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Издавачка кућа Вулкан знање припремила је комплетну се-
рију уџбеника биологије од 5. до 8. разреда основне школе. 

Задржавајући јединствен концепт и карактеристичан приступ, 
као и доследност стила писања кроз уџбенике, ауторке су 
успешно обрадиле и приказале све предвиђене садржаје, 
користећи савремене научне податке и представљајући по-
стигнућа биологије као науке на инвентиван начин, прила-
гођен ученицима. 

Сви уџбеници се надовезују, чиме се програм биологије за 
основну школу спирално надограђује. 

БИОЛОГИЈА
5 –8. РАЗРЕДA
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БИОЛОГИЈА 5
АУТОРКЕ: Милица Маркелић,  
Ива Лакић, Катарина Зељић,  
Невена Кузмановић 

•  САВРЕМЕНО КОНЦИПИРАН 
УЏБЕНИК

•  МОДЕРАН ДИЗАЈН И БОГАТА 
МЕТОДИЧКО-ДИДАКТИЧКА 
АПАРАТУРА

•  ВЕЛИКИ БРОЈ ПРИМЕРА, 
ИЛУСТРАЦИЈА И 
ФОТОГРАФИЈА ОЛАКШАВА 
УСВАЈАЊЕ НОВИХ САДРЖАЈА

•  РАЗНОВСНЕ ВЕЖБЕ КОЈЕ СЕ 
МОГУ ИЗВОДИТИ У СВАКОЈ 
ШКОЛИ

Нове чињенице се уводе одмерено и постепено кроз цео уџбеник, а 
научна терминологија која се користи усклађена је са узрастом учени-
ка. Биолошки садржаји обогаћени су занимљивим задацима, вежбама, 
примерима из свакодневног живота, пројектима. 

Уџбеник је радног карактера. Богат је задацима различитих нивоа који 
се налазе у оквиру лекција и на крају сваке лекције. На крају поглавља 
дати су тестови за утврђивање стеченог знања. 

Уз сваки уџбеник ученици добијају лупу коју могу да користе на ча-
совима.

УЏБЕНИК БИОЛОГИЈА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
УШАО ЈЕ У УЖИ ИЗБОР ЗА BELMA AWARDS 2022,  
НАГРАДУ ЗА НАЈБОЉИ ЕВРОПСКИ УЏБЕНИК.

Свака лекција започиње уводним задатком који треба да повеже градиво 
са свакодневним животом и заинтересује ученике за рад.

Уџбеник подстиче и оне ученике који 
савладавају градиво брже да се усавршавају, 
нудећи додатне садржаје у деловима 
насловљеним као ЗНАЊЕ +.

EB L MABest European Learning Materials Awards

Shortlisted 
2022

Уџбеник Биологија за пети разред основне школе конципиран је по спи-
ралном моделу учења. Појаве, процеси, чињенице и примери повезани 
су са знањем стеченим у претходном разреду на часовима природе и 
друштва, тако да нови предмет не представља потпуну непознаницу 
ученицима, већ се логично надовезује на већ стечена знања.

Ауторке су успешно обрадиле и приказале све предвиђене области 
користећи савремене научне податке и представљајући постигнућа 
биологије као науке тако да буду занимљива али и прилагођена уче-
ницима петог разреда.
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СУМИРАЈ НАУЧЕНО је мапа појмова која 
ученицима олакшава разумевање лекције.

Дати су бројни ДОМАЋИ 
И ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ за 
цело одељење или рад у 
групама, где уз сугестије 
наставника и друге ресурсе 
ученици практично улазе у 
свет самосталног биолошког 
истраживања.

У оквиру лекција налазе се задаци који 
ученицима помажу да обнове претходно 
стечено знање и повежу га са новим 
садржајима који се обрађују.

Свака област завршава се додатним питањима  
и задацима којима се проверава степен 
усвојеног знања из целе теме.

ЗАНИМЉИВА НАУКА доноси 
занимљивости из света 
биологије које основно 
гративо чини богатијим и 
интересантнијим. 
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ПРОВЕРИ ШТА ЗНАШ – свака 
лекција завршава се питањима и 
задацима за утврђивање градива, 
распоређеним по нивоима 
постигнућа. 

Рубрика ИСТРАЖИ нуди могућност 
извођења пројектне наставе уз 
корелацију с другим предметима, 
пре свега са географијом и 
информатиком. У њој се налази 
довољан број вежби и огледа, чија 
је реализација предвиђена у оквиру 
наставног плана и програма.

Рекли су о уџбенику...
Велики избор квалитетних 
илустрација и фотографија допри-
носи бољем разумевању и лакшем 
усвајању садржаја, и велика су 
подршка ученику у процесу учења.  
Одељци Занимљива наука и Знање +  
подстичу додатно интересовање за 
биологију као науку, за природу и 
уопште свет који нас окружује.
Милица Сакић 
ОШ „Кнез Сима Марковић“, Барајево

Мноштво занимљивости као и 
различите методе истраживања  
које су понуђене у уџбенику 
развијају радозналост и охрабрују 
и подстичу ученике да самостално 
трагају за одговорима. То, у 
методичко-дидактичком смислу, 
даје модеран концепт и савремен 
приступ настави биологије. 
Милена Керец 
ОШ „Никола Тесла“, Нови Сад



Наставник и ученици сами 
могу креирати презентације, 
обогатити их 3Д моделима, 
видео-записима, фотографијама 
и вежбама из наше дигиталне 
библиотеке или из личне архиве.

Аутентични видео записи 
прате садржај наставних 
јединица.

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

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

Интерактивни алати за биологију, 
Микроскоп и Флора и фауна, учиниће 
учење забавнијим и креативнијим.
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ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ
Савремени токови у образовању захтевају савремене уџбенике и наставна 
средства. Пратећи најновија достигнућа у области информационих техно-
логија, издавачка кућа Вулкан знање припремила је савремене, модерне и 
креативне дигиталне уџбенике. Бројне су предности дигиталне наставе и 
жеља нам је да наставницима омогућимо креирање занимљивих, савреме-
них и интерактивних часова.
Дигитални уџбеници Вулкан Е-ЗНАЊА припремљени су на најсавременијој 
образовној платформи у Европи. Могу се користити и у онлајн и у офлајн 
режиму, као и на више уређаја: на интерактивној табли, рачунару, таблету, 
паметном телефону.

•    Више од 1200 3Д анимација, 900 видео и аудио записа,  
фотографија и других различитих врста материјала

•   Интерактивни алати за биологију – Микроскоп, Флора и фауна  
(фото-галерија о природи са подацима, информативним описима  
и разним вежбама) – помажу у развоју вештина и омогућавају 
ученицима извођење експеримената

•   Интерактивни тестови за проверу знања за сваку лекцију
•   Могућност самосталног креирања дигиталних садржаја
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И ВИРТУЕЛНОГ ВОДИЧА!

www.3d.vulkanznanje.rs

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

• уџбеник 

• дигитални уџбеник

• приручник за наставнике

• плакат за учионицу

• педагошки дневник.

ЗА НАСТАВНИКЕ

Приручник за наставнике садржи:

•   предлоге годишњег плана и месечних 
планова рада наставника;

•   предлоге дневних припрема за час;

•   примере петнаестоминутних  
тестова за проверу знања;

•   наставни материјал за индивидуализован  
и прилагођен начин рада са ученицима.
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