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СРПСКИ ЈЕЗИК  
И КЊИЖЕВНОСТ
5–8. РАЗРЕДА



У уџбеничким комплетима за Српски језик и књижевност 
заступљени су сви обавезни текстови прописани програмом 
наставе и учења, алтернативни, изборни текстови из домаће 
лектире, као и текстови из допунског избора лектире.
Сви садржаји у уџбеницима за Српски језик и књижевност 
окренути су ка остваривању задатих исхода и циљева, вер-
тикалне и хоризонталне корелације, а израђени су према 
највишим методичким критеријумима и стандардима. Они 
подстичу ученике да функционално усвајају знање, развијају 
креативно, али и критичко мишљење, омогућавају форми-
рање естетског укуса, изграђивање и богаћење свести о зна-
чају националне и светске књижевности и културе.

СРПСКИ ЈЕЗИК 
И КЊИЖЕВНОСТ
5 –8. РАЗРЕДA
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ЧИТАНКА 5
АУТОРИ: проф. др Александар Јерков,  
Катарина Колаковић, Анђелка Петровић
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•  Визуелно-графичким решењем уџбеник 
одговара интересовањима данашњих 
генерација.

•  Књижевно-теоријски појмови објашњени 
су речником који разуме ученик петог 
разреда, без компликованих фраза. Пој-
мови су доведени у везу са књижевним 
делом које се обрађује; у једној лекцији 
дефинише се највише четири књижевно- 
-теоријска појма... 

•  Све систематизације дате су у форми 
питања која ученике очекују на малој 
матури, што је припрема за завршни тест 
у образовању.

•  Разноврсни домаћи задаци – ученици би - 
ра ју задатке према личном афинитету, 
склоностима, интересовањима или таленту. 

•  Висок ниво опште културе и информиса-
ности, остварен кроз анализу садржаја и 
пропратни ликовни материјал (репродук-
ције слика, споменици културе, дела од 
општег националног значаја, фототипска 
издања, спомен-комплекси...), доприноси 
неговању љубави према националној и 
светској култури и уметности. 

•  Уџбеник је задацима и налозима ускла-
ђен са општом тежњом о развијању 
дигиталног образовања и писмености: 
снимање паметним телефоном, израда 
ППТ презентација, анимација, видео-за-
писа, коришћење разних програма који 
су обрађени на часовима информатике.



«  »

« 

 »
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Јасне одреднице ком књижевном роду  
и књижевној врсти дело припада.

Утисци о прочитаном мотивишу ученике 
да опишу свој доживљај прочитаног 
књижевног дела и слободно изнесу 
своја мишљења и запажања.

Мотивациони увод у читање  
и локализација текста.

Објашњење нових књижевних појмова 
које ученици треба да усвоје.



« 

Домаћи задатак подстиче 
ученике да на другачији и 
креативан начин истражују, 
допуњују и обогаћују сазнања 
до којих су дошли на часу.
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« 

Објашњење непознатих 
речи и појмова.

Упознај аутора – позив 
ученицима да сазнају 
више о писцима чија дела 
читају или да се подсете 
њихових биографија.

Истражујемо свет књижевног дела 
– развијена и разграната тумачења 
књижевног дела која обухватају све 
његове аспекте.



Велики број приказа 
територија омогућава 
једноставније усвајање 
знања о историјским 
догађајима.
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Рекли су о нашим 
уџбеницима...
Јасна је ауторска визија да 
књижевно-уметничко дело 
ученици треба да виде и у светлу 
времена у којем живе, односно 
да га повежу и са сопственим 
животним искуством. 
Кроз разноврсне приступе, 
ученици се подстичу да  
функционално усвајају знање  
и развијају креативно  
и критичко мишљење.
Ката Симић Мишић 
професор српског језика  
и књижевности 

«  »

 »

Тест знања на крају сваке 
области – провера знања, 
симулација завршног 
испита у основном 
образовању.



ГРАМАТИКА 5
АУТОРKE: Данијела Милићевић,  
Сунчица Ракоњац Николов

« 
 »
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•  Радни уџбеник са више од шестсто зада-
така различитих нивоа постигнућа.

•  У анализи језичких појава полази се од 
познатог, и постепено, негујући анали-
тичко-синтетичко мишљење, долази се 
до непознатог. 

