На часовима ликовне културе учимо да користимо туш.

в) Овог лета на плажама није радио ниједан туш.

Разноврсни домаћи задаци
који ће оспособити ученике да 
користе савремене информационе 
технологије и додатне изворе знања: 
енциклопедије, речнике и сл.

Задаци за тебе / за рад 
у пару / за рад у групи 
развијају креативност, 
тимски дух и међусобну 
сарадњу и подстичу 
ученике да кроз игру, 
договор и планирање 
заједничких активности 
постепено усвајају знање.

Кутак за моје примере – ученици 
осмишљавају сопствене примере и тако 
примењују и проверавају научено градиво, 
повезујући га са светом око себе и другим 
школским предметима.

Напиши три реченице о томе шта твоји укућани воле да једу. Потом 

у реченицама подвуци објекат.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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2.  НИСАМ             КУДА             РЕЧЕ             ЛИ  

ОН             ПУТУЈЕ             СИГУРАН

Нисам сигуран рече  ___________________________________________

 _____________________________________________________________

3. ПОЖУРИТЕ       СТИГЛИ       НА       НЕ       ЛИ       БИСМО       ВРЕМЕ

Пожурите не бисмо  ____________________________________________

 _____________________________________________________________

Прочитај разговор између две девојчице и откриј због чега је 

настала забуна. 

МИЛИЦА: Јер би дошла сутра код мене?

МИЛИЦА: Питам те да ли би сутра дошла код мене?

ЈЕЛЕНА: Не разумем питање? Зато што бих дошла 

сутра код тебе? Шта си хтела да кажеш?

ЈЕЛЕНА: Онда се каже: Је л’ би дошла сутра код 

мене, а не ЈЕР! Јер значи зато што.

ЈЕР ≠ JE Л’

зато 
што

да ли
138

1.  Напиши четири особине бића, предмета или појава које почињу на 
слово М.

M__________

M__________

M__________

M__________

M
2.  Састави речи (именице, придеве, глаголе, бројеве) на основу почетног 

и последњег слова.

Л______А              П________Т               Б_________И              Н_________О3.  За сваку реч упиши по три речи истог или сличног значења, а 
различитог облика.
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Обој зеленом бојом реченице које се односе на речи са истим или 

сличним значењем. Провери са учитељицом/учитељем да ли си урадио/

урадила задатак добро. Ако јеси, научићеш шта је важно за ове речи. 

Речи које имају ис то или с лично значење, морају имати 

Једну појаву,  радњу, предмет или особину можемо 

Речи које имају различит облик,  а ис то значење не 

Када употребљавам што више различитих речи које 

имају ис то значење, мој речник ће бити богатији.

 Прочитај строфу из песме Отаџбина је 

наша очевина Добрице Ерића. Обрати 

пажњу на подвучене речи. Размисли 

које речи сличног или истог значења 

можеш да употребиш уместо њих. 

Отаџбина је авлија по којој трчимо,

Отаџбина је кућа у којој живимо,

Отаџбина је школа у којој учимо

да волимо Отаџбину, да јој се дивимо

и да је својим загрљајем уобручимо.

Напиши речи које имају исто или слично значење као подвучени 

примери, а различит облик.

Надежда Петровић, Косовски божури

отаџбина

кућа

волети

05

отаџб

кућ

воле

Језичке заврзламе помажу 
ученицима да обрате пажњу 
на честе грешке.

Закључи – ШТА ЈЕ...? – методичка 
апаратура помоћу које ученици 
самостално долазе до дефиниције 
појма који се обрађује.

Уџбеник обилује мапама ума, 
јер је у науци потврђено да 
се тако градиво лакше и дуже 
памти.

AУТОРKE:  Данијела Милићевић, 
Сунчица Ракоњац Николов, 
Катарина Колаковић, Анђелка Петровић

ГРАМАТИКА
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144 СТРАНЕ
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У претходним разредима научио/научила си да постоје два модела 

управног говора.

Пред тобом је реченица написана у неуправном говору. Пребаци је у 

управни говор и напиши је на оба начина која знаш (1. и 2. модел). Води 

рачуна о употреби наводника и запете.

Сестра је рекла да ће ме водити сутра у биоскоп. 

1. модел управног говора: ______________________________________

2. модел управног говора: ______________________________________

Поред ова два модела управног говора, постоји и трећи. 

Прочитај следећи текст. Обрати пажњу на управни говор. 

Мама нам је радосно рекла: 

„Следеће недеље путујемо на 

Златибор!”

„Да ли можемо да поведемо и 

Леси?”, забринуто сам запитала за 

свог кућног љубимца.

„Наравно”, рекла је мама уз осмех, 

„сви знамо да се не одвајаш од ње!”  

,,
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У тексту су наведена сва три модела управног говора. Свака реченица 

је пример за један модел управног говора. Запазићеш да се у трећој 

реченици (3. модел) пишчеве речи налазе усред управног говора:

Веома је важно да запамтиш распоред наводника и запете. С обзиром 

на то да пишчеве речи прекидају управни говор, то се мора обележити. 

Затварају се наводници (као у другом моделу) и ставља се запета. Након 

пишчевих речи поново се отварају знаци навода („) јер се управни говор 

наставља. 

„УПРАВНИ ГОВОР”, ПИШЧЕВЕ РЕЧИ, „УПРАВНИ ГОВОР.” 

1.  Заокружи слово испред одломка у коме се јавља трећи модел управног 

говора.

а)  Тај се учитељ учини Стефану добар: за њега је већ био припремио 

један мали мач. Сав је сјајио, потпуно нов. „Искован је нарочито за 

тебе”, рече му учитељ.

б)  Осетивши топлоту Сунчевих зракова, путник  је сам скинуо свој 

огртач, умотао га и привезао за седло.

„Видиш”, рекло је онда Сунце свирепом Северцу, „милошћу и 

добротом може се много више урадити него љутњом.”

в)  Онда царев син запита имају ли у кући још каку ђевојку, а она му 

каже да немају више никаке. Утом пијевац скочи на корито пак 

запјева: „Кукуријеку, ево је под коритом!”

Сест

Принцип од познатог ка 
непознатом доследно је спроведен 
у анализи језичких појава. Полази се 

од онога што је ученицима познато из 
ранијих разреда или из претходних 

лекција, па се постепено иде ка 
усвајању нових и непознатих појмова.

Дефиниције су јасно 
истакнуте и прилагођене у 

потпуности узрасту ученика, 
написане једноставним и 

разумљивим језиком.

Зарони и знање изрони! – занимљиви и 
практични задаци прилагођени ученицима помоћу 
којих ће одмах проверити како су савладали ново 
градиво.

•  Радни уџбеник са више од 400 различитих типова задатака.

•  Иновативне методе и приступ у обради лекција, креативни и интересантни 

задаци. Примери су бирани тако да покажу ученицима функционалност 

језика и усмере их на његову примену и међусобну повезаност градива и 

животних ситуација.

•  Уџбеник подстиче креативност, радозналост и истраживачки дух ученика.

•  Сви садржаји у уџбенику окренути су ка остваривању задатих исхода 

и циљева, вертикалне и хоризонталне корелације, а изложени су 

према највишим методичким критеријумима и стандардима. 

•  Ученицима је језик представљен и тумачен као систем. Ниједна језичка 

појава се не изучава изоловано, ван контекста у којем се остварује њена 

функција.

•  У уџбенику је наглашена важност педагошко-психолошког принципа 

примерености уџбеника узрасту ученика, као и примена савременог 

педагошко-дидактичког приступа материји.



РАДНА СВЕСКА УЗ ГРАМАТИКУ

1. 2.

3.

1.   Научи напамет Песму о цвету Бранка Миљковића која се налази у твојој 

читанци. Потруди се потом да је изражајно рецитујеш. Ово вежбање ће 

ти помоћи да успешно урадиш задатак.

• Прочитај поново песму и провери да ли је разумеш у целини. 

•  Прочитај песму наглас. Размисли шта је за сваку строфу песме важно и 

шта треба посебно нагласити при рецитовању. 

•  Напиши стихове друге и треће строфе у простор латица означених 

бројевима 2 и 3. Прва латица је попуњена.

•  У обе строфе истакни речи које ћеш посебно нагласити приликом 

рецитовања.

•  Док будеш писала/писао, запазићеш да си неке стихове већ научила/

научио. 

•  Учи једну по једну строфу, никако све три одједном. Сваки пут обрати 

пажњу на важна места у стиховима.

•  Приметићеш да ти овај цвет, у чијим се латицама налазе исписани стихови, 

помаже и да се брже сетиш неког стиха или неке речи, ако их заборавиш.

•  Док рецитујеш, замишљај да некоме говориш причу о маленом цвету. 

То ће помоћи да твоја рецитација буде уверљивија.

Један малени цвет

још ни проговорио није

а већ је знао све тајне Сунца

и све што земља крије.

AУТОРKE:  Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, 
Катарина Колаковић, Анђелка Петровић
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•  Радна свеска обједињује све елементе савременог и модерно дизајнираног 

уџбеника који одговара хоризонту интересовања данашњих генерација. 

У фокусу ауторки са вишегодишњим искуством у настави све време је ученик 

и исходи који се постепено остварују.

• Одређени број задатака осмишљен је тако да ученике постепено припрема 
за израду завршног испита на крају основне школе, односно на машинско 

прегледање тестова – задаци чији је захтев формулисан са обој кружић. 

• Радна свеска уз Граматику нема решења јер је једино 

такав приступ методички оправдан.
Подстицање визуелног 
памћења код ученика, 

као и учења кроз 
игру и забаву.

Задаци и питања дати према 
нивоима – основни, средњи 

и напредни. Подстичу ученике 
да истражују путем интернета, 

географске карте, разних књига, 
енциклопедија, часописа 

и разговора са другима 
како би дошли до одговора.

Задаци развијају мисаоне, емотивне 
и стваралачке стране личности 
ученика, што им помаже да заволе 
матерњи језик, вежбају и уче на 
занимљив начин и примењују научено 
у свакодневном говору и писању.

Учење помоћу тзв. мапа ума, 
асоцијација, укрштеница, 
графичких приказа и сл.

17

СРПСКИ ЈЕЗИК

1.  Прочитај одломак из читанке, па одговори на постављене задатке.

„Дунав је друга најдужа река у Европи. Извире на планини 

Шварцвалд у Немачкој. Дугачак је око 2850 км, а дужина његовог 

тока кроз Србију износи 588 км. Дунав протиче кроз десет држава, 

а на његовим обалама  налазе се четири главна града: Беч, Београд, 

Будимпешта и Братислава. По Дунаву могу да плове и велики бродови 

захваљујући његовој ширини.” 

 (Природне лепоте и културне знаменитости Србије) 

а)  У одломку се спомињу називи две државе кроз које протиче Дунав. 

Пронађи их и напиши на линијама називе тих држава и имена 

њихових становница.

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

б)  Пронађи у енциклопедијама главне градове који се спомињу у 

одломку, па у табели напиши називе држава чији су главни градови и 

имена становника тих држава.

ГЛАВНИ ГРАДОВИ НАЗИВИ ДРЖАВА ИМЕНА СТАНОВНИКА 
ДРЖАВА

Дунав
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2.   Прочитај одломак из читанке, па обој 

кружић испред тачно написаних имена 

становника истакнуте државе.

„У време Божића, становници 

Порторика учествују у посебном 

музичком фестивалу. Током ноћи, групе 

људи иду од врата до врата и певајући 

песме буде укућане. Након кратког славља 

у свакој кући, породица се прикључује 

групи певача која наставља свој пут.”

 Порторичанин, Порторичанка, Порторичани

 Порториканац, Порториканка, Порториканци

 Порторикац, Порториканица, Порториканици

3.   Пажљиво прочитај одломак који се 

налази у твојој читанци, па подвуци у 

њему назив за становнике земље о којој 

се у одломку говори.

„У Украјини се приповеда прича 

о дарежљивом пауку који је помогао 

сиромашној породици да окити јелку. 

Наиме, паук је украсио дрво плетући 

по њему сјајну мрежу. Данас Украјинци 

украшaвају домове светлуцавим 

мрежама како би призвали срећу у 

идућој години.”

   У претходном одломку спомиње се паук који је помогао сиромашној 

породици. Измаштај назив земље и њених становника у којима би 

живели пауци, као и осталих животиња из табеле, па их напиши у 

табели.

НАЗИВ ЖИВОТИЊА НАЗИВ ДРЖАВЕ НАЗИВ СТАНОВНИКА

паук

диносаурус

делфин

слон

жирафа

Панорама Порторика

Панорама Украјине, Кијев
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Значења речи истог 
облика откривају се 
када се употребе у 

реченици.

Речи истог 
облика имају и 
исто значење.

Речи истог облика, а 
различитог значења 

користе се само у 
писању.

понедељак

петак

среда
уторак

недеља

1.   Зеленом бојом обој облак у коме су дата објашњења за речи истог 
облика, а различитог значења.

   

     

2.   На стикерима су исписани дани у недељи. Уочи која реч недостаје. 
Исти облик, а различито значење има и реч која се односи на дечака на 
фотографији. Напиши облик те речи. Број линија одговара броју слова 
које треба да упишеш.                           

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
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РАДНА СВЕСКА УЗ ЧИТАНКУ

Инсистира се на практичној и 
функционалној примени усвојених 
појмова и њиховој контекстуализацији 
(упоређивање, селекција, повезивање 
са животним искуством, лични утисак и 
став, убедљива аргументација), а не на 
механичком приступу књижевном тексту 
и књижевним појмовима.

У Радној свесци је више простора 
дато за обимније и структурисаније 
одговоре у писаној форми, за 
уопштавање закључака проистеклих 
из интерпретације текста и за 
међупредметно повезивање.

Мали квиз знања о писцима – 
прилагођени биографски подаци 
о свим писцима чији су текстови 
обрађивани у Радној свесци.

AУТОРKA: Маја Димитријевић

РАДНА СВЕСКА

• Радна свеска је допуна методичке апаратуре дате у 

Читанци. У њој су методички обрађени изборни текстови 

из Програма наставе и учења, информативни текстови и други 

садржаји који су бирани тако да пруже подстицај за утврђивање 

и примену знања о књижевним појмовима обрађеним у Читанци.

•  Радна свеска обилује укрштеницама, асоцијацијама и осталим различитим типовима 

језичких вежбања који доприносе функционалном повезивању знања.

• Радна свеска нема решења јер је само такав приступ методички оправдан, 

а наставник тако има прави увид у напредовање ученика.
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1.  а) Подвуци све описне придеве у наредном тексту.

Велики плави лептир летео је изнад  шарене 
ливаде. На крилима је имао два мала црна круга. 
Слетео је на један необичан цвет и дотакао му 
ружичасту капицу. Цвет је даровао лептиру нежан 
осмех.

б)  Препиши четврту реченицу из текста тако што 

ћеш све речи написати у множини.

 _____________________________________________________________

2.   Обој кружиће испред реченица у којима се јављају само присвојни 

придеви.

 Камена ограда штитила је дрвену кућицу.

 Марков брат посетио је две параћинске библиотеке.

 Чаробна музика чула се из простране дворане.

 Лазарев и Анин тата обилази немачке и чешке планине. 

3.   У табели се налазе градивне именице. Напиши поред сваке од њих 

градивне придеве који су настали од тих именица.

ГРАДИВНЕ ИМЕНИЦЕ ГРАДИВНИ ПРИДЕВИ

свила

   Повежи придеве из леве колоне са врстом којој припадају у десној колони.

школски •
лак • • ГРАДИВНИ

учитељичин • • ОПИСНИ
челични • • ПРИСВОЈНИ 

сладак •
гумени •

11

5.  Прочитај одломак из читанке, па подвуци у њему све придеве.

„Понекад су станови исувише близу, а зидови сувише танки. Зујање 

усисивача, бучан разговор, гласна музика, свађа, грохотан смех, јаки 

мириси јела, а тек породична славља... могу направити приличне 

неприлике комшијама. Али, ако су људи добронамерни и толерантни, за 

све се може наћи решење.” (Јасминка Петровић, Бонтон)

Изабери из сваког скупа по један придев и састави три реченице 

у којима ћеш их употребити. У свакој реченици мораш имати три 

различите врсте придева.

плав, брз, весео       

чоколадни, памучни, дрвени

сестрин, Милошев, градски

1.  ___________________________________________________________

2.  ___________________________________________________________

3.  ___________________________________________________________

1.  а) Пажљиво прочитај одломак, па одговори на захтеве испод њега.

„Идућег четвртка нисам ништа добио на крајцарицама, зато се у 

петак ујутру увучем у шифоњер и поодсецам са очевих зимских хаљина 

двадесет дугмета те их продам у школи за десет пара, колико ми је 

требало за кифлу. На подне сачекам Персу пред њеном школом и, 

пратећи је, признам јој да сад још горе стојим, јер сам добио јединицу 

из предмета њенога оца. Она болно рече: – Онда никад нећу бити твоја!” 