•  Језичке појаве се обрађују на примерима 
из свакодневног живота, као и на приме-
рима обрађених књижевних дела у петом 
разреду.

•  Бројни језички примери оспособљавају 
ученике да избегну честе грешке које се 
сусрећу у говору или писаној комуника-
цији, посебно у савременим облицима 
комуникације, као што су имејл, поруке 
на мрежама, СМС и слично.

« 



 »

 »

« 
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Дефиниције су изложене поступно и јасно, 
речником примереним узрасту ученика.

Корак даље – намењен је онима који желе 
да прошире своје знање и сазнају више 
о појмовима које се обрађују у лекцији, 
као и онима који су радознали или се 
припремају за такмичења.

У анализи језичких појава, 
усвајању новог градива или 
обнављању и проширивању 
знања из претходних година 
негује се принцип поступности, 
од познатог ка непознатом.

Кутак за моје примере – на 
занимљив и маштовит начин 
ученици ће применити своје 
знање, повезати га са искуством, 
свакодневним животом, али и са 
другим предметима.

 »



«  »

Језичке смицалице – помажу ученицима да избегну 
честе грешке када примењују стечено знање.

Прегледни подсетник наученог градива.
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«  »

Тест на крају области 
– провера знања, 
симулација завршног 
испита у основном 
образовању.

Рекли су о нашим 
уџбеницима...
Кутак за моје примере  
у Граматици нуди стваралачке  
и самосталне задатке и корак 
је даље. Уџбеник је подстицајан, 
остварује међупредметне 
корелације и нуди дивне идеје  
за пројектну наставу.
Маја Чмелик 
ОШ „Никола Тесла“, Нови Сад 

Зарони и знање изрони! 
– различити типови 
задатака за увежбавање 
тек усвојеног градива.



РАДНА СВЕСКА 5
АУТОРKE: Данијела Милићевић,  
Сунчица Ракоњац Николов,  
Катарина Колаковић, Анђелка Петровић
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•  Први пут на нашем тржишту методички 
обра ђена радна свеска.

•  Сва питања из језика и књижевности дата 
су према моделу питања која долазе на 
малој матури.

•  Потпуно нова питања која се не појављују 
ни у једном делу уџбеничког комплета, нити 
у дигиталном уџбенику.

•  Више од четиристо задатака.

•  Графичко-ликовним изразом уџбеник је 
осми шљен по мери садашњих генерација. 

•  Књижевни текстови који нису обрађени у 
Читанци представљају полазиште за про-
веру знања ученика.

«  »

КЊИЖЕВНОСТ

У првом делу радне 
свеске код разматрања 
језичких појава полази 
се од текстова који нису 
обрађени у Читанци за 
пети разред основне 
школе, као и од једног 
броја текстова из домаће 
лектире, прописаних 
Планом и програмом 
наставе и учења. Након 
уводне мотивације 
у читање изабраног 
одломка, груписани 
су различити типови 
задатака за проверу 
знања ученика. 
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Обнављам научено – задаци који 
служе за проверу у ком степену је 
ученик савладао књижевне појмове 
прописане Планом и програмом и 
обрађене у Читанци.

Разумем прочитано – задаци 
којима се проверава разумевање 
прочитаног текста и на основу 
њих се утврђује способност 
проналажења информација у тексту.

Други део радне свеске – Народна  
и ауторска књижевност; Књижевни родови  
и врсте – састављен је од различитих типова 
задатака груписаних према књижевно- 
-теоријским појмовима које ученици треба  
да усвоје.

«  »

 »

« 

 »

Отривам ново – методичка апаратура која доноси 
задатке који проширују и обогаћују језичку културу 
ученика, а преостали задаци, насловљени посебним 
именима (нпр. „Лаокон и његова судбина”), подстичу 
литерарно изражавање ученика. 



«  »

« 

.

 »

. « 

Трећи део радне свеске односи се на област граматике. У њему се 
кроз различите типове задатака проверава усвојено знање. Задаци 
мотивишу ученика на учење, активирају његове емоционалне, 
интелектулне и социјалне потенцијале, подстичу на овладавање 
основним законитостима српског језика и књижевности.