(Бранислав Нушић, Прва љубав)

Којој врсти бројева припадају истакнути бројеви у одломку? 

 _____________________________________________________________

б)  Поред сваке речи из одломка напиши број од којег је настала. Бројеве 

128 СТРАНA
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Истакнути кључни 
појмови и објашњења

– птичица указује 
на кључне речи, 

објашњења и 
дефиниције.

   
АУТОРКA: Нела Малиновић-Јовановић

18

Представљање садржаја
– на почетку сваке области 

најављује се шта ће ученици 
учити и вежбати, као и теме 

које ће истраживати.

444УЏБЕНИК202 СТРАНE

• Уџбеник је радног карактера, са јасном и доследном структуром. Подржава повезивање садржаја 

који тек треба научити са претходно усвојеним градивом, као и са искуствима ученика. 

• Брижљиво одабраним примерима и разноврсним налозима уџбеник подстиче активну 
улогу ученика у долажењу до сазнања и самостално извођење закључака.

• Садржи много разноврсних задатака који упућују ученике 

на решавање теоријских и практичних проблема и примену 

математике у животним ситуацијама. 

• Већина лекција садржи теме за истраживачки рад, које могу 

бити добра основа за пројектно учење. 

• На почетку сваке теме налази се уводна страница са приказаним 

садржајима који ће се у оквиру теме обрађивати и утврђивати. 

• На крају сваке теме налазе се странице намењене вежбању. 

• Затим следе странице са математичким занимљивостима 
и изазовнијим задацима. Решења ових задатака дата су 

на крају уџбеника.

Сабирање и одузимање 
у скупу N и скупу N0

Научићемо:
 да сабирамо и одузимамо бројеве у скупу N и скупу N0;
да записујемо својства замене места и здруживања 
сабирака помоћу слова;
да ли зависност збира од промене сабирака важи у 
скуповима N и N0;
да ли зависност разлике од промене умањеника и 
умањиоца важи у скуповима N и N0;
да записујемо својства сталности збира и разлике 
помоћу слова.

Решавајући математичке задатке, открићемо 
и истражићемо неке ретке и угрожене врсте 
биљака, њихов значај и како их заштитити 
од изумирања. Истражићемо и националне 
паркове Србије, као и најстарије живо 
дрвеће у свету и код нас.

маање 
NN0

Уводни примери – намењени 
су подсећању на претходно 
научене садржаје.
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ЦРТАЊЕ КВАДРА И КОЦКЕ НА КВАДРАТНОЈ 
И ТАЧКАСТОЈ МРЕЖИ

Да се подсетимо како смо на квадратној или тачкастој мрежи цртали правоугаоник 

и квадрат.

D C

А B E F

H G

На квадратној мрежи нацртани су правоугаоник и квадрат.

На тачкастој мрежи нацртај правоугаоник и квадрат чије су дужине страница 

једнаке нацртаним.

И да научимо да на квадратној или тачкастој мрежи цртамо квадар и коцку.

На моделу квадра на слици од шест страна, 

истовремено су видљиве три, а три нису. 

Ако посматрамо парове наспрамних страна, 

уочавамо да су подударне: предња и задња, 

лева и десна, горња и доња страна квадра.  

Од тога, видљиве су предња, десна и горња, 

док се не виде задња, лева и доња, тј. види 

се по једна од различитих наспрамних 

страна. 

Некада су видљиве предња, лева и горња, 

док се не виде задња, десна и доња страна, 

али се опет види по једна од различитих 

наспрамних страна. На странама које се не 

виде, 2 ивице се виде, а 2 не.

Када цртамо квадар, водимо рачуна о томе 

које стране се виде а које не, што зависи 

од тога у ком положају се налази квадар 

који цртамо. Ивице које се не виде цртамо 

испрекиданом линијом да бисмо на цртежу 

разликовали ивице квадра које се виде и 

оне које се не виде.

Постоји више начина да се нацрта квадар. Научићемо један од њих.

1. слика

задња

горња

ле
ва де

сн
а

доњапредњаA B

D C

H G

E F

2. слика

задња
горња

ле
ва

де
сн

а

доња
предњаK

L

M
N

S R

O P

ЦРТАЊЕ КВАД
И ТАЧКАСТОЈ 
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У једној основној школи 
направили су акваријум 
облика квадра, дужине 20 dm, ширине 15 dm и висине 1 m, који су поставили у холу школе. Планирали су да у њему чувају 

тропске рибице. 
а) Колико литара воде им 

је потребно да напуне 
акваријум?

 Да бисмо израчунали колико је литара воде потребно за акваријум, израчунаћемо запремину акваријума, тј. колико кубних дециметара запрема акваријум.

V = a · b · c
V = ____ · ____ · ____ dm3

V = _____ · _____ dm3  
V = ________ dm3

_______ dm3  = _______ l 

     Одговор: _______________________________________________________________ б) Колико dm2 стакла им је било потребно за прављење акваријума ако он са горње 
стране има поклопац од пластике? Решење: _______________________________________________________________ Одговор: _______________________________________________________________в) Колико рибица могу да ставе у акваријум ако је свакој рибици у просеку потребно 

6 dm3 воде? 
Решење: _______________________________________________________________ Одговор: _______________________________________________________________ 1. Израчунај запремину квадра ако су дате његове димензије.а) a = 12 cm     b = 24 cm     c = 8 cm

V = ____ · ____ · ____ cm3

V = _________ cm3  
V = ________ cm3

б) a = 5 m     b = 14 m     c = 6 m
V = ____ · ____ · ____ m3

V = _________ m3  
V = ________ m3

И да истражимо највеће светске акваријуме   Највећи акваријум у Европи налази се у Валенсији у Шпанији. Садржи7 000 000 l воде и у њему живи 45 000 животиња. Састоји се од два главна дела, која су међусобно повезана тунелом дужине 35 m, у којем се налазе ајкуле и раже. Уз присуство одраслих, истражите на интернету који су још велики светски акваријуми, како изгледају, где се налазе и које морске животиње се могу видети у њима. Посетите неки од акваријума у Србији или пронађите сајтове који ће вас повести у виртуелну шетњу кроз неки од њих. 

Литар представља количину течности којастаје у коцку димензија 1 dm, па кажемо да 1 dm3 садржи 1 l течности.
Пишемо: 1 dm3 = 1 l.  
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1. Повежи геометријска тела и предмете истог облика.

2. На слици је нацртана коцка KLMNOPRS.

Стране коцке су квадрати: 

_______, _______, _______, _______, _______ и _______.

Ивице коцке су дужи: ____________________________

_______________________________________________.

Темена коцке су тачке: ___________________________.

Наспрамне стране коцке су: _______ и _______, 

_______ и _______, _______ и _______.

Стране које имају заједничку ивицу са страном LMRP су: 

_______, _______, _______ и _______.

P

K

S R

L

MN

O

3. Обој истом бојом страну квадра која је подударна већ обојеној страни.

4. За израду модела једне стране коцке утрошено је 36 cm жице. Колико 

центиметара жице је потребно за цео модел коцке?

Решење: _______________________________________________________________

Одговор: _______________________________________________________________

ВЕЖБАЊЕ

5656

1.

2.

3.

4.

ВЕЖБААЊ
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1. Јован може од своје куће до играонице да допутује трима улицама: А, В и С. Од играонице до школе може да допутује двема улицама: D и Е. На колико различитих начина Јован може да допутује од куће до школе а да притом обавезно прође поред играонице?
Решење:  На слици је обележено следеће: 

Јованова кућа, играоница и школа 
тачкама K, I и Š, а улице којима Јован 
може да се креће линијама којима су 
придружена слова: А, В, С, D и Е.

Путовање од К до Š преко I
могуће је извести на следеће 
начине: пошто од К до I Јован 
може да допутује на 3 начина, 
а од I до Š на 2 начина, онда од 
К до Š Јован може да допутује на 3 · 2 = 6 начина.Овај начин решавања можемо да користимо и за решавање неких задатака са бројевима.

2. Колико има двоцифрених бројева? 
Решење: На слици „путовање” из тачке А у 

тачку В представља цифру десетице, 
а из тачке В у тачку С цифру јединице. 
Цифра десетице може бити 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 и 9 (0 не може бити цифра 
десетице двоцифреног броја), па у 
случају десетица имамо 9 могућности – „путева”. Цифра јединице може бити и нула, што значи да у случају јединица имамо 10 могућности – „путева”. Закључујемо:  „путовање” из А у С може се обавити на 9 · 10 = 90 начина.

Да ли сте знали: да су бројеви већи од билиона, трилион (милион билиона) чији запис иза јединице садржи 18 нула и квадрилион (милион трилиона) који у запису иза јединице садржи 24 нуле? Још неки стварно велики бројеви су гугол (јединица иза које следи сто нула) и центилион (са 303 нуле иза јединице). Овако велики бројеви обично се користе у науци када се говори о свемиру. Да ли можеш да израчунаш колико времена ти треба да напишеш неки од ових бројева ако цифру јединице напишеш за једну секунду и ако сваке секунде пишеш по једну нулу?

Š
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Цифра десетица Цифра јединица

ЗАБАВНЕ СТРАНЕ 
ЗА МАТЕМАТИЧКЕ ПУСТОЛОВЕ
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К

A D
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B I Š
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Примери који се 
решавају у току учења 

новог садржаја. 

Истраживачки задаци
– занимљиви текстови 

и разноврсни задаци 
за истраживачки рад 

ученика којима се 
подстиче интеграција 
знања, повезивање са 

садржајима различитих 
предмета, као и примена 

наученог у реалним 
ситуацијама.

Вежбање – задаци различитих нивоа 
сложености на крају сваке области 
намењени су утврђивању знања.

Забавне стране за 
математичке пустолове – 
математичке занимљивости 

и изазовнији задаци на 
крају сваке области.

Прилози за 
активности на часу.
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Означени нивои тежине 
задатака – 
различита тежина тегова 
којима птичица вежба 
указује на тежину задатака.

Знам – проверавам
– задаци намењени 
провери степена 
усвојености садржаја.

Научили смо у 
четвртом разреду – 
на крају Радне свеске
су странице намењене 
систематизацији 
садржаја обрађиваног 
у четвртом разреду.

МАТЕМАТИКА 44
10. Пронађи мрежу која одговара сваком од датих модела коцке. Повежи коцкуњену мрежу.

Заокружи слово поред слике која треба да стоји уместо знака питања.

?

Д Ђ

Лена се играла коцкицама за јамб. Саставила их је у ред као на слици тако да је збир тачака на странама коцака које су слепљене 8. Ако је на предњој страни прве коцке у реду једна тачка, колико је тачака на задњој страни последње коцу реду (збир тачака на наспрамним странама коцкице за јамб је 7)?
Решење: ____________________________________
____________________________________________
Одговор: ____________________________________
____________________________________________

10.10

ЗНАМ – ПРОВЕРАВАМ
1. Посматрај коцку ABCDKLMN на слици и допуни реченице.

Наспрамна страна страни ABLK је  _____________.

Стране које са страном ABCD имају заједничку ивицу

су:__________, __________, __________ и __________.

Стране којима је В заједничко теме су: 

_______, _______ и _______.

Ивице којима је N заједничко теме су: 

_______, _______ и _______.

Именуј ивице чије су крајње тачке темена задње

стране коцке: _______, _______, _______ и _______.

К

A

2. Доврши цртање коцке и квадра на тачкастој мрежи. Затим обележи њихова темена.

3. Растојање између две тачке на тачкастој мрежи је 5 mm.

а) Нацртај на тачкастој мрежи квадар чија 
је дужина 2 cm, а висина 4 cm. Ширину 
одреди сам/сама.

б) Нацртај на тачкастој мрежи 
коцку чија је дужина ивице 
2 cm 5 mm.

183

2. Обој делове фигура који одговарају разломцима поред слика, а затим упореди 
дате разломке. Упиши у знак <, > или =.

РАЗЛОМЦИ. ДЕЦИМАЛНИ ЗАПИС БРОЈА

1. Поред сваке слике напиши разломак који одговара обојеном делу фигуре.

_______

_______

_______

11
6

11
9

11
6

11
9

14
8

14
9

14
8

14
9

3. Обој делове дужи са слика према датим дужинама, а затим их упореди. 
Упиши у знак <, > или =.

a) 

б)

в) 

12 cm  1,4 dm

1,5 dm  15 cm

11 cm  1,1 dm

1 cm

1 dm

1 cm

1 dm

1 cm

1 dm

833

2.

РАЗЛООМЦИ. ДЕ

1.

3.

144

САБИРАЊЕ РАЗЛОМАКА

2. Израчунај збир 3
7

 броја 735 и  
4
5

 броја 1 680.

Решење: ________________________________________________________________

3. Користећи дату слику, упиши у  одговарајући знак <, > или = тако да записи 

буду тачни.

2
4

13
8

3
2

1
2

2
8

3
4

7
8

1
41

4

3
8

1
2

1
2

3
8

5
4

5
8

1
4+

+ +

++

+ +

+

4. На бројевној правој је приказан збир два броја. Одреди те бројеве, израчунај 

њихов збир и напиши одговарајућу једнакост. 

а) 

0
1

2
1
3

2
3

4
3

5
3

_______________

б) 

0
1

2
1
5

2
5

3
5

4
5

6
5

7
5

8
5

9
5

_______________

в) 

0
1

2
1
8

2
8

3
8

4
8

5
8

6
8

7
8

9
8

10
8

11
8

12
8

13
8

14
8

15
8

_______________

1. Израчунај користећи дату слику.

а)

1
3

1
3+  =

2
3

2
3+ = =

1
3

1
3

+ += = =
1

б)

1
6

4
6+ =

3
6

5
6+ = =

4
6

2
6

+ += = =
1

в)

3
9

5
9+ =

8
9

4
9+ = =

6
9

2
9

+ += = =
1

144

САБИРААЊЕ РРАЗ

2.

3.

4.4.

1.1.
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7. Једна од димензија квадра са слике повећана је за 5 cm. За колико се повећао 
збир дужина његових ивица?
Решење: _____________________________

Одговор: _____________________________
_____________________________________

9. Стеван и Дејан правили су модел квадра од жице. За три ивице које имају 
заједничко теме утрошили су 15 dm жице. Колико им је укупно дециметара жице 
потребно за израду модела квадра?
Решење: ________________________________________________________________
Одговор:________________________________________________________________

8. Једна димензија коцке повећана је за 2 cm, друга је смањена за 4 cm, а трећа 
повећана за 5 cm. Да ли се збир дужина ивица добијене фигуре повећао или 
смањио у односу на збир дужина ивица коцке и за колико?
Решење: ________________________________________________________________
Одговор: _______________________________________________________________

10. Драгана је украшавала кутију за играчке тракама у боји. Ивице доње и бочних 
страна кутије украсила је траком жуте боје, а ивице горње стране кутије траком 
љубичасте боје. Колико је потрошила дециметара траке сваке боје ако је дужина 
кутије 1 m, ширина 50 cm, а висина 80 cm?

Решење: ________________________________

________________________________________

________________________________________

Одговор: ________________________________

________________________________________

________________________________________

11. Заокружи слово испод тела које може да се уклопи са првим телом да би се 
добио квадар.

А Б

4448
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Обнављање садржаја – 
задаци намењени обнављању 

садржаја наученог у 
претходном разреду.

РАДНА СВЕСКА
АУТОРКA: Нела Малиновић-Јовановић

186 СТРАНA

13

1. Изрази у  датим јединицама мере.

a)                   500 mm = _____ cm                    8 dm = _____ cm                      53 l = _____ dl

                               8 hl = _____ l                          39 cl = _____ ml                  12 min = _____ s

б)              3 dm 6 cm = _____ mm             9 l 12 cl = _____ cl          43 cm 9 mm = _____ mm

в)                   568 mm = _____ dm _____ cm _____ mm

              9 dl 8 cl 5 ml = _____ ml                      623 cl = _____ l _____ dl _____ cl

         6 m 2 dm 3 cm = _____ cm                 286 min = _____ h _____ min

3.   Један џак кромпира има масу 5 kg, а други 450 g мање. 
Колика је маса оба џака?
Решење: _______________________________
_______________________________________ 
Одговор: _______________________________
_______________________________________.

5. Напиши текст задатка према датим сликама а затим га реши.

Текст задатка: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Решење: ________________________________________________________________ 
Одговор: _______________________________________________________________

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

2. Израчунај.
54 kg + 35 kg = ____ kg                    1 t – 723 kg = ____ kg
1 km – 256 m = ____ m                    5 dm – 5 cm = ____ cm

4. Представа за децу почиње у 17 h и 45 min, а завршава се у 19 h и 10 min. Колико
минута траје представа? 

Одговор: ______________________________________________________________.

Требало ми је 20 
мензура пуних воде да 

напуним акваријум!

1dl
2dl
3dl
4dl

5dl

13

Изрази. Једначине и 

неједначине

Вежбаћемо: 

да одређујемо вредности простих 

и сложених израза и израза са 

променљивом;

да за дати текст саставимо израз и 

одредимо његову вредност;

да решавамо једначине са једном и 

две операције у скупу N и скупу N0;

да одређујемо скуп решења 

неједначина са сабирањем, 

одузимањем, множењем и дељењем 

у скупу N и скупу N0;

да решавамо текстуалне задатке 

помоћу израза, једначина и 

неједначина;

да откривамо и истражујемо 

математику у другим предметима и 

реалном животу.

Изрра

• Радна свеска концепцијски прати уџбеник. 

• Свака област почиње уводном страницом на којој су представљени 

садржаји који ће се утврђивати у оквиру области. 

• На почетку Радне свеске налазе се многобројни задаци намењени 
обнављању садржаја обрађиваног у претходном разреду. 

• Лекције садрже разноврсне типове задатака који подстичу 

различите мисаоне операције. Задаци су различитих нивоа 
сложености и обележени су на занимљив начин. 

• Свака област завршава се низом задатака за проверу/самопроверу 
усвојености садржаја. 

• На крају Радне свеске налазе се странице са бројним задацима 
којима се систематизује научено у четвртом разреду.

Представљање садржаја – на почетку сваке 
области представљени су садржаји које ће 
ученици утврђивати.
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• Уџбеник је савремено конципиран, радног је карактера 
и састоји се од два дела.  

• Структура уџбеника у целини, као и појединачних лекција, јасно је 

организована и доследно спроведена. 

• Садржај уџбеника подстиче разумевање и уочавање међусобне 
повезаности појава и процеса у дететовом природном и 
друштвеном окружењу. 

• Процес учења одвија се кроз решавање разноврсних задатака, 
истраживања и велики број занимљивих и оригиналних огледа. 

Огледи – ученици 
савладавају како да 
формулишу истраживачка 
питања и претпоставке, 
да их провере и изведу 
закључак.

Знање + – додатни 
садржаји и занимљивости.

22

АУТОРИ:  Вера Бојовић, Драгица Тривић, 
Виолета Богдановић, Винко Ковачевић

444441. и 2. деоУЏБЕНИК104 + 126 СТРАНА

Кључне речи – 
на почетку сваке 
теме наведене 
су кључне речи 
које представљају 
окосницу 
обрађиваног 
садржаја.

До сада сте научили – 
већина лекција почиње 
подсећањем на 
претходно научено 
градиво.

Задатак + – истраживачки задаци 
којима се подстиче коришћење 
различитих извора информација.

ПРОШЛОСТ СРБИЈЕ

 прва српска држава
 династија Немањића
 Срби под турском влашћу
 Србија у светским ратовима
 настанак Републике Србије

КЉУЧНЕ РЕЧИ

ЈЕ

70

КАКО ЈЕ НАСТАЛА 

ПРВА СРПСКА ДРЖАВА?

ближа прошлост подразумева догађаје који су се десили пре нај-

више неколико месеци; даља прошлост подразумева догађаје који 

су се десили пре неколико година; далека прошлост подразумева 

догађаје који су се десили пре много година, деценија или векова;

људи су друштвена бића, потребни су им други људи и стога живе 

у заједницама;

у данашњој Републици Србији живи више различитих народа; нај-

бројнији од њих су Срби.

До сада сте научили:

Прапостојбина Словена

У далекој прошлости већински народ данашње Републике Србије – Срби, били 

су део велике групе народа која се назива Словени. Поред Срба, Словенима 

припадају други народи на Балкану који се користе сличним језиком и имају 

сличне обичаје, што нам говори да су потекли од исте групе народа, односно од 

истих предака (Словена). Словени су били високи и снажни, светлих очију и светле 

косе, која је имала црвенкасти сјај. 

Словени нису одувек насељавали подручје Балкана. У далекој прошлости 

насељавали су подручје североисточно од данашње Републике Србије, иза 

масивног планинског венца који се зове Карпати. Један део тог подручја обухвата 

данашња држава Украјина. Пределе Карпата одликовале су оштре и јаке зиме. 

Земљиште се обрађивало на примитиван начин, а број становника је стално растао 

па с временом није било довољно земљишта за обраду.

ЛЕГЕНДА

Прапостојбина 

Словена

Балканско 

полуострво

770

38

ЗАДАТАК

+

А САДА ПРИМЕНИТЕ НОВО ЗНАЊЕ 
И ОДГОВОРИТЕ НА ПИТАЊА
1.  Заокружите једну од понуђених речи тако да тврдња буде тачна.

Највеће природно језеро у Србији је Палићко / Ђердапско.
Палићко језеро налази се на североистоку / северу Србије.
Ђердапско језеро настало је изградњом бране на реци Дунаву / Сави.

2.  Који је значај вештачких језера?

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

3. Шта су бање?

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

4.  У ком делу Србије се налазе наведене бање? Заокружите одговарајућу 
реч. Користите карту са 36. стране.

Гамзиградска бања  источна / централна Србија
Бања Ковиљача   југозападна / западна Србија
Нишка бања    југоисточна / североисточна Србија

5. Прочитајте текст, па заокружите слово испред тачног одговора.

Ову бању посећују људи како би, између осталог, отклонили: 

а) болове у мишићима и костима;
б) проблеме с дисањем;
в) тешкоће с варењем.

На слици је приказан културно-
-историјски споменик у близини 
Сокобање. 

Истражите који културно-историјски 
споменици се налазе у Буковичкој 
бањи. Уз присуство одраслих, потра-
жите на интернету потребне податке. 
Можете почети од званичне интернет 
странице (сајта) наведене бање. 

Сокобања се налази између планина Ртањ и Озрен. Позната је по 
чистом и лековитом ваздуху, па се назива и ваздушном бањом. 

Соко-град, остаци тврђаве из 15. века

33338

ЗЗА

А сада примените ново знање 
и одговорите на питања – 
различити типови задатака за 
проверу и примену стеченог знања.

• Питања и задаци различитих нивоа сложености подстичу различите 

мисаоне операције код ученика, доприносе интеграцији знања, 

развоју система појмова и стицању функционалних знања кроз 

систематично указивање на везу садржаја са свакодневним животом. 

• Уџбеник обилује илустрацијама, фотографијама и нелинеарним 
текстовима који су у функцији учења и разумевања садржаја.

Домаћи задатак – разноврсни 
функционални задаци за рад 
код куће.

55

ЗНАЊЕ 

+

Земља је један велики природни 

магнет! Али магнетни полови Зе-

мље (N–S) не поклапају се са гео-

графским половима. Под утицајем 

магнетног поља Земље изнад Се-

верног и Јужног пола јавља се не-

обична светлост у боји – поларна 

светлост (аурора).

Недовршена прича
Грчке легенде говоре о дечаку Магнесу и магнетним планинама које су њему и 

осталим чобанима задавале много муке.

Гвоздени врх штапа о који су се ослањали, савлађујући успон, често је био при-

кован за тло а обућа са гвозденим ексерима се лепила. То је отежавало њихово 

кретање. 

____________________________________________________________________  ...

Примените знање о магнетним појавама и уз помоћ маште испричајте зашто је 

дечак тешко стизао до оваца. Причу завршите у дневнику.                      

ДОМАЋИ 

ЗАДАТАК

Кажу да су први компас користили морепловци 

у Кини. Највероватније је коришћена намагнети-

сана игла која плива у посуди са водом. Намагне-

тишите иглу и залепите је за тању плуту. Када је 

положите у суд са водом, имаћете компас. 

Слика 69. Поларна светлост

Примена сталних магнета и електромаг-

нета је разноврсна. Многи уређаји, почев од 

електричног звона, слушалице класичног теле-

фона, разних прекидача, до електромагнетног 

крана, садрже електромагнет. Магнети су и 

саставни део генератора који производе струју, 

као и мотора многих електричних уређаја – 

вентилатора, фена за косу, миксера... Најмодер-

нији возови крећу се тако што, услед деловања 

магнета, лебде неколико центиметара изнад 

пруге и клизе великом брзином.                                          Слика 68. Магнетне пруге

ЗЗ
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ОКРУЗИ, ОПШТИНЕ, 

ГРАДОВИ

ТЕРИТОРИЈА
ПОЛОЖАЈ

ГРАНИЦЕ

РАСКРСНИЦА 

САОБРАЋАЈНИЦА

КОНТИНЕНТАЛНА 

ЗЕМЉА

ПОДУНАВСКА 

ЗЕМЉА

АП ВОЈВОДИНА 

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

АП КОСОВО 

И МЕТОХИЈА

ПРИРОДНЕ 

ГРАНИЦЕ
ВЕШТАЧКЕ 

ГРАНИЦЕ

ОСАМ СУСЕДА

ГРБ

ДИНАР

ЗАСТАВА
ПАПИРНИ НОВАЦ

ХИМНА
МЕТАЛНИ НОВАЦ

БАЛКАНСКА ЗЕМЉА

ЕВРОПСКА ЗЕМЉА

ЗЕМЉА 

ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

СИМБОЛИ

ВАЛУТА

РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА

САДА ЗНАТЕ
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Интеграција садржаја 
– приказ кључних појмова и 
њихових односа на крају сваке теме.
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ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ СТЕ РАЗУМЕЛИ...
1. Да ли су својства наелектрисаних предмета трајна?  

а) Проверите тако што ћете пратити колико дуго комадићи стиропора 

или папирићи „стоје“ на крају наелектрисаног пластичног лењира. 

Опишите шта се дешава са њима после извесног времена.

б) Колико пута можете покупити комадиће стиропора истим лењиром 

а да га претходно не наелектришете поново (трљањем вуном)?

2. Окачите свој цртеж на зид, а да притом не користите чекић и ексере! За 

цртање користите тању хартију.

3. Подсетите се огледа из уџбеника за трећи разред, стр. 32. Пластична 

колица могу се покренути наелектрисаним лењиром, из даљине – не 

морају да се додирују. Поновите оглед и објасните појаву на основу 

нових знања.

4. Изведите оглед помоћу електричног клатна приказаног на слици. У 

дневник напишите одговоре на следећа питања.

а) Зашто комадић (куглица) стиропора после додира са наелектрисаним 

лењиром иде на супротну страну, одбија се од лењира?

б) Ако куглици, коју сте наелектрисали додиром лењиром, принесете 

другу куглицу стиропора коју сте претходно додирнули наелектри-

саним стакленим штапићем, шта ће се догодити? На слици нацртајте  

нови положај куглица.

Слика 22.

плута

жица

конац

стиропор

електрично клатно
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Проверите да ли сте 
разумели... – задаци 
за проверу разумевања 
наученог садржаја.
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РАЗДВАЈАЊЕ САСТОЈАКА СМЕШЕ: 
ПРОСЕЈАВАЊЕ, ОДЛИВАЊЕ, ЦЕЂЕЊЕ, 
ИСПАРАВАЊЕ

У претходној лекцији рекли смо да смеше једемо, пијемо и удишемо, да 

облачимо одевне предмете који су направљени од смеша материјала. Смеше 

чине наше окружење. Често их правимо, на пример, када припремамо оброк. 

Међутим, некада имамо смешу, на пример, из природе, али није нам по-

требна та смеша, већ поједини њени састојци. Тако из руда, које су смеше, 

прерадом добијамо метал, који се даље може практично користити.

да у смеши материјали задржавају својства, због чега смеша 

има својства која потичу од материјала у смеши;

 да је састав смеша произвољан; 

да својства смеша зависе од односа количина помешаних мате-

ријала.

До сада сте научили:

ОГЛЕД

Питање за истраживање: Како издвојити састојке из смеша?

ПРИПРЕМИТЕ СЕ ЗА ИСТРАЖИВАЧКЕ АКТИВНОСТИ

Понесите од куће:

 седам пластичних чаша

 четири пластичне кашичице 

 цедиљку за чај

у посебним кесицама: једну кафе-

ну кашику брашна, једну кафену 

кашику бибера у зрну (немлевени 

бибер), једну кафену кашику ку-

хињске соли, две кафене кашике 

песка

Припремите у школи:

 напуните једну чашу водом

замолите учитеља/учитељицу да 

припреми апаратуру за цеђење, 

један метални лончић и решо.

НАПИШИТЕ ШТА ОЧЕКУЈЕТЕ

Како се могу раздвојити састојци смеше у чврстом агрегатном стању 

када се делићи састојака разликују по величини?

Претпоставка 1

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

МЕШЕ: 
Е, ЦЕЂЕЊЕ, 

АКТТИВНОСТИ
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Сада уместо уља у чашу сипајте воду и додајте мало соли. Све остало је исто 
као у претходном огледу. Да ли сада сијалица светли? На цртежу обојите жутом 
сијалицу која светли.

ЗАКЉУЧУЈЕТЕ
Улога проводника у струјном колу је врло значајна. Они могу бити у 

чврстом стању, као што су метали, или водени раствори неких материјала, 
на пример, соли, затим киселине (сирће, лимун)...Делови струјног кола морају бити повезани проводницима. Ако у било 
ком делу кола то није испуњено – сијалица не светли. Нема електричне 
струје. 

Жице које се користе за повезивање делова струјног кола изоловане су 
(обложене пластиком), али њихови делови који су у контакту са половима 
батерије (+) и (–), сијалицом и прекидачем морају бити огољени.

Ексери у чаши морају бити „повезани“ течношћу која проводи струју. Уље не про-води струју. Водени раствор кухињске соли је проводник. То је показао и оглед.
Да бисте се уверили да и во-дени раствори киселина про-воде струју, направите извор струје користећи лимун. По-лови батерије су ексерчић за хартију од месинга и један крај спајалице од челика.

Слика 34. Лимун-батерија

Слика 33. 

уље

водени раствор 
кухињске соли
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Закључујете –
интеграција сазнања.
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СТАНОВНИШТВО

ДЕМОКРАТСКИ ОДНОСИ: права и обавезе становника Србије

ИСЕЉАВАЊЕ: планинска села  равничарска селасело  градСрбија  друге земље

ВЕЛИКИ БРОЈ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

ВЕЋИ БРОЈ УМРЛИХ ОД БРОЈА РОЂЕНИХ

БРОЈ СТАНОВНИКА У СРБИЈИ СЕ СМАЊУЈЕ

СТАНОВНИШТВО У СРБИЈИ НЕРАВНОМЕРНО РАСПОРЕЂЕНО

МАЊИНЕ У НЕКИМ ОПШТИНАМА ЧИНЕ ВЕЋИНСКО СТАНОВНИШТВО

ДЕЛАТНОСТИ У СЕЛИМА И ДЕЛАТНОСТИ У ГРАДОВИМА

ДЕЛАТНОСТИ У РАВНИЧАРСКИМ И ДЕЛАТНОСТИ У ПЛАНИНСКИМ ОБЛАСТИМА

ВЕЋИ БРОЈ СЕЛА ОД ГРАДОВА

СЕОСКА И ГРАДСКА НАСЕЉА

РАВНИЧАРСКА И ПЛАНИНСКА НАСЕЉА

НАЈВЕЋА НАСЕЉА: Београд, Нови Сад, Ниш

ДЕЛАТНОСТИ
НАСЕЉА

ДРУШТВЕНЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ

САДА ЗНАТЕ

770

СЕЉА
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1. Шта знаш о тамбурашком оркестру и инструментима који га чине?

2. Од понуђених тактова искористи два која ти се допадају и допуни мело-

дију, водећи рачуна о њиховом трајању. Затим је одсвирај на свом мело-

дијском инструменту.         

а)

г)

б)

в)

24 34 44

44 34

Осим у Србији, тамбурашки ансам-

бли се срећу и у Црној Гори, Хрват-

ској и Мађарској. Следећи кôд ти је 

већ познат. Учитај га поново и обрати 

пажњу на тамбурашке инструменте. 

Иза цимбала, слева надесно, свирају: 

две велике тамбуре, бугарија, бегеш, 

велика тамбура, мала тамбура.  

ђ)д)

POKA`I [TA ZNA[

1. У следећој реченици се крије осам назива нота. Уочи их, подвуци одговарају-ћом бојом и запиши у линијски систем истим редоследом којим се појављују. 

ДОНЕСИ МИ, ЛАЗАРЕ: СИРА, СОЛИ И КЕСИЦЕ КАФА.

2. Узми огледалце, окрени ову страницу ка њему и прочитај следећу реч. Затим објасни њено значење.

РЕПЕТИЦИЈА 
3. Повежи уоквирене изјаве са одговарајућим сликама. 

  Публика прати концерт.        Композитор компонује.       Извођач увежбава дело.  

Одреди тачан редослед радњи приказаних на сликама изнад и у празна поља запиши слова са слика. Објасни значење добијене речи.

Како се зове инструмент с горње слике, а како извођач на њему?Шта све знаш о том инструменту?

В

T С А

POOOKA`̀I

1.

2.

А А 
3.