12

ГРАМАТИКА



 »

. « 

 »
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Посебан одељак под називом Припремамо се за малу матуру доноси три теста  
за проверу знања из књижевности и граматике. Тестови су осмишљени према 
моделу тестова који долазе на завршном испиту у основном образовању, 
састављени су од двадесет питања, што омогућава ученицима да се од почетка 
другог циклуса образовања постепено припремају за полагање мале матуре. 
На крају радне свеске дата су само решења тестова, и то према кључу како 
се решавају и тестови на завршном испиту, са инструкцијама који је одговор 
прихватљив и колико поена доноси. 

Решења имају само тестови, али не и остали делови радне свеске, будући да је то 
методички оправдано како би наставник имао прави увид у напредовање ученика.

Рекли су о нашим уџбеницима...
Ауторке су изабрале изврсне књижевне текстове из Допунског избора 
лектире који је предвиђен Планом и програмом наставе и учења.  
Тиме нису оставиле ученике ускраћеним за упознавање са одличном 
литературом. У делу Књижевност у уџбенику нарочито су корисни задаци 
у одељку Откривам ново у којима су ученици мотивисани да открију тачно 
значење речи на однову контекста у датој реченици, као и задаци у одељку 
Обнављамо научено, у којима ученици обнављају и примењују знање  
о усвојеним књижевнотеоријским појмовима.
Ивана Чукановић 
ОШ „Душан Јерковић”, Ужице 



3Д анимације помоћи ће ученицима да лакше 
савладају градиво и визуелно им приближити 
различите појаве, објекте, изуме, књижевна дела...
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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 занимљиве, савремене, 
интерактивне наставе.
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 материјалa

•   Интерактивни тестови за проверу знања за сваку лекцију
•   Могућност самосталног креирања дигиталних садржаја
•   Дигитални уџбеници за српски језик и књижевност за 8. разред 

садрже десет тестова са по двадесет задатака за полагање  
завршног испита, који су симулација теста који ученике  
очекује на крају другог циклуса образовања. 

•   Постепена и детаљна припрема ученика за малу матуру.



Решавајући интерактивне задатке и 
тестове, ученици добијају повратну 
информацију да ли су тачно урадили 
задатак, као и резултат теста.
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Алати Дворана славних и Временска машина 
у разним приказима показују познате људе, 
књижевнике, историјске личности широм света.

Аудио-записи који прате 
садржаје уџбеника.

Аутентични видео-записи прате 
садржај наставних јединица.

Галерија 
фотографија.



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

•  читанку с дигиталним уџбеником;

•  граматику с дигиталним уџбеником;

•  радну свеску;

•  приручник за наставнике;

•  педагошки дневник;

•  плакат за учионицу.

ЗА НАСТАВНИКЕ

Приручник за наставнике садржи:
•    програм наставе и учења  

за Српски језик и књижевност;
•    правилник о оцењивању ученика  

у основним образовању;
•    протокол о поступању у установи  

у одговору на насиље;
•    предлог глобалног плана рада  

наставника и месечне планове;
•    предлоге дневних припрема  

у ПДФ и ВОРД формату;
•    иницијални тест и четири контролна 

задатка за две групе;
•    осам петнаестоминутних  

провера знања за две групе;
•    предлоге припрема за  

индивидуализован рад са ученицима.
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Предлози 
петнаестоминутних тестова.

Наставни материјал 
за индивидуализован 
и прилагођен начин 
рада са ученицима за 
5, 6, 7. и 8. разред.



КОМПЛЕТ ЛЕКТИРЕ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

КОМПЛЕТ ЛЕКТИРЕ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД

КАО ЈАРКО ИЗА ГОРЕ СУНЦЕ, избор из народне књижевности
Бранислав Нушић, ХАЈДУЦИ
Марк Твен, ДОЖИВЉАЈИ ТОМА СОЈЕРА
У ЗЕМЉИ СРЕБРНИХ БРЕЗА, избор из ауторске књижевности

РСД, мек повез990

РСД, мек повез990

Бранко Ћопић, ОРЛОВИ РАНО ЛЕТЕ
Ференц Молнар, ДЕЧАЦИ ПАВЛОВЕ УЛИЦЕ
Бранислав Нушић, АУТОБИОГРАФИЈА
ЗЕМАЉСКО ЈЕ ЗА МАЛЕНО ЦАРСТВО,  
избор из народне књижевности

ЗА ВИШЕ РАЗРЕДЕ
•  Богата методичко-дидактичка апаратура

•  Детаљно објашњене непознате речи и изрази

•  Бројна питања за анализу и разумевање прочитаног књижевног дела

•  Питања за припрему за полагање завршног испита  
дата према моделу који ученике очекује на малој матури

•  Шарене стране – занимљив и поучан додатак који садржи:  
белешку о аутору, интересантне енциклопедијске одреднице  
тематски повезане са књижевним делом које служе за проширивање 
знања и развијање опште културе и информисаности ученика.