  Публиика прати конце

НОТНЕ ВРЕДНОСТИ
Назив вредности Ноте Паузе Трајање

Цела 4 откуцаја/потеза руке при тактирању
Половина 2 откуцаја/потеза руке при тактирању

Четвртина 1 откуцај/потез руке при тактирању
Осмине 1 откуцај/потез руке при тактирању

ДИНАМИКА – ЈАЧИНА ИЗВОЂЕЊА
Назив Ознака Чита се Значи

ПРОДУЖАВАЊЕ НОТНИХ ВРЕДНОСТИ
Назив Ознака Значење

Корона Продужава вредност за отприлике половину трајања ноте или паузе.
Четвртина

с тачком

Половина
с тачком

Тачка продужава вредност за тачно половину трајања ноте или паузе.

Лук трајања Спаја две ноте исте висине у 
заједничко трајање.
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Да ли знаш је рубрика помоћу 
које ће ученици допунити знање 
додатним садржајима.

Током наставног процеса се умећу 
питања која подстичу ученике да 
промишљају о ономе што уче, да 
износе своје утиске и закључке.

На крају сваког поглавља налази 
се одељак Покажи шта знаш. 
У њему су дати задаци за проверу 
савладаности градива целе 
наставне теме. Ученици могу 
на веома занимљив начин да 
изврше самопроцену 
стечених знања и вештина.

Уз уџбеник је приложен картонски 
додатак с прецизним упутствима 
за свирање дечјих мелодијских 
инструмената (металофона, 
мелодике и блок-флауте), као и 
с прегледом основних музичких 
појмова и ознака (нотне вредности, 
темпо, динамика).

На крају уџбеника дата су прецизна 
упутства за извођење музичких игара.

На крају уџбеника налази 
се Песмарица намењена 
учитељима/учитељицама. 
Ту су дати нотни записи 
свих песама са акордским 
шифрама за олакшано 
извођење хармонске пратње.

Народна песма

Весело

Kolo vodi V s

24
F

C
CF

1. Ко - ло     во  -  ди          Ва       -       са,                   ко -  ло     се     та     -     ла       -       са,

Рефрен: На             Ма         -         ри      -      ни                    се      -      фе         -         ри      -      ни, 

G
G7

D7

C

Ва  -  са      по - ред          Де      -       се,                   све    се     ко  -  ло          тре      -      се.

а                 у                       Ђо       -      ке                   злат      -      не                     то       -       ке.

2. Банаћанско коло, ко га не би волô,

окреће се лако, ево ви’ш овако.

Рефрен

отпевај 
двапут

Живо
Дечја игра из Финске

L p du

F

C F

FC

И-грај-мо се  ла -па-ду,               ла- пa, ла-па-ду.        Хеј!             ла- пa, ла-па-ду.

1. 2.

1
2

2

3
4

1
2

1
2

2

3

3

4

1
2
3

1
2

2

3

3
4

4

1
2

2

4

3

3

5

4

1
2
3
4

1

3

до  ре  ми  фа сол ла  си   до

лева рука
палац

кажипрст
средњи прст
домали прст

кажипрст
средњи прст
домали прст

мали прст
десна рука

солмизација:  до1  ре1    ми1    фа1  сол1   ла1     си1    до2

абецеда:            c1    d1         e1           f1          g1        a1          h1      c2

УЏБЕНИК
AУТОРΚA: Маја Обрадовић
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•  Уџбеник је конципиран тако да не представља само подршку 

ученику у процесу учења већ му у потпуности омогућава 
самосталан рад. Све лекције су врло јасне и сажете, а нови 
појмови уводе се систематично, логично и поступно.

•  У уџбенику је уведена методичка иновација, која подстиче 

лако музичко описмењавање и савладавање новог градива. 

Позитивно утиче на развој музичких способности код ученика 

различитих предиспозиција.

•  Уџбеник је радног карактера. У њему се, између осталог, 

налазе и линијски системи предвиђени за писање.

•  Дечје музичко стваралаштво спроводи се кроз цео уџбеник 

на специфичан начин, разумљив и близак свим ученицима.

•  За песме које се изводе певањем, на пратећем ЦД-у налазе 
се како извођења с гласом, тако и музичке матрице, што 

веома олакшава извођење наставе. На диску се налазе 94 
нумере.

LA KAO LASTA
 нота ла

Уочи нову ноту ла.

„L st ”
Tекст и музика: Маја Обрадовић

10

11

ЛА се пише у другој празнини линијског система.

44

Andante

ЛА      -     сте              од  -  ЛА  -  зе                    и     под   кро-шње  про-ЛА  -  зе.

Ево како се свира ЛА на различитим мелодијским инструментима. 

1 2
3

PODSETI SE

 се пева или свира, а нота се записује. 

-      сте               од -  ЛА - зе       и         под             кро-шње про - ла -  зе.

до ре ми фасол ла

ЛА
ЛА

10

11

ЛА      

PODDSETI SE

Како се креће мелодија у песми „До, ре, ми, фа, сол”? Заокружи слово испред једног од понуђених одговора или допиши свој одговор.

а) скоковито                       б) поступно                       в) _____________________

Препознај у којим се од понуђена три такта мелодија креће скоковито. Иза-бери онај који ти се више допада и упиши га у празан такт. Затим свирај ме-лодију на одабраном инструменту.

PODSETI SE

Мелодију добијамо низањем тонова разних (истих и различитих) виси-на и трајања. Тонови мелодије чине музичку целину којом композитор (музички стваралац) саопштава одређену „музичку” поруку.
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а)
в)б)

Која расположења су представљена 
на сликама? Изабери једну слику и 
осмисли и одсвирај мелодију која 
ће је најбоље описати. Користи то-
нове ДО, РЕ, МИ, ФА и СОЛ.

Јасно је истакнуто оно 
што треба запамтити.

У одељку Сада знам и 
умем налазе се задаци за 
проверу новостеченог 
знања у датој лекцији.

Графички приказ свирања на мелодијским 
инструментима (блок-флаута, металофон, 
мелодика) врло је јасно и логички 
представљен, што омогућава ученицима 
самосталност у свирању.

У рубрици Подсети се ученици ће 
обновити знања стечена у претходним 
разредима која су им потребна како би 
лакше савладали ново градиво.
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... Сунце је западало над равницом Срема. Негде далеко у прастарим шу-
мама близу града Крушевца, једно дрво је шуморило нарочитим шумо-
ром. Слало је поздрав свом штићенику и заштитнику, великом деспоту 
Стефану Лазаревићу...

Одломак из приче Стефаново дрво из Књиге за Марка, С. В. Јанковић

 Која ти је прича/књига остала у сећању?

 По чему ти се та прича/књига допала више од осталих?

 Који догађај из те приче/књиге највише памтиш?

 На који начин би ти приказао/приказала тај догађај путем слике?

   На папиру из блока илуструј најзанимљивији догађај из oмиљене приче/

   Нацртај цртеж, а затим га и обој тако да на најбољи начин прикажеш свој 

доживљај тог догађаја.

Ако желиш, можеш да илуструјеш причу по избору из Књиге за Марка, 

Светлане Велмар Јанковић. У твојој Читанци за четврти разред налази 

се одломак из приче Стефаново дрво из ове књиге.

папир из блока, воштане бојице.

ЗАНИМЉИВОСТ

На овом сајту можеш погледати 

илустрације великог броја илустратора 

за децу широм света.

https://childrensillustrators.com/

Илустрација од пластелина   
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визуелно споразумевање – начин комуникације или преношење 
информација, порука, знања путем слике, знака, текста итд.

грб – обележје народа, државе, града, установе, спортског клуба, удружења 
грађана итд. 

знак – најједноставнији начин преношења поруке

илустрација – слика помоћу које уметник изражава свој доживљај неког 
књижевног дела, догађаја или радње

пиктограм – упрошћен знак којим се на једноставан начин представљају 
целе реченице, догађаји или радње

плакат – садржи пажљиво одабран текст и слику како би се јасно пренела 
порука и привукла пажња посматрача

симбол – знак или цртеж који има дубље значење од онога што приказује

сликовно писмо – писмо које се састоји од низа слика које заједно преносе 
неку поруку

стилизација – упрошћавање или поједностављивање облика на цртежу

хералдика – наука која проучава грбове и значење симбола на грбовима 

ШТА СМО НАУЧИЛИЗАНИМЉНИМЉИВЉИВМЉИВ

https://childrensill

Објашњења 
појмова који се 
обрађују.

Провера знања 
стечених у свакој теми.

Веб-линкови и QR-кодови за приступ 
веб-странама на којима се налазе 
садржаји за проширивање знања.

Шта смо научили – најважнији појмови 
који су обрађени у лекцијама сваке теме.

Самопроцена 
ликовних радова.
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AУТОРΚA: Данка Деспотовић Андрић444152 СТРАНE

•  У конципирању уџбеника подједнак значај стављен је како на 

теоријски део тако и на практично решавање ликовних задатака.

•  Теоријски део поткрепљен је репродукцијама врхунских 
уметничких дела која одговарају темама и садржају уџбеника.

•  Практични део, с ликовним задацима, осмишљен је у функцији 
подстицања креативног ликовног израза, без давања очигледних 

примера који воде шаблонским решењима.

•  У оквиру сваке лекције презентовано градиво прате стваралачки 
задаци с предложеним материјалима, техникама и прибором за рад. 

Њихову израду потпомажу и олакшавају подстицајне фотографије, 

које се налазе у одељку насловљеном Ликовни подстицаји. 

Одабрани ликовни задаци су проверени у пракси као они који воде 

до најбољих резултата, тј. до развоја креативног мишљења.

•  Дечји радови приказани у уџбенику прикупљани су током 

вишегодишњег рада у настави ликовне културе.

•  Ликовни квиз на крају сваког поглавља омогућава учитељима/

учитељицама увид у то колико је сваки ученик усвојио теоријско 

знање. С друге стране, и ученици ће моћи да изврше самоевалуацију 

кроз одељак Оцени своје ликовне радове, који се налази 

на крају уџбеника.
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 је обележје народа, државе, града, установе, спортског клуба, 

удружења грађана итд. Наука која проучава грбове и значење симбола на 

грбовима назива се хералдика. 

     Шта све грб треба да садржи? 

Шта је заједничко на приказаним грбовима?

КЉУЧНЕ РЕЧИ

  грб
  хералдика

ЗАНИМЉИВОСТ

Грбови су настали у 12. веку као знак распознавања појединаца или групе 

људи. У току борби витезови нису могли да разликују једни друге јер су 

били у оклопима. Зато су бојили штитове и стављали на њих симболе као 

знаке распознавања.

Касније се тај начин распознавања усталио, па су краљевски хералдичари 

одредили правила за осмишљавање симбола. Владари и владарске 

породице убрзо су почели да користе грбове са витешким симболима као 

своја обележја на штитовима, одећи, оружју, печатима и др.

 Грб града 
Београда

 Грб Националног парка
Фрушка гора

 Грб општине 
Лучани

 Грб Тениског 
клуба Динамо из 

Панчева

 Грб града Ниша

 Грб Ватрогасног 
савеза Београд

 Грб Омладинског 
фудбалског клуба 

Београд

 Грб Планинарског 
савеза Србије
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     На грбу Немањића приказани су елементи уобичајени за срењовековне 

грбове. Уочи их и на осталим грбовима српских владарских породица.

Плашт

На штиту може 

бити: орао, 

лав, нека друга 

животиња, 

биљка, крст.

 Грб Душановог царства

 Грб Бранковића

 Грб Хребељановића

 Грб Немањића

 Грб Лазаревића

Изнад шлема 

може бити: круна, 

венац, нека 

животиња, рогови.

Овде: цвет 

(розета) са перјем. 

Витешки шлем

Штит

ЗАНИМЉНИМЉИВЉИВМЉИВ

Основни појмови који 
се обрађују у лекцији.

Занимљивости из 
света уметности, 
о животу уметника и 
њиховим делима.

Креативни ликовни задаци
за примену стеченог знања, 
са корацима за извођење и 
предложеним материјалима 
за рад.

УЏБЕНИК

Питања за уочавање, 
размишљање и 
закључивање, као и задаци
за примену знања.

Подстицаји за 
извођење ликовног 
задатка.
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1.  Посматрај слику Жито

Милана Коњовића 

и заокружи називе 

ликовних елемената 

које уочаваш.

•  линија 

•  облик

•  светлина

•  боја

•  текстура

3

8

5

3

3

4.  Напиши на линији од којих 

једноставних облика је састављен 

сложени облик. 

______________________________

______________________________

5.  Чија је ово текстура? Покушај да 

насликаш дрвеним бојама исту 

текстуру.

2.  Сваку латицу украси линијама  

различитих карактера. 

3.  Оловком осенчи тело гусенице. 

Свако поље осенчи различитим 

светлинама.

1.

•
• 

• 

•
• 

4

2.

129

ЗАДАТАК: 

 Храпаве подлоге

ЗАДАТАК: 

 Дечји радови 

ДАТДАТДАТ
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Динамични додаци за проверу 
знања и правилног писања.

Галерије фотографија које додатно 
оживљавају текст.

Алатка Временска машина
у различитим приказима 
представља познате људе широм 
света и историјске личности.

Уз бројне видео-записе ученици ће се упознати 
са разноврсним едукативним садржајима.

Ученици могу да утврде и обнове 
градиво помоћу многобројних 
тестова и квизова.

СРПСКИ ЈЕЗИК 4

Дигитални уџбеници ВУЛКАН Е-ЗНАЊЕ у потпуности прате захтеве данашњих генерација ученика 

и савременог образовања. ВУЛКАН Е-ЗНАЊЕ је најсавременија платформа, настала у сарадњи са компанијом 

MOZAIK EDUCATION. Може да се користи/активира на интерактивној табли, на рачунару или таблету, 
у школи и код куће. Пружа јединствену подршку ученицима и наставницима. 

Коришћење платформе ВУЛКАН Е-ЗНАЊЕ чини учење пријатнијим и ефикаснијим.

У нашој галерији пронаћи ћете:

•  више од 1.200 3Д анимација, преко 900 видео и аудио записа, 
фотографија и других различитих мултимедијалних садржаја;

• тестове за проверу знања за сваку лекцију;

•  110 интерактивних тематских алата и игара који утичу 

на развијање различитих когнитивних вештина.

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ  ВУЛКАН Е-ЗНАЊЕ
СРПСКИ ЈЕЗИК 4

28

3Д анимацијe помоћи ће ученицима да лакше савладају 
градиво и визуелно им приближити различите појаве, 
објекте, изуме, животиње...

Наши дигитални 
уџбеници могу се 

користити 
у онлајн и у 

офлајн режиму.
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Стечено знање из математике 
могуће је проверити и 
помоћу многобројних 
едукативних игрица.

Ученици добијају информацију 
да ли су тачно урадили задатак, 
као и резултат целокупног теста.

Бројни интерактивни 
задаци помоћу којих ученици 
проверавају своје знање.

3Д анимације помоћи 
ће ученицима да лакше 
савладају градиво.

Сваки део дигиталног уџбеника
могуће је увећати.

МАТЕМАТИКА 4

Вежбање цртања 
геометријских облика 
на квадратној мрежи.

Наши дигитални уџбеници садрже тестове, квизове и провере знања за сваки предмет. Сви задаци 

припремљени су наменски за дигиталне уџбенике и разликују се од провера знања у штампаним 

уџбеницима.

Уколико желите, веома лако можете креирати сопствене тестове, примерене узрасту и нивоу знања ученика. 

Могуће је додати тестове или презентације у сам уџбеник и користити их у настави. 

Постоје различити типови тестова – модел вишеструког избора, повезивања, допуњавања, укрштенице, 

утврђивање правилног распореда, проналажење на мапи...

У тестове и квизове можете додати фотографије, цртеже, аудио 
и видео записе из наше галерије, са интернета или из свог рачунара.

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ  ВУЛКАН Е-ЗНАЊЕ
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Видео-записи који приказују правилно 
цртање углова, троуглова итд. и 
видео-записи који илуструју 
основни текст.

МАТЕМАТИКА 4
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Креирајте своје свеске и презентације за сваки 
предмет користећи богату галерију слика, видео 
и аудио записа, 3Д анимација.

ПРИРОДА И ДРУШТВО 4

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

Фотографије и видео-записи који прате 
садржаје већине наставних јединица.

Интерактивни алати учиниће учење 
забавнијим и занимљивијим.

Обогатите наставне материјале које свакодневно 
користите у настави! 

Дајемо вам могућност да креирате своје презентације
и обогатите их 3Д моделима, образовним видео-записима, 

фотографијама и вежбама из наше богате медијатеке или 

из ваших докумената.

Помоћу анимираних шаблона направите добро организоване 

свеске и занимљиве презентације. Распоред садржаја на 

страници свеске, као и величину фотографија, можете мењати 

према својим потребама.

Образовна платформа Вулкан е-знање омогућава 

једноставно коришћење PDF докумената. Брзо и лако 

направите анимиране презентације и вежбе. 

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ  ВУЛКАН Е-ЗНАЊЕ
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Занимљиве интерактивне 3Д анимације
помажу при усвајању важних појава 
и процеса који се обрађују у оквиру 
предмета Природа и друштво.

ПРИРОДА И ДРУШТВО 4

Уџбеник је интерактиван – сваки део 
може да се увећа; поједине сегменте 
прате и музички примери.
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Додатни алати 
у функцији бољег 

разумевања и 
лакшег усвајања 

ликовних појмова.

Након решавања интерактивних 
задатака и тестова ученици добијају 
информацију да ли су тачно урадили 
задатак, као и резултат целокупног теста.

МУЗИЧКА И ЛИКОВНА КУЛТУРА 4

Бројни музички примери и 
наменски урађене музичке матрице.

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ  ВУЛКАН Е-ЗНАЊЕ

3Д анимација клавира са детаљним 
описом и структуром инструмента.

Занимљиви 
интерактивни алати 
помажу при усвајању 
важних појмова који 
се обрађују у оквиру 
предмета Музичка култура.

Аутентичне фотографије 
и видео-записи 
прилагођени уџбеницима 
музичке и ликовне културе.
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Прикази музичких 
инструмената са 
објашњењем којој групи 
музичких инструмената 
припадају, као и са 
звучним записом сваког 
инструмента.

МУЗИЧКА И ЛИКОВНА КУЛТУРА 4

Своје дигиталне уџбенике можете преузети на сајту Вулкан знања. 

Након преузимања одговарајуће апликације, можете их користити 

на интерактивној табли, таблету или паметном телефону. 

Свим садржајима могуће је приступити и без интернет конекције.

Бројним 
мултимедијалним 

садржајима остварена 
је корелација са 
градивом других 

предмета.
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Направите 
своју свеску 
на платформи 
mozaBook.

Слање домаћих 
задатака 
ученицима.

Прављење 
свеске и њено 
отпремање 
мејлом.

Отпремање 
задатака на 
сервер и слање 
ученицима.

ВИДЕО-УПУТСТВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ ВУЛКАН Е-ЗНАЊА

КАНАЛ ВУЛКАН ЗНАЊА
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ДИГИТАЛНИХ УЏБЕНИКА ВУЛКАН Е-ЗНАЊА

Регистровање 
наставника 
и активација 
дигиталних 
уџбеника

Креирање 
дигиталног 
одељења и 

повезивање 
ученика.

Упутство за 
регистрацију и 
инсталирање 
дигиталних 
уџбеника за 
ученике

Направите 
нове задатке 
на платформи 
mozaBook.
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1

Име и презиме:Наставни предмет:
Српски језик

Разред и одељење:

Датум:
Назив наставне теме:

Језик

Назив наставне јединице: Глаголи: Киша глагола

Тип наставног часа:
ОбрадаЦиљеви часа: • Уочавање глагола у тексту и индуктивно закључивање о основним 

обележјима ове врсте речи.
• Разумевање значења глагола као врсте речи (радња, стање, збивање).

Исходи: • Ученик одређује глаголе као једну од основних граматичких категорија, 

уочава и препознаје глаголе у тексту. 

• Разуме глаголе као средство да се у комуникацији искаже одређена радња, 

стање или збивање из непосредног искуства.

Кључни појмови:
Глаголи, радња, стање, збивање

Међупредметне корелације: Природа и друштво (временске непогоде, разумевање улоге стетоскопа)

Опште међупредметне 
компетенције: • Компетенција за учење (уочава структуру градива, активно селектује познато 

од непознатог, битно од небитног)

• Комуникација (уме јасно да искаже одређени садржај, усмено и писано)

Наставне методе:
Метода разговора, метода текста

Облици рада:

Фронтални, индивидуални, групни

Наставна средства:
• В. Мићић, В. Вукомановић Растегорац, Српски језик 2 – уџбеник за други разред 

основне школе, Вулкан издаваштво, Београд, 2019. Текст: „Киша глагола“, стр. 

26–27.
• В. Мићић, В. Вукомановић Растегорац, Радна свеска 2 уз уџбеник за други 

разред основне школе, Вулкан знање, Београд, 2019. Текст: „Киша глагола“, стр. 

15.
• Дигитални уџбеник Српски језик 2, Вулкан знање, стр. 26–27.

Дигитални уџбеник
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АДАМ: Чекај, које реченице?
МАКСА: Заповедне реченице. Њих сам 

искористио да му тражим семенке. 

АДАМ: А какве су ове реченице које сада 

узвикује?МАКСА: Узвикује, тако је! То су узвичне реченице. 

Читаоче, помози Адаму да пронађе Максине заповедне реченице. 

Подвуци их љубичастом бојом.Бележница се пунила новим сазнањима...

Тада се напољу зачуло звоно. Воз је поново кренуо.

АДАМ: Време је за спавање!Адам се наслони на Максу и прекрсти ноге. Потом баци поглед 

на зидни сат у купеу... 

Упитним реченицамапостављамо неко питање. Завршавају се 
знаком питања (?).

Обавештајним реченицама нешто саопштавамо. Најчешће 
се завршавају тачком (.).

Заповедним реченицама
нешто захтевамо, исказујемо заповест, молбу или забрану. Завршавају се узвичником 

или тачком (! .).

Узвичне реченицеизговарамо када смо изненађени, одушевљени или зачуђени. Зато их изговарамо узвично. У писању их обележавамо узвичником (!).

26

Глаголи
Киша глагола

Небо су прекрили сиви облаци. Вукан је потражио јастук. 

Баш тада у њихов купе провирила је једна сова.

СОВА: Добар дан, дечице! Слободно? 

ИВА: Наравно.
Сова је села. Извадила је сендвич из торбе. 

Понудила је и сапутницима.СОВА: Сочни црвићи, перје да полижеш...

ИВА: Ох, хвала, баш малопре смо јели.

СОВА: А малиша у углу? Шта он то ради?

ИВА: Адам? Дремуцка.Сова је загризла сендвич, али – воз је закочио, 

сендвич је испао и лупио је Адама по носу. Лежао

је до тада, а онда нагло поскочи.
АДАМ: Охо, нови сапутник? Адам Преобрашчић, љубим руке... Овај, 

љубим крила... 

Изненада, јако је загрмело. 
СОВА: Како сева! Само што печени глаголи не падају с неба...

АДАМ: Искористићу своју супермоћ да сазнам шта то 

пада. Чоп-боп! Постаћу стетоскоп!

А шта су глаголи? 
Читај даље.

• Интерактивни тест Киша глаголаСтетоскопКако настаје муња
Видео-запис Снежна сова

18.
ЧАС

ПРЕДЛОГ ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ 
ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 2 181818.

ЧАЧАЧАС

МЕ 

1

Име и презиме:
Датум:

Наставни предмет: Математика
Разред и одељење:Назив наставне 

теме:
Геометрија

Назив наставне 
јединице:

Подударност фигура

Тип наставног часа: Обрада

Циљеви часа: Усвајање знања о подударности дужи и фигура

Исходи:

По завршетку часа ученик ће бити у стању да:• објасни термин подударност;
• уочи подударне дужи и фигуре;
• црта подударну дуж/фигуру датој дужи/фигури.

Кључни појмови: Подударност дужи, подударност фигура
Међупредметне 
корелације:

Ликовно: облик и линија
Српски језик: користи информације из нелинеарних текстоваОпште 

међупредметне 
компетенције:

Рад са подацима: користи табеларни приказ података

Наставне методе: • Метода писаних радова, демонстративна метода, илустративна методаОблици рада: Фронтални, индивидуални
Наставна средства: Уџбеник Математика за други разред, други део, Нела Малиновић Јовановић, Јелена Малиновић, Вулкан издаваштво, Вулкан знање, 2019, Дигитални уџбеник, наставни листић

137.
ЧАС

Дигитални уџбеник

Интерактивни 
тест
• Подударност 

фигураТанграм

Цртање 
подударних 
квадрата на 
квадратној 

мрежи

ПОДУДАРНОСТ ФИГУРА

41

Да ли су дате фигуре подударне? 

p

3.

ПРЕДЛОГ ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ ЗА МАТЕМАТИКУ 2
13337.
ЧАЧААС

МЕ 

3
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3.
ЧАС

Ученици седе распоређени у 3 групе. Испред сваке су две спојене струњаче (у ширину).Учитељ демонстрира предвежбе, а затим и ученици раде по двоје на струњачи. 

1. Поваљка на леђима
а) Задатак је да ученици легну на леђа, савију ноге на груди и ухвате их рукама, глава се савије што више према грудима. Кичмени стуб је у облику полулопте. У том положају треба да се љуљају напред-назад. 
б) Пад из чучња у поваљку
Позиција је иста као у претходној предвежби само што се из чучња пада на леђа у поваљку, на струњачу. Раде три поваљке и при завршетку треће пружају руке свом пару који им асистенцијом помаже да устану. Један ученик ради, а други асистира, па се замене.

2. Колут напред 
Ређају се струњаче једну на другу да би се направила коса раван, која даје инерцију при колуту напред и помаже при његовом извођењу. Једна струњача је равно постављена.

Полази из усправног става, лагано згрчене ноге, благим замахом горњег дела тела и руку спушта рукама на струњачу, истовремено одгурује ногама, прави превртање преко потиљка (савијање главе на груди) – колут. Користећи се замахом тела, преврће се преко потиљка чврстим ослоном рукама о струњачу. Долази до скупљања тела, коленима до груди и у чучањ с рукама у предручењу а из чучња се подиже у усправан став мирно, приручено.Деци која не успевају да направе колут учитељ пружа помоћ: клекне бочно од детета, хвата га за руку, подмеће руку под дететов потиљак и преврће га. Код устајања из чучња, ученику пружити руке и подићи га.

3. По троје деце прилазе ,,косој“ струњачи и на знак учитеља изводе колут, враћају се на место и седну. Учитељ по потреби зауставља вежбу и даје упутства.

Слушају. Раде на страњачи.

Изводе колут напред.

Реализују  активноси према упутствима учитеља.

Доприносе добром функционисању група.Помажу једни другима.
Придржавају се правила рада у групи.

ТОК ЧАСА

И УЧЕНИКА

333.
ЧАЧААС

Припреме за 
српски језик

Припреме за 
математику

Припреме за 
физичко и здравствено васпитање

1

ПРЕДЛОГ ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ 
ЗА МАТЕМАТИКУ 3

Име и презиме Датум:

Наставни предмет Математика Разред и одељење:

Назив наставне 
теме

Мерење и мере

Назив наставне 
јединице

Вежбамо

Тип наставног часа утврђивање

Циљеви часа Утврђивање знања о јединицама за мерење дужине, масе, запремине течности и 
времена

Исходи

На крају часа ученик ће бити у стању да:
• чита, упореди и претвара јединице за мерење дужине, масе, запремине 

течности и времена;
• чита и користи податке представљене табеларно и графички.

Кључни појмови Мерење, дужина, маса, запремина течности, време

Међупредметне 
корелације

Српски језик: јасно и сажето изражавање и образлагање

Опште 
међупредметне 
компетенције

Рад са подацима и информацијама:
• користи табеларни и графички приказ података
Комуникација:
• јасно и сажето изражавање и аргументовање одговора уз поштовање 
различитих ставова

Наставне методе Дијалошка, рад на тексту

Облици рада Фронтални, индивидуални, у пару

Наставна средства Уџбеник из Математике за трећи разред, Нела Малиновић Јовановић, Јелена 
Малиновић, Вулкан издаваштво, Вулкан знање, укрштеница, наставни листић, 
евалуациона листа

78.
час

126

ВЕЖБАЊЕ

1. Дужина реке Тимок је 203 km, 
Јужне Мораве 295 km 
а реке Лим 220 km. 
Прикажи на графикону 
дужине ових река, 
а затим прочитај с 
графикона дужину 
Ибра, Нишаве и Млаве.

Дужина реке:

Млаве је ____ km,

Нишаве је ____ km,

Ибра је ___ km. 

2. Упиши у табелу масу предмета са слике.

3. Специјална посуда за мерење запремине течности назива се мензура. Мензуре 
могу бити различите величине. Обој дате мензуре до одговарајуће висине 
према датим запреминама течности.

Предмети Тегла џема Главице купуса Кутија кекса и чоколада
Маса

200

Млава

Нишава

Ибар

Лим

Јужна
Морава

Тимок

210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

3. Специјална посуда за мерење запремине течноси назива се мензура. Мензуре 
могу бити различите величине. Обој сваку мензуру до одговарајуће висине према 
датим запреминама течности.

70 ml 600 ml 3 cl 10 dl 300 ml

10 cl 10 dl 100 ml 1000 ml 100 cl

Дигитални уџбеник
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4. Уна је чекала у реду у пекари 9 min да купи кифлицу. Колико је секунди Уна чекала 
у реду?
Решење: ________________________________________________________________

Одговор: _______________________________________________________________

5. Од 200 kg шећера колико је било у продавници, првог дана продато је 28 kg а 
другог 79 kg. Колико је килограма шећера остало непродато у продавници?
Решење: ________________________________________________________________

Одговор: _______________________________________________________________

6. За пређени пут од 100 km аутомобил потроши 8 l бензина. Колико највише 
километара аутомобил може да пређе ако у резервоару има 56 l бензина? 
Решење: ________________________________________________________________

Одговор: _______________________________________________________________

7. Три чоколаде и 3 тега масе 200 g имају масу као 5 чоколада и 1 тег од 200 g. 
Колика је маса једне чоколаде?
Нацртај слику:

Одговор: _______________________________________________________________

8. Реши задатак према датим сликама.

Решење: ________________________________________________________________

Шта си израчунао/израчунала? 

Одговор: _______________________________________________________________

Свака ти је по 15 
килограма!

• Интерактивни тест 
Провера знања

МЕ 78778.
чачаас

1

Име и презиме Датум:

Наставни предмет Ликовна култура Разред и одељење:

Назив наставне 
теме

Простор

Назив наставне 
јединице

Пролећно сређивање парка

Тип наставног часа 55. Утврђивање
56. Систематизација

Циљеви часа Оспособљавање ученика за израду просторне композиције облика на основу 
претходних искустава

Исходи По завршетку часа ученик ће бити у стању да:
• упоређује свој и туђ естетски доживљај простора и дизајна.

Кључни појмови Простор, композиција облика

Међупредметне 
корелације

Свет око нас: улога човека у очувању природе
Српски језик: јасно и сажето усмено изражавање

Опште 
међупредметне 
компетенције

Одговоран однос према околини:
• ученик познаје како људске активности могу да унапреде или угрозе животну 

средину
Комуникација: 
• износи своја мишљења и ставове на јасан начин, уме да их образложи и 

аргументује уз уважавање различитих мишљења и ставова других

Наставне методе Метода разговора, демонстративна, илустративна, практичан рад ученика

Облици рада Фронтални, индивидуални

Наставна средства 
и помагала

• Ликовница 2 (додатно наставно средство), Славица Младеновић Ивановић, 
Вулкан издаваштво, Вулкан знање, стр.159, 161, 163, фотографије различитих 
паркова

• картон од блока
• водене боје
• папири у боји
• маказе
• лепак

55-56.
ЧАСПРЕДЛОГ ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ 

ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ 2
55-5-56.

ЧАЧЧАСМЕ 

2
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3 и 4.
ЧАС

Показује стари ученички рад који је настао 

комбиновањем материјала.

Поставља питања: 

Шта представља овај рад? (корпу, камион, робот...) 

Који материјали су комбиновани у његовој изради? 

Шта је добро укомбиновано? Да ли можете да 

предложите неко друго решење? Шта је све могло да 

представља точкове (ручку)...? Који од материјала 

је ликовни, а који из свакодневног живота? 

Репродукује песму „Рециклажа“ (https://www.

youtube.com/watch?v=L7yK2JcFkvk) и позива 

ученике да певају.

Записује наслов на табли:

Креативне игре разним материјалима и облицима

Посматрају ученички рад.

Одговарају на питања, размишљају, предлажу.

Певају песму.

Упућује ученике на страну 13 из уџбеника.

Поставља питања: Уз помоћ којих материјала су 

настали радови на сликама?

Подстиче ученике да се подсете градива о 

рециклажи  из предмета Свет око нас у претходним 

разредима, као и из Природе и друштва:

Шта је рециклажа? Зашто је она важна? 

Да ли се сећате који је знак за рециклирање? 

Показује знак ученицима.

Поставља питање: Шта мислите шта је 

уметничка рециклажа?

Говори да објашења свих нових појмова, па и појма 

уметничка рециклажа, ученици могу наћи на крају 

уџбеника у Ликовном појмовнику. 

Упућује ученике на фотографије уметничких дела 

на странама 13 и 14 које су настале уметничким 

рециклирањем и разговара са ученицима које 

материјале уочавају.

Поставља питања: Зашто се Еко мрав зове тако? 

Зашто се Птица робот зове Лименко Гутић? Од 

којих речи је настало његово име и презиме? Зашто?