•  Приређивачи: професори српског језика и књижевности

ЛЕКТИРА
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Модеран дизајн!
Лектира прати нови 

Програм наставе  
и учења!



КОМПЛЕТ ЛЕКТИРЕ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

РСД, мек повез990

ЗА ВИШЕ РАЗРЕДЕ

19

КРИЛА МОЈА, С ВАМА ЋУ ЛЕТЕТИ,  
избор из народне књижевности 
Јован Стерија Поповић, ПОКОНДИРЕНА ТИКВА 
Антоан де Сент Егзипери, МАЛИ ПРИНЦ 
СВЕТИ САВА, ЛЕВО ОД ЊЕГА ТЕЧЕ ВРЕМЕ, ДЕСНО ОД ЊЕГА  
ТЕЧЕ ВРЕМЕ, Свети Сава у народној и ауторској књижевности 

РСД230
Ивана Брлић Мажуранић  
ПРИЧЕ ИЗ ДАВНИНА

мек повез

РСД230
Џек Лондон  
ЗОВ ДИВЉИНЕ

мек повез
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ДНЕВНИК ЧИТАЊА
ЗА 5, 6, 7. И 8. РАЗРЕД
ДОДАТНО НАСТАВНО СРЕДСТВО

Како да боље запамтиш лектиру коју читаш

АУТОРKA: Светлана Курћубић Ружић ОДОБРЕНО

•  Додатно наставно средство у коме ученици  
воде белешке док читају домаћу лектиру.

•  Припрема за часове анализе домаће лектире на часу.
•  Засновано на Плану и програму наставе и учења  

за пети, шести, седми и осми разред.
•  Налозима и задацима се остварују исходи прописани  

Планом и програмом за одређени разред.
•  Програмирано, циљано читање књижевног дела.
•  Популарисање читања и љубави према књижевности.
•  Дневник је састављен из 2 дела:

1.  анализа књижевних дела на основу методички вођених питања;
2.  ученик постаје аутор и сам пише свој дневник о додатним делима 

из лектире и омиљеним књигама.

64 стране

520 РСД

84 стране

520 РСД

84 стране

520 РСД520 РСД

88 страна



Креативан и јединствен начин како 
да ученици запамте писце, дела, 
род и врсту за завршни испит.

НОВО 

ВИРТУЕЛНА 
ШКОЛА
СВИ УЏБЕНИЦИ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ,  
УЗ МНОШТВО ВИДЕО-МАТЕРИЈАЛА  
И ВИРТУЕЛНОГ ВОДИЧА!

www.3d.vulkanznanje.rs

Састављена из два дела, планера и 50 меморијских картица Књи-
жевна меморија је вежбанка која ће ученицима помоћи да једнос-
тавно обнове дела и књижевне јунаке од 5. до 8. разреда.
Уз меморијске картице долазе и описи игара које ученици могу да 
играју са другарима, укућанима... Замишљене су као игре меморије 
којима се обнавља градиво сваког разреда помоћу слика писаца и 
цртежа-асоцијација које je ученик сам нацртао. Када предложене 
игре досаде, ученици могу да осмисле своје и наставе игру у групи 
или у пару. Важно је да савладају сва дела и писце јер је на заврш-
ном испиту сваки поен важан!

КЊИЖЕВНА 
МЕМОРИЈА



Вулкан знање 
Господара Вучића 245 
11000 Београд

011 74 56 025

office@vulkanznanje.rs

www.vulkanznanje.rs

vulkanznanje

@vulkan_znanje

СРПСКИ ЈЕЗИК  
И КЊИЖЕВНОСТ
5–8. РАЗРЕДА