Активира интерактивни тест Креативне игре 

разним материјалима и облицима за 

утврђивање знања.

Упућује ученике на задатак Робот, а затим и да 

погледају на страни 100 у уџбенику садржаје као 

подстицаје за ликовни рад. Поставља питања: Који 

су материјали коришћени у дечјим радовима?

Упућује ученике: да правилно распореде 

материјале које су донели, да испланирају како ће 

радити, да потом почну са лепљењем, да најпре 

направе тело робота, а касније додају детаље, 

украсе.

Одговарају на питања.

Закључују на основу питања.

Одговарају: Прављење уметничких дела од већ 

коришћених предмета.

Посматрају фотографије, закључују.

Одговарају на питања.

Заједно решавају задатке у интерактивном тесту.

Процењују своје и туђе идеје.

Слушају. Планирају.

Креирају.

ТОК ЧАСА
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3 и и 4. 4
ЧААСАС

1

Име и презиме
Датум:Наставни предмет Музичка култура Разред и одељење:Назив наставне 

теме
 Слушање музике, извођење музике, музичко стваралаштво

Назив наставне 
јединице

Народна игра

Тип наставног часа Обрада

Циљеви часа

• развијање интересовања за народно стваралаштво;• развијање музичке осетљивости и креативности;• оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;•  развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе свог и других народа.

Исходи:

По завршетку часа ученик ће бити у стању да:• пева песму по слуху;
• примењује правилан начин певања и договорена правила понашања у групном певању и игрању;
• изводи народне игре.

Кључни појмови Хармоника, коло, народна ношња
Међупредметне 
корелације

• Српски језик: разумевање прочитаног• Физичко васпитање: народна игра Дуње ранке• Народна традиција: народна ношња• Свет око нас: насеља некад и сад
Опште 
међупредметне 
компетенције

• Компетенција за учење: користи претходна знања као подршку у учењу нових тема и садржаја; уме да анализира, комбинује и доноси закључке на основу стеченог знања и сопствених запажања. • Комуникација: ученик користи на одговарајући и креативан начин језик и стил комуникације који су специфични за поједине уметничке дисциплине.• Сарадња: конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду групе, усаглашавању и остварењу заједничких циљева.Наставне методе Метода разговора, усмено излагање, демонстрација, метода обраде песме по слуху, игровне активности
Облици рада Фронтални, групни
Наставна средства • Музичка култура 2, Маја Обрадовић, уџбеник за други разред основне школе, Вулкан издаваштво, Вулкан знање• пратећи ЦД уз уџбеник

• уређај за репродукцију ЦД-а
• Дигитални уџбеник Музичка култура 2, Вулкан издаваштво, Вулкан знање

22.
ЧАС

ПРЕДЛОГ ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ 2
22222.

ЧАЧААС
МЕ 

Припреме за 
природу и друштво

Припреме за 
ликовну културу

Припреме за 
музичку културу

1

Име и презиме:
Датум:

Наставни предмет: Ликовна култура Разред и одељење:

Назив наставне теме: Материјали

Назив наставне 
јединице:

Креативне игре разним материјалима и облицима

Задатак: Робот

Тип наставног часа: Oбрада

Циљеви часа:
• Упознавање са могућностима комбиновања различитих материјала кроз усвајање 

појма уметничко рециклирање и његових еколошких и естетских вредности.

• Примена стечених знања кроз индивидуалну израду ликовног рада.

Исходи:

По завршетку часа ученик ће бити у стању да:

• увиди могућности комбиновања различитих материјала из свакодневног живота са 

ликовним материјалима и практично примени стечена знања;

• препозна примере уметничког рециклирања;

• индивидуално изради ликовни рад комбиновањем материјала и уметничким 

рециклирањем;
• схвати еколошки значај и естетске вредности уметничког рециклирања;

• самостално развије идеје на тему уметничког рециклирања и увиди могућности 

њихове примене у свакодневном животу.

Кључни појмови: Уметничко рециклирање

Међупредметне 
корелације:

• Природа и друштво – рециклажа

• Српски језик – грађење речи

• Музичка култура – песма Рециклажа

Опште 
међупредметне 
компетенције:

• Естетичка компетенција: показује осетљивост за естетску димензију у свакодневном 

животу и има критички однос према употреби и злоупотреби естетике.

• Одговоран однос према околини: разуме значај и користи могућности рециклирања.

Наставне методе: Демонстрације, монолошка метода, аудио-визуелна

Облици рада: Фронтални, индивидуални

Наставна средства: • Дечји рад настао комбиновањем материјала или рециклажом

•  Различита картонска амбалажа (кутијице од шибица, бомбона), цевчице, поломљене 

играчке, лепак, маказе.
• Знак за рециклирање
•  Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе, аутора М. Стојановић 

Стошић, Д. Стошић, Вулкан издаваштво, Вулкан знање, стр. 13–14.

• Дигитални уџбеник Ликовна култура 3, Вулкан знање, стр. 13–14.

3 и 4.
ЧАС

13

Л И К О В Н Е  Т Е Х Н И К Е 

И  М А Т Е Р И Ј А Л И

Сви ови материјали: чепови, сунђери, чачкалице, различита амбалажа, 

тканине, цевчице, гужвице од папира, користе се и у настави ликовне 

културе. Они се могу комбиновати са различитим ликовним материјалима.

За овог носорога 
можемо рећи да је 
направљен уметничким 

рециклирањем.

КРЕАТИВНЕ ИГРЕ 
РАЗНИМ МАТЕРИЈАЛИМА 
И ОБЛИЦИМА

Опиши следеће дечје радове и материјале који су коришћени.

Уметник је направио 
скулптуру носорога од већ 

коришћених материјала 

и одбачених предмета. 

Препознај од којих.

Како се зове процес 
прераде старих, 
коришћених материјала, 

са циљем њихове поновне 

употребе и заштите 
животне средине?

Роберт Бредфорд, Носорог

Дигитални уџбеник

• Интерактивни тест 
Креативне игре разним 
материјалима и облицима

• Видео-запис
Камион, Игра сенки, Кончана 

лутка

• 3Д анимација 
Роботи, Бојаница

ПРЕДЛОГ ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ 
ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ 3

3 иии 4.
ЧАЧААСМЕ 

1

Име и презиме: Датум:

Наставни предмет: Физичко и здравствено васпитање Разред и одељење:

Назив наставне 
теме:

Пузање, вишење, упори и пењање

Назив наставне 
јединице:

Колут напред у скок увис

Тип наставног часа: Обучавање

Циљеви часа: Усвајање технике извођења колута напред, развој координације покрета, 
развијање осећаја за простор, равнотежу и спретност.

Исходи:

По завршетку часа ученик ће бити у стању да:
• правилно изводи вежбе, разноврсна природна и изведена кретања;
• комбинује усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном животу;
• одржава равнотежу у различитим кретањима;
• разликује правилно од неправилног држања тела;
• успоставља правилно држање тела;
• правилно дише током вежбања;
• користи основну терминологију вежбања;
• поштује правила понашања у и на просторима за вежбање;
• поштује мере безбедности током вежбања;
• одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима у 

просторима за вежбање;
• поштује правила игре;
• навија и бодри учеснике у игри на начин који никога не вређа;
• прихвата победу и пораз као саставне делове игре и такмичења;
• уочава улогу делова тела у вежбању;
• придржава се правила вежбања;
• вреднује успех у вежбању.

Кључни појмови: Поваљка;  колут напред

Међупредметне 
корелације:

Математика – горе-доле, испред-иза, напред-назад; круг и кружница

Ликовна култура – високо-ниско 

Свет око нас – оријентација и сналажење у простору

Опште 
међупредметне 
компетенције:

Компетенција за целоживотно учење – уме да процени сопствену успешност у 
учењу; идентификује тешкоће у учењу и зна како да их превазиђе.    
Комуникација – уважава саговорника – реагује на садржај комуникације, а не 
на личност саговорника; 
Сарадња – доприноси постизању договора о правилима заједничког 
рада и придржава их се током заједничког рада; учествује у критичком, 
аргументованом и конструктивном преиспитивању рада групе и доприноси 
унапређењу рада групе.   

Наставне методе: • Демонстративна, метода практичних вежбања, вербална

Облици рада: • Фронтални рад, групни рад, индивидуални рад, рад у пару

Наставна средства: Струњаче, ластиш

3.
ЧАСПРЕДЛОГ ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ 

ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 2
333.

ЧАЧАЧАСМЕ
ИТАЊЕ 2

1

Име и презиме
Датум:

Наставни предмет Физичко и здравствено васпитање Разред и одељење:

Назив наставне 
теме

Бацање и хватање

Назив наставне 
јединице:

Елементарне игре с вођењем и додавањем лопте

Тип наставног часа: Увежбавање

Циљеви часа:
Побољшавати манипулативну спретност ученика применом:

вођења лопте једном и другом руком у месту и кретању;

додавања лопте одоздо, са висине груди, изнад главе у паровима и групама.

Исходи:

По завршетку часа ученик ће бити у стању да:

• правилно изводи вежбе, разноврсна природна и изведена кретања;

• комбинује усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном животу;

• поштује правила понашања у и на просторима за вежбање;

• поштује мере безбедности током вежбања;

• поштује правила игре;
• прихвата победу и пораз као саставне делове игре и такмичења;

• придржава се правила вежбања;

• вреднује успех у вежбању.

Кључни појмови Додавање, добацивање, вођење лопте

Међупредметне 
корелације

Математика – горе-доле, испред-иза, напред-назад; 

Свет око нас – оријентација и сналажење у простору

Опште 
међупредметне 
компетенције

 Комуникација – ученик користи на одговарајући и креативан начин језик и 

стил комуникације који су специфични за поједине дисциплине. 

Сарадња – конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду 

групе, усаглашавању и остварењу заједничких циљева; доприноси постизању 

договора о правилима заједничког рада и придржава их се током заједничког 

рада; ангажује се у реализацији преузетих обавеза у оквиру групног рада на 

одговоран, истрајан и креативан начин.

Наставне методе
• Дијалошка, демонстративна, метода практичних вежбања

Облици рада • Фронтални рад, групни рад, индивидуални рад

Наставна средства Лопте, обручи, струњаче, обележивачи

5.
ЧАСПРЕДЛОГ ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ 

ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 3
555.

ЧАЧААСМЕ 
ПИТАЊЕ 3
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58.
ЧАС

Активности наставника
Активности ученика

Уводни део

Мотивациони део

Дели ученицима наставне листиће са укрштеницом (Прилог 

1).

Одговарају на питања, покушавајући 

да погоде коначно решење.

Најава наставне јединице

Најављује наставну јединицу: „Данас ћемо читати текст о 

Ксенији Атанасијевић, знаменитој српској научници”.  

Записује наслов на табли.

Слушају најаву наставне јединице.

Пишу наслов у свеске.

Главни део

Изражајно читање

Изражајно чита текст о Ксенији  Атанасијевић. Слушају изражајно читање.

Разговор о непосредном доживљају

Пита: „Који део приче о Ксенији Атанасијевић вам се највише 

свиђа? Шта вам је најзанимљивије из њеног живота?”
Износе своје утиске и непосредни 

доживљај приче.

Усмерено, истраживачко читање

Говори ученицима да у себи прочитају текст са задатком да 

подвуку непознате речи.

Читају причу у себи. 

Подвлаче непознате речи.

Тумачење непознатих речи

Тумачи непознате речи и изразе. 

Приказује слику Гренланда из галерије у дигиталном уџбенику. 
Учествују у тумачењу непознатих 

речи.

Анализа текста

Поставља питања: „Где је рођена Ксенија Атанасијевић? 

Са киме је њен отац био најбољи пријатељ? За шта је 

Ксенија показивала интересовање у раној младости? За 

шта се посебно борила? У чему је постала прва жена у 

Србији? Зашто није прихватала позив да оде у Америку? 

Који инструмент је свирала? Шта је још добро савладала у 

гимназији, поред филозофије? У чему је налазила разоноду? 

О чему је писала у зимским данима? Ко јој је био најбољи 

пријатељ? Чији је Растко Петровић био брат? Шта је 

предавала Надежда Петровић у Женској гимназији? На ком 

факултету је почела да предаје Ксенија? Зашто је то било 

’чудо невиђено’ за оно време?”

Одговарају на питања, анализирајући 

текст о Ксенији Атанасијевић.

Синтеза
Позива ученике да прочитају текст наглас.

Читају текст (штафетно читање).

Завршни део

Самостални рад ученика

Упућује ученике да одговоре на питања (Читанка, стр. 57). Самостално решавају задатке у 

Читанци.

Активира дигитални уџбеник (Интерактивни тест, 

„Ксенија Атанасијевић”).

Решавају задатке из дигиталног 

уџбеника.

Домаћи задатак

Задаје домаћи: „Састави краћи текст о животу Ксеније 

Атанасијевић. Истакни само оне биографске податке које 

сматраш важним.”

Подстиче самопроцену рада ученика.

Бележе домаћи задатак.

Врше самопроцену свог рада.

ТОК ЧАСА
58558.
ЧАЧАЧАС
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58.
ЧАС

Име и презиме

Наставни предмет Српски језик Разред и одељење IV

Редни број часа 58. Датум

Назив наставне теме Књижевност

Назив наставне јединице Час посвећен Ксенији Атанасијевић

Тип наставног часа обрада

Циљеви часа

– оспособљавање ученика за читање и разумевање информативног текста

о Ксенији Атанасијевић;
– доживљавање, тумачење и анализа популарног и информативног текста;

– развијање способности за читање;

– проширивање знања о нашим значајним личностима.

Исходи По завршетку часа ученик ће бити у стању да:

– чита са разумевањем различите врсте текстова;

– развија способности за читање, разумевање и анализу информативних

текстова;
– проширује знања о значајним личностима;

– укратко образложи свој утисак и мишљење поштујући другачије ставове.

Кључни појмови популарни и информативни текстови

Међупредметне 
корелације

– Природа и друштво (знамените личности)

Опште међупредметне 
компетенције

Комуникација:
– уме јасно да искаже одређени садржај усмено и писано и да га

прилагоди захтевима и карактеристикама ситуације.

Компетенција за учење:
– познаје различите врсте текстова и уме да изабере адекватну

стратегију читања.

Наставне методе дијалошка, рада на тексту, демонстративна, писаних радова

Облици рада фронтални, индивидуални

Наставна средства 
и помагала

– Маја Димитријевић, „Читанка 4, Српски језик за четврти разред

основне школе”, Вулкан знање, Београд 2021.

– Дигитални уџбеник уз Читанку 4, Вулкан знање, Београд 2021.

– Наставни листић

Дигитални уџбеник

Интерактивни тест
• „Ксенија Атанасијевић”.

Ч

1

Име и презиме
Датум:Наставни предмет Свет око нас Разред и одељење:Назив наставне 

теме
Човек ствара

Назив наставне 
јединице

Промене материјала

Тип наставног часа Обрада

Циљеви часа Уочавање промена на предметима услед истезања, савијања и сабијања Уочавање својства еластичности различитих материјала

Исходи

На крају часа ученик ће бити у стању да:• уочи и објасни промене на предметима које су настале услед истезања, савијања и сабијања;
• наведе примере материјала који имају својство еластичности.Кључни појмови истезање, савијање, сабијање, еластичност материјалаМеђупредметне 

корелације
Српски језик: усмено и писмено изражавањеЛиковно: облик и целина

Опште 
међупредметне 
компетенције

Комуникација:
• уме усмено на јасан начин да искаже и образложи своје мишљење.Предузимљивост и орјентација ка предузетништву:• уме да развије, представи и заступа своје идеје.Естетичка компетенција:
• показује осетљивост за естетску димензију различитих форми изражавања.Наставне методе дијалошка, рад на тексту, илустративна

Облици рада фронтални, рад у пару
Наставна средства • Уџбеник Свет око нас, Драгана Златић, Марија Вујовић, Вулкан издаваштво, Вулкан знање, дигитални уџбеник, гумица за тегле, новине, чачкалица, пластелин, тканина, ексер
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Промене материјала

Погледај слике.
Шта раде дечаци 
приказани на њима? 
Да ли дечак може да 
савије металну шипку? 
Објасни свој одговор.

Предметима направљеним од тврдих материјала теже можеш да мењаш облик. Такви материјали су камен, метал, дрво, стакло. Предмете направљене од меканих материјала можеш лакше да савијаш, истежеш или сабијаш. Такви материјали су пластелин, гума, тканина.

На линији испод предмета напиши од ког материјала је направљен. На часу истражите шта ће се десити са предметима када се растегну, савију или сабију. Обој кружић поред тачног одговора. 

растеже се 
савија се
сабије се
гужва се
враћа се у почетни облик
цепа се
пуца 
кида се 
ломи се 

растеже се 
савија се
сабије се
гужва се
враћа се у почетни облик
цепа се 
пуца 
кида се 
ломи се 

гумена трака метална шипка сунђер

Дигитални уџбеник

Видео запис 
• Производња стакла

Интерактивни тест 
• Промене материјала
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растеже се
савија се
сабије се
гужва се
враћа се у почетни облик
цепа се
пуца 
кида се 
ломи се

растеже се
савија се 
сабије се
гужва се
враћа се у почетни облик
цепа се 
пуца 
кида се
ломи се 

растеже се 
савија се
сабије се
гужва се
враћа се у почетни облик
цепа се 
пуца 
кида се 
ломи се

растеже се 
савија се
сабије се
гужва се
враћа се у почетни облик
цепа се 
пуца 
кида се 
ломи се

32.
ЧАС

ПРЕДЛОГ ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ ЗА СВЕТ ОКО НАС 2
32332.

ЧАЧААС
МЕ 

1

Име и презиме Датум:

Наставни предмет Природа и друштво Разред и одељење: 

Назив наставне 
теме

Посматрамо и изучавамо неживу природу

Назив наставне 
јединице

Падају ли предмети истом брзином?

Тип наставног часа обрада

Циљеви часа Уочавање фактора који утичу на брзину падања предмета

Исходи

На крају часа ученик ће бити у стању да:
• објасни које својство предмета утиче на брзину падања предмета када падају 

истовремено са исте висине
• објасни како отпор ваздуха утиче на брзину падања тела

Кључни појмови Земљина тежа, брзина падања, отпор ваздуха

Међупредметне 
корелације

Српски језик: усмено и писмено изражавање

Опште 
међупредметне 
компетенције

Компетенција за учење учења:
• ефикасно користи различите методе учења
Компетенција комуникације:
• јасно и сажето образлаже своје мишљење

Наставне методе Дијалошка, демонстративна, експериментална, рад на тексту

Облици рада Фронтални, у пару, индивидуални

Наставна средства • Уџбеник за природу и друштво, први део, Вера Бојовић, Драгива Тривић, 
Виолета Богдановић, Љиљана Инђић, Вулкан издаваштво, Вулкан знање, 
2019; дигитални уџбеник, разни предмети за извођење огледа

9.
ЧАС
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Италијански научник Галилео Галилеј је 
одлучио да то провери. Попео се на Криви 
торањ у свом родном граду Пизи и извео 
је једноставан експеримент. Пустио је са 
врха торња истовремено велико и мало 
топовско ђуле. 

Догађај је пратило много радозналих 
људи. Али, нажалост, њихова ишчекивања 
су била изневерена! Шта мислиш зашто?

Да би добио/добила одговор, изведи 
неколико огледа. Најбоље је да радите у 
групи. Неки од вас ће са клупе или мер-
девина пуштати различите предмете да 
падају, други ће проверавати јесу ли, или 
нису, истовремено додирнули тло, а сви 
ћете пажљиво посматрати како предмети 
падају. Можете поставити два већа плеха, 
тако да ћете имати и звучни ефекат кад 
предмети падну на под.

1. Изведи оглед тако што ћеш истовремено, са исте висине (клупе, мерде-
вина) испустити:
а) две једнаке: гумене лопте, дрвене коцке;
б) две гумене лопте, два камена, две дрвене коцке, две дрвене кугле, два 

кликера различите величине (велики и мали);
в) два предмета истог облика, од различитог материјала: дрвена и 

пластична коцка (од тврђе пластике), куглице од дрвета и пластелина; 
предмети могу бити исте или различите величине.

2. Пре извођења огледа напиши своја предвиђања – да ли ће поменути 
предмети истовремено додирнути тло.

3. Разговарајте о брзини падања предмета. Падају ли они истом брзином? 

Дигитални уџбеник

• ВИДЕО ЗАПИС
Криви торањ у Пизи

• 3Д АНИМАЦИЈА
Криви торањ (Пиза, 14. век) 
( Галилејев оглед)

• ИНТЕРАКТИВНИ ТЕСТ
Падају ли предмети истом 
брзином

ПРЕДЛОГ ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ 
ЗА ПРИРОДУ И ДРУШТВО 3

999.
ЧАЧААС

МЕ

2

Све што сада радим ја,

нека раде деца сва.

Све што сада радиш ти,

то радимо сада  ми.

• тон
• шум
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АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

1.
ЧАС

Наставник доноси различите инструменте (које 

има у школи или које су правили ученици), дели их 

ученицима и тражи од њих да појединачно изведу 

звукове.

Поставља питање ученицима: Шта је све звук? 

Подсећа их на оно што су о звуку учили из Природе 

и друштва и Света око нас. 

Прозива једног ученика да одсвира један тон на 

металофону и другог ученика да изведе звук на 

штапићима. 

Пита ученике: У чему је разлика између ових 

звукова? Да ли звукови изведени на различитим 

инструментима имају и јачину, и трајање, и 

висину? Да ли је могуће одсвирати друге (високе/

дубоке, кратке/дуге) тонове и на металофону и на 

штапићима?

Закључују заједно шта је тон, а шта је шум. (Тонови

имају одређену висину, трајање и јачину, а шумови

имају одређену јачину и трајање, али немају висину.) 

Позива неколико ученика да изведу различите 

звукове на другим инструментима и за сваки 

инструмент пита: Да ли производи шум или тон?

Подсећа ученике на песму Звук и тон, коју су учили 

претходне године, а у којој се говори шта је звук, а 

шта тон.

Записује на табли:
ЗВУК

тон          шум

 Изводе звукове и слушају звукове које 

други ученици изводе.

Усмено одговарају на питање наставника.

Двоје ученика изводе звукове на 

различитим инструментима. Остали 

ученици слушају и потом усмено 

одговарају на питања наставника.

 Интуитивно закључују на основу 

слушаних примера и разговора шта је 

тон, а шта шум. Усвајају знања о одликама 

тона и шума.

Проверавају правило и стечено знање и 

на другим инструментима.

Пишу у свесци запис са табле.

Дигитални уџбеник

• Aудио-записи
• Бака Мара
• Бака Мара (матрица)

• Интерактивни тест 
Запевајмо, заиграјмо

9

Подсети се раније стеченог знања и заокружи слово испред тачне тврдње.

Звук је:

а) део звучника;
б) све што чујемо;
в) оглашавање животиња.

Допиши на линијама у табели одговарајућу реч од пет понуђених речи. 

Једна реч је сувишна. Прецртај је.

ГЛАСНО         ДУГО          ТАНКО         КРАТКО       ТИХО

Звук који се може отпевати или одсвирати назива се тон. Он има јасно 

одређену висину, трајање и јачину. Звук који се не може отпевати или 

одсвирати назива се шум. Он има одређено трајање и јачину, као и тон, 

али нема јасно одређену висину.

ЗВУК

ТОН ШУМ

трајање

_________________________ и _________________________

јачина

_________________________ и _________________________

одређена висина неодређена висина

ТОК ЧАСА
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ЧАА

1

Име и презиме: Датум:

Наставни предмет: Музичка култура Разред и 
одељење:

Назив наставне 
теме:

Извођење музике

Назив наставне 
јединице:

Музичка игра Бака Мара
Tон, солиста, хор

Тип наставног часа: Обрада

Циљеви часа:

• Разликовање тона и шума на основу слушања;
• проналажење различитих извора тонова и шумова на одељењским музичким 

инструментима (дуги/кратки, гласни/тихи, високи/дубоки);
• разликовање певања солисте и хора у слушаном примеру Бака Мара;
• оспособљавање ученика за извођење музичке игре Бака Мара уз певање и 

усклађивање покрета уз музику;
• ослобађање за јавно извођење у одељењском наступу;
• развијање креативности и љубави према плесним импровизацијама уз музику.

Исходи:

По завршетку часа ученик ће бити у стању да:
• наведе карактеристике тона и шума;
• одреди шта је тон, а шта шум на основу слушања;
• разликује солисту и хор у слушаном примеру;
• јавно наступи и изведе музичку игру Бака Мара;
• развијајући креативност и сам осмишља нове покрете уз музику.

Кључни појмови: Звук, тон, шум, солиста, хор

Међупредметне 
корелације:

• Природа и друштво – кретање производи звук
• Физичко васпитање – плес и ритмика
• Српски језик – драматизација (драма и покрет)

Опште 
међупредметне 
компетенције:

• Компетенција за учење: користи претходна знања као подршку у учењу 
нових тема и садржаја; уме да анализира, комбинује и доноси закључке на 
основу стеченог знања и сопствених запажања; уме да створи нешто ново на 
основу својих претходних вештина и знања, ствара нове идеје; 

• Комуникација: ученик користи на одговарајући и креативан начин језик и 
стил комуникације који су специфични за поједине уметничке дисциплине.

• Сарадња: конструктивно, аргументовано и креативно доприноси  раду  групе, 
усаглашавању и остварењу заједничких циљева.

Наставне методе: Усмено излагање, демонстрација, практичан рад, учење песме по слуху

Облици рада: Фронтални, индивидуални, групни рад

Наставна средства: • Маја Обрадовић, Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе, 
Вулкан издаваштво, Вулкан знање

• Пратећи ЦД уз уџбеник
• Дигитални уџбеник Музичка култура 3, Вулкан издаваштво, Вулкан знање
• Расположиви ритмички и мелодијски инструменти

1.
ЧАС

ПРЕДЛОГ ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ 
ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ 3

111.
ЧАЧААС

МЕ 

ПРИРУЧНИЦИ ЗА УЧИТЕЉЕ

38

1–4. РАЗРЕДА

Припремили смо нове и унапређене приручнике за учитеље који садрже: 

•   предлоге годишњих планова рада наставника и месечне планове;

•   предлоге дневних припрема за час у складу са препорукама ЗУОВ-а и са 

новим планом и програмом наставе и учења, у ПДФ и Ворд формату.
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Предлози материјала за индивидуализован и 
прилагођен рад са ученицима − нови предлози материјала 
за индивидуализован и прилагођен начин рада са ученицима. 
Материјали су припремљени за први, други, трећи и четврти 
разред у једном издању, тако да их можете користити 
независно од тога у ком разреду предајете у следећој 

Наставни материјал за индивидуализован и прилагођен начин рада са ученицима

ПИСАНА СЛОВА ЋИРИЛИЦЕ АА, ММ, ИИ, ТТ, ОО, СС, ЕЕ, ШШ, РР И ББ

Шта је на слици? Напиши писаним словима.

Препиши реченице читко и уредно писаним словима. Обрати пажњу на правилно повезивање слова.

 __________________________________________

 ______________________________________

Име и презиме: __________________________________________________

2.

1.

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНДИВИДУАЛИЗОВАНИ ПРИЛАГОЂЕН НАЧИН РАДА СА УЧЕНИЦИМА
СРПСКИ
ЈЕЗИК 4

АА, ММ

1

НАСТАВН
И ПРИСРПСПСКИПС

ЈЕЗИЗИК 4И

4.
РАЗРЕД

Наставни материјал за индивидуализован и прилагођен начин рада са ученицима

1.

2.

3.

ПРИРОДНЕ И ДРУШТВЕНЕ ОДЛИКЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 ШУМЕ

Посматрај слику и допуни реченицу.

Простор на којем расте многобројно 

дрвеће назива се 

_____________________________.

Препознај и наброј неке становнике шуме који су приказани на слици.

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

На слици су приказани храст и јела. Упореди њихове листове и напиши 

.
РЕДДД

Нааст

П

4.
РАЗРЕД

6.

ПРИРОДНЕ И ДРУШТВЕНЕ ОДЛИКЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 ШУМЕ

Шта је приказано на сликама? Повежи.

четинарска шума

Направи један ланац исхране у шуми уписујући називе биљака и 

КОФЕР ЗНАЊА
Предлози контролних вежби за сваког 
ученика − за српски језик, математику и 
свет око нас / природу и друштво.

Јасминка Вуковић
НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗАИНДИВИДУАЛИЗОВАН И ПРИЛАГОЂЕННАЧИН РАДА СА УЧЕНИЦИМАПРИРОДА И ДРУШТВО . РАЗРЕД

 НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ 
ЗА ИНДИВИДУАЛИЗОВАН 

И ПРИЛАГОЂЕН НАЧИН 
РАДА СА УЧЕНИЦИМА
СРПСКИ ЈЕЗИК 

OД 1. ДО 4. РАЗРЕДА

Јасминка Вуковић

 НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ 
ЗА ИНДИВИДУАЛИЗОВАН 

И ПРИЛАГОЂЕН НАЧИН 
РАДА СА УЧЕНИЦИМА
МАТЕМАТИКА

OД 1. ДО 4. РАЗРЕДА

Јасминка Вуковић
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Кофер знања је практичан и јединствен комплет дидактичких материјала који ће наставу учинити 

квалитетнијом и подстицајнијом и садржи све што вам је неопходно у раду са ученицима. 

У Коферу знања очекују вас:

• приручник за учитеље; 

• приручник за пројектну наставу;

•  предлози материјала за индивидуализован и прилагођен

рад са ученицима;

• лектира;

• предлози контролних вежби за сваког ученика; 

• предлози петнестоминутних провера знања;

• педагошки дневник учитеља.

Приручник за 
учитеље – нови и 
унапређени предлози 
годишњих планова 
рада наставника и 
месечних планова, као 
и предлози дневних 
припрема за часове, 
у складу са 
препорукама ЗУОВ-а.

Приручник за пројектну наставу – садржи упутства и 
сугестије за осмишљавање, реализацију и (само)вредновање 
пројеката у настави, примере пројеката у целини на 
различите теме, као и предлоге припрема за сваки час.

КОФЕР ЗНАЊА 1–4

Лектира

Педагошки 
дневник 
учитеља

2.
РАЗРЕД

Наставни материјал за индивидуализован и прилагођен начин рада са ученицима

Име и презиме: __________________________________________________

2.

1.

БРОЈЕВИМНОЖЕЊЕ БРОЈЕВА 3, 4, 6 И 8

На основу илустрација запиши производе и израчунај како је започето.

На једној тацни су 3 јабуке, а на 4 такве тацне 4 пута више.

Записујемо: 4 . 3 = 3 + 3 + 3 +3 = ___

Једна столичица има 3 ногаре. А 7 таквих столичица?

Записујемо: __ . __ = __ + __ + __ + __ + __ + __ + __ = ___На основу слика запиши производе и израчунај.

На једној бубамари је 6 тачкица. Колико тачкица има на 6 таквих бубамара?

Записујемо: __ . __ = __ + __ + __ + __ + __ + __ = ___

Један цвет има 6 латица. Колико латица има 5 таквих цветова?

Записујемо: __ . __ = __ + __ + __ + __ + __  = ___

Коњ има 4 ноге. Колико укупно ногу имају коњи на слици?

Записујемо: __ . __ = __ + __ + __ + __ = ___

ЕД

Наставвнини материјал з

2.

11.1

М

5.

6.

Коментар наставника

4.
РАЗРЕД

БРОЈЕВИ
ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ

Јована има 2 новчанице по 200 динара и 3 новчанице по 50 динара. 

Марко има 3 новчанице по 100 динара, 2 новчанице по 50 динара 

и 4 новчанице по 20 динара. 
Помоћу слике одреди колико новца има свако од њих.

Јована има: __________________     Марко има: _____________________

Ко има више новца? ____________________________________________

Дарко и Нена треба да поделе износ од 780 динара. 
На основу слике расподели новчанице у скупoве на два једнака дела и 

одреди колико ће новца добити свако од њих.

Добиће по ___________ динара.

.
РЕДД

4.
РАЗРЕД

Наставни материјал за индивидуализован и прилагођен начин рада са ученицима

1.

ЈЕЗИК
ГЛАГОЛИ

Глаголи су речи 
које означавају радњу, 

стање и збивање.
Имају различите облике 

за прошлост, садашњост 
и будућност.Могу бити у потврдном 

и у одричном облику.

Прочитај текст, а затим означене глаголе распореди на одговарајуће 

место у табели.Никола је изашао у двориште да сакупи опало лишће. Грабуљом је

стављао лишће на једну гомилу. Одједном се наоблачило. Почео је да 

је разносио сакупљено лишће. Никола се наљутио. Сав 

Вратио се у кућу, легао на кревет и заспао.
Стање

Збивање

4.
ЗРЕЕДЕДЕДД

је ие изазашашсстављао

Предлози петнаестоминутних провера 
знања за сваког ученика − за српски језик, 
математику и свет око нас / природу и друштво.
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58.
ЧАС

Активности наставника
Активности ученика

Уводни део

Мотивациони део

Дели ученицима наставне листиће са укрштеницом (Прилог 

1).

Одговарају на питања, покушавајући 

да погоде коначно решење.

Најава наставне јединице

Најављује наставну јединицу: „Данас ћемо читати текст о 

Ксенији Атанасијевић, знаменитој српској научници”.  

Записује наслов на табли.

Слушају најаву наставне јединице.

Пишу наслов у свеске.

Главни део

Изражајно читање

Изражајно чита текст о Ксенији  Атанасијевић.
Слушају изражајно читање.

Разговор о непосредном доживљају

Пита: „Који део приче о Ксенији Атанасијевић вам се највише 

свиђа? Шта вам је најзанимљивије из њеног живота?”

Износе своје утиске и непосредни 

доживљај приче.

Усмерено, истраживачко читање

Говори ученицима да у себи прочитају текст са задатком да 

подвуку непознате речи.

Читају причу у себи. 

Тумачење непознатих речи

Тумачи непознате речи и изразе. 

Приказује слику Гренланда из галерије у дигиталном уџбенику. 

Поставља питања: „Где је рођена Ксенија Атанасијевић? 

Са киме је њен отац био најбољи пријатељ? За шта је 

Ксенија показивала интересовање у раној младости? За 

шта се посебно борила? У чему је постала прва жена у 

Србији? Зашто није прихватала позив да оде у Америку? 

Који инструмент је свирала? Шта је још добро савладала у 

гимназији, поред филозофије? У чему је налазила разоноду? 

О чему је писала у зимским данима? Ко јој је био најбољи 

пријатељ? Чији је Растко Петровић био брат? Шта је 

предавала Надежда Петровић у Женској гимназији? На ком 

факултету је почела да предаје Ксенија? Зашто је то било 

’чудо невиђено’ за оно време?”

Позива ученике да прочитају текст наглас.

Завршни део

Самостални рад ученика

Упућује ученике да одговоре на питања (Читанка, стр. 57).

Активира дигитални уџбеник (Интерактивни тест, 

„Ксенија Атанасијевић”).

Домаћи задатак

Задаје домаћи: „Састави краћи текст о животу Ксеније 

Атанасијевић. Истакни само оне биографске податке које 

сматраш важним.”

Подстиче самопроцену рада ученика.

Бележе домаћи задатак.

Врше самопроцену свог рада.

ТОК ЧАСА
58558.
ЧАЧААС
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Име и презиме

Наставни предмет Српски језик Разред и одељењеРедни број часа 58. Датум
Назив наставне теме Књижевност
Назив наставне јединице Час посвећен Ксенији Атанасијевић
Тип наставног часа обрада

Циљеви часа

– оспособљавање ученика за читање и разумевање информативног текстао Ксенији Атанасијевић;
– доживљавање, тумачење и анализа популарног и информативног текста;– развијање способности за читање;
– проширивање знања о нашим значајним личностима.Исходи По завршетку часа ученик ће бити у стању да:– чита са разумевањем различите врсте текстова;– развија способности за читање, разумевање и анализу информативнихтекстова;

– проширује знања о значајним личностима;– укратко образложи свој утисак и мишљење поштујући другачије ставове.Кључни појмови популарни и информативни текстови
Међупредметне 
корелације

– Природа и друштво (знамените личности)

Комуникација:
– уме јасно да искаже одређени садржај усмено и писано и да гаприлагоди захтевима и карактеристикама ситуације.Компетенција за учење:
– познаје различите врсте текстова и уме да изабере адекватнустратегију читања.

дијалошка, рада на тексту, демонстративна, писаних радова
фронтални, индивидуални

Маја Димитријевић, „Читанка 4, Српски језик за четврти разредосновне школе”, Вулкан знање, Београд 2021.– Дигитални уџбеник уз Читанку 4, Вулкан знање, Београд 2021.– Наставни листић

Дигитални уџбеник

Интерактивни тест
• „Ксенија Атанасијевић”.

Име и презиме:  _________________________________________________________________

1.  Напиши називе република које су улазиле у састав Социјалистичке Федеративне 

Републике Југославије.    _______________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________

2. Наша држава носи назив ___________________________ од ______ године када је 

__________________________________ прогласила независност.

3.  На основу текста и слике препознај и упиши у празно поље о којој знаменитој 

личности из историје српског народа је реч.Наследио је Стефана Немању. У 13. веку постао 
је први крунисани краљ 

Србије. Његова задужбина 
је манастир Жича. Владао је Моравском 

Србијом чија је престоница 
био град Крушевац. Погинуо је у боју на Косову.Истакнути хајдук, изабран 

за вођу Првог српског 
устанка у Орашцу 15. фебруара 1804. године.Војсковођа који је предводио српску војску 

у Церској бици у Првом 
светском рату.

Краљ током Првог светског 
рата. За време његове 

владавине створена је 
нова држава Краљевина 

Срба, Хрвата и Словенаца.

Настанак Републике Србије, 
знамените личностиГРУПА А

ПЕТНАЕСТОМИНУТНА ПРОВЕРА 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 4

Име и презиме:  _________________________________________________________________

1. Република Србија је до 1990. године била у саставу 

_______________________________________________________________________. 

2. Повежи називе наше државе са годинама формирања.

1963.

Србија и Црна Гора

1992.

Република Србија

2003.

Социјалистичка Федеративна Република Југославија

2006.

Савезна Република Југославија

3.  На основу текста и слике препознај и упиши у празно поље о којој знаменитој 

личности из историје српског народа је реч.Владар из лозе Немањића, 
крунисан за цара. За време 

владавине проширио је 
територију српске државе на 

просторе данашње Албаније, 
Македоније и Грчке. 

Наследник деспота Стефана 
Лазаревића. Престоницу 

Србије преместио је у 
Смедерево. Освајањем 

Смедеревске тврђаве 1459, 
Турци су поробили Србију.

Угледан војвода. Изабран за 
вођу Другог српског устанка 

у Такову 1815. године. Вешт 
преговарач који је с временом 

смањивао утицај Турака у 
Србији.

Настанак Републике Србије, 
знамените личностиГРУПА Б

ПЕТНАЕСТОМИНУТНА ПРОВЕРА 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 4
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Ова додатна наставна средства припремљена су као материјал који се може користити 
за рад на часу или код куће. Радни листови су у потпуности усклађени с Програмом 
наставе и учења и одобрени од стране Завода за унапређивање образовања и 
васпитања. Будући да нису везани ни за један уџбенички комплет, већ су засновани 
на Програму наставе и учења и прописаним исходима – могу се користити уз све 
уџбенике у редовној настави.

Велики број креативно осмишљених задатака погодан је за ученике различитих 
интересовања и нивоа постигнућа. Материјали намењени увежбавању предвиђеног 
градива конципирани су тако да деци омогућавају самосталност у раду. Решавањем ових 
задатака, ученици ће поступно и темељно усвојити наставно градиво из српског језика, 
математике и света око нас / природе и друштва од 1. до 4. разреда.

У изради радних листова, уз ауторе, активно су учествовали и учитељи. Њиховим 
конкретним примерима из праксе, целокупни материјал додатно је прилагођен потребама 
савремене наставе. 
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РАДНИ ЛИСТОВИ
1, 2, 3. И 4. РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

СВЕТ ОКО НАС . ПРИРОДА И ДРУШТВО
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1. Прочитај наведене реченице из Ћопићевог дела „Доживљаји мачка Тоше” и у њима пронађи речи које значе нешто умањено и увећа-но. Речи које значе нешто умањено подвуци црвеном бојом, а речи које значе нешто увећано – плавом.
• Здраво, здраво! – цијуче неки танак гласић.
• Мила и драга сланинице, примакни се још само за два прста да ти нешто шапнем на увенце.
• Ено га сједи пред улазом у свијет, гребе по вратима и ми-јауче: „Жућове јуначино, пусти ме да уђем!”
• Овамо, Тошо, стара хајдучино, да те твој чича загрли!
• Мијау-врњау, ужасно волим рибице, 

али се још ужасније бојим воде!

2. Попуни табелу тако што ћеш за сваку реч написати реч умањеног и увећаног значења.

Реч Реч која значи нешто 
увећано

ветар

кућа

књига

дечак

рука

3. Смисли и напиши по реченицу у којој ћеш употребити:
 једну реч која значи нешто увећано – 

___________________________________________________________________• две речи које значe нешто умањено –
___________________________________________________________________• једну реч која значи нешто умањено и једну реч којa значи нешто увећано – ___________________________________________________________________

Речи које значе нешто 
умањено и увећано

1.

•

•

•

•

•

22.

33.

•

•

Ре
у
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Запремина 
коцке

1.Шта се чиме мери? Повежи као што је започето.

JабукеМлекоУкрасна 
трака

Површина 
тепиха

Запремина 
кутије 
облика 

коцке

Површина 
баште

m2kglacm3

Надежда има кашику, базен, чашу и акваријум за рибице, који су напуњени 

одговарајућом течношћу. Испод сваке слике заокружи колика би запремина 

те течности могла бити.

2 hl  2 l  2 dl  2 cl2 hl  2 l  2 dl  2 cl2 hl  2 l  2 dl  2 cl

            
3.Изрази у назначеним јединицама мере:

а) 4 hl 3 l = ____ l; 
б) 678 ml = ____ dl ____ cl ____ ml;

в) 12 345 cm3  = ____ dm3 ____ cm3; г) 3 m3 12 dm3 = ____ dm3.

   
4.Са коликo литара воде може да се напуни коцка чија је дужина ивице 1 dm? 

 __________________________________________________________________

5. Запремина једне коцке је 1 cm3. Испод сваког тела напиши његову запремину.

_____________________________________________

1 m3 = 1000 dm3 = 1 000 000 cm3

1 l = 1 dm3 = 1 000 cm3 = 1 000 000 mm3

1 hl = 100 l

1 l = 10 dl = 100 cl = 1 000 ml

1 dl = 10 cl = 100 ml

1 cl = 10 ml

V = a · a · a
a
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ап Зареми
коцке

1.

3.

4.

5. 

14

Шуме

1.   Погледај слику. Поред редних бројева напиши одговарајуће врсте биљака: 
зељасте, жбунасте, дрвеће. 1. _______________________2. _______________________3. _______________________

2.   Линијама повежи слику дрвећа са одговарајућим називом врсте шума.

3.   Заокружи слику на којој је приказано одговорно понашање човека према шумама.

4.   Објасни шта значи изрека да су шуме плућа планете Земље.____________________________________________________________________

1.
2.

3.

топола

липа

храст буква

јела

бор

смрча

листопадне шуме

мешовите шуме

четинарске шуме

Спратовност 
биљака у шуми

14

11.1

2.22

33.3

44.4
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Лектира je приређена по реформисаном Програму наставе и учења

ЛЕКТИРА
1, 2, 3. И 4. РАЗРЕД

Лектире су обогаћене занимљивим илустрацијама у пуном колору. Непознате речи и изрази детаљно су 

објашњени, што ће ученицима омогућити лакше разумевање књижевног текста.

Сва издања лектире употпуњена су Шареним странама, које ће код ученика побудити љубав према 

читању и омогућити им да прошире своја знања из различитих области. Поред тога што ће се сусрести 

са значајним делима књижевности за децу, ученици ће се упознати и с биографијама писаца и сазнати 

бројне занимљивости из света који нас окружује. Све те занимљивости пропраћене су фотографијама.

РАЗРЕДНА НАСТАВА
ПРЕДНОСТИ УЏБЕНИКА
•  Актуелни и интерактивни садржаји
•  Систематичност и прегледност
•  Подстицање креативности, критичког  

мишљења и самосталног закључивања
•   Омогућавање међупредметних корелација  

и подстицање развоја општих  
међупредметних компетенција

•   Идеје за реализацију пројектне наставе
•  Савремени дизајн
•  Засновани на новом Плану и програму  

наставе и учења, оријентисани на наставу 
усмерену ка исходима

•  Сваки уџбенички комплет има и своју  
дигиталну верзију – дигитални уџбеник
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ЗА УЧИТЕЉЕ
Све учитеље који се определе за уџбенике Вулкан знања 
од првог до четвртог разреда очекује комплет штампаних 
уџбеника, дигитални уџбеници и Кофер знања 1, 2, 3 или 4. 
Кофер знања садржи:
•  приручнике за учитеље са предлозима годишњих и месечних 

планова, као и предлоге дневних припрема за час усаглашених  
са захтевима ЗУОВ-а, у ПДФ и Ворд формату;

•  приручник за пројектну наставу за 3. или 4. разред;
•  предлоге наставних материјала за индивидуализовани  

и прилагођен начин рада са ученицима;
•  предлоге контролних вежби за сваког ученика,  

за одабрани разред;
•  примерак лектире за одабрани разред;
•  педагошки дневник учитеља.
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Поштовани учитељи, 

Након три године успешног рада издавачке куће Вулкан знање и коришћења наших штампаних и 
дигиталних уџбеника у настави, желимо да вам захвалимо на указаном поверењу. 

Са радошћу и великим задовољством обавештавамо вас да је на oвогодишњем Франкфуртском 
сајму књига Вулкан знање добило Златну награду за најбољи европски уџбеник  
Дигитални свет 1. Престижно признање за Најбољи европски уџбеник (Best European Learning  
Material Awards – BELMA) припало нам је у категорији уџбеника за први разред основне школе. 

Награда BELMA је стигла у правом тренутку, као потврда нашег великог рада и труда у претходним 
годинама, потврда квалитета наших уџбеника али и подстрек за све будуће изазове у креирању и 
стварању нових уџбеника и додатних наставних материјала.

Пред вама је каталог уџбеника за разредну наставу у коме су представљени наши уџбенички 
комплети, као и богати дигитални уџбеници и остали додатни материјали. 

Ослушкујући ваше потребе, припремили смо радне листове за српски језик, математику, свет 
око нас, односно природу и друштво од 1. до 4. разреда. Ова додатна наставна средства добила су 
одобрење Министарства просвете, науке и технолошког развоја за коришћење у настави.

Дигитални уџбеници Вулкан знања, настали у сарадњи са компанијом Mozaik Education, садрже 
на једном месту све што вам је неопходно за реализацију савремене, динамичне и интерактивне 
наставе. Доступно вам је више од 1.300 3Д анимација, преко 900 видео-записа, галерије фотографија, 
едукативни филмови, као и остали образовни алати и игре. Са посебном пажњом израдили смо 
додатне задатке, тестове и квизове који су одличан материјал за проверу знања ученика. 

Наши дигитални уџбеници могу се користити у сваком тренутку у онлајн и офлајн режиму. 

У жељи да вам пружимо потпуну подршку у настави, припремили смо приручнике за учитеље у 
складу са најновијим стандардима планирања наставе. Приручници садрже предлоге годишњих 
и месечних планова рада, као и детаљно и пажљиво осмишљене предлоге дневних припрема у 
складу са препорукама ЗУОВ-а. 

Приручник за пројектну наставу као и предлози наставних материјала за индивидуализован и 
прилагођен начин рада са ученицима, предлози контролних вежби одштампаних за сваког ученика, 
примерак лектире и педагошки дневник учитеља употпуњују садржај Кофера знања намењеног 
учитељима.

Верујемо да ћете препознати нашу посвећеност квалитету уџбеника, додатних наставних средстава 
и свих осталих материјала намењених вама које припремамо са великом пажњом.

С поштовањем,

Нада Осмајић, директорка издавачке куће Вулкан знање
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КАД БИ ЈЕЛЕН ИМАО КРИЛА

Изабране песме Јована Јовановића Змаја

Одабране басне Доситеја Обрадовића и Езопа

Орахова грана, руска народна прича

Краљ жаба, браћа Грим

Старац и дивови, српска народна бајка

РСД, мек повез РСД, тврд повез399 499

ЛЕКТИРА ЗА ПРВИ РАЗРЕД  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ЈЕДНОЈ КЊИЗИ

КАД БИ ЈЕЛЕН ИМАО КРИЛАКАД БИ ЈЕЛЕН ИМАО КРИЛА

ЗА ЗЛАТО РЂА НЕ ПРИАЊА

2222222
ЗА ЗЛАТО РЂА НЕ ПРИАЊАЗА ЗЛАТО РЂА НЕ ПРИАЊАЗА ЗЛАТО РЂА НЕ ПРИАЊА

222222
ЗА ЗЛАТО РЂА НЕ ПРИАЊАЗА ЗЛАТО РЂА НЕ ПРИАЊА
ЛЕКТИРА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ЈЕДНОЈ КЊИЗИ

Изабране бајке Ханса Кристијана Андерсена

Изабране бајке Десанке Максимовић

Избор из савремене прозе за децу

Изабране песме Драгомира Ђорђевића

Кратке народне умотворине

РСД, мек повез РСД, тврд повез399 499

ДА СЕ ЈА ПИТАМ
ЛЕКТИРА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ЈЕДНОЈ КЊИЗИ

Одабране бајке браће Грим

Изабране песме Душана Радовића 

Доживљаји мачка Тоше, Бранко Ћопић

РСД, мек повез РСД, тврд повез629 729 33333333333333333333
ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Леси се враћа кући, Ерик Најт

Хајди, Јохана Шпири

Пепељуга, Александар Поповић

Шта све има у јастуку, одабране песме  
Драгана Лукића и Милована Данојлића

РСД, мек повез1.200 4444444444444
КОМПЛЕТ ЛЕКТИРЕ
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ДИГИТАЛНИ СВЕТ 1
најбољи европски уџбеник  
за прваке 2021!
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