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ИСТОРИЈА
5 –8. РАЗРЕДA
Издавачка кућа Вулкан знање припремила је комплетну се-
рију уџбеника историје 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. 
Користећи уџбенике, ученици ће разумети историјске 
појмове, појаве и догађаје; повезивати и разликовати 
поводе, узроке и последице; научити да анализирају ис-
торијске карте и изворе; развиће одговоран однос према 
прошлости и културно-историјском наслеђу. Уџбеници 
наводе ученике на размишљање и мотивишу их да изводе 
адекватне закључке.
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ИСТОРИЈА 5
АУТОРКА: Весна Димитријевић 

Уџбеник Историјe за пети разред основне школе, по свом садржају, на-
чину презентовања, дужини реченица и обиму у целини, прилагођен 
је узрасту и интересовању ученика петог разреда основног образо-
вања и васпитања. 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 повезује са већ стеченим знањима.
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У уџбенику су наставне лекције обрађене тако да ученицима нуде 
корисне информације из науке и омогућавају достизање прописаних 
исхода. Наставна материја је у складу са прихваћеним теоријама 
и чињеницима као и актуелним подацима, а значајна пажња је по-
клоњена корелацији са другим предметима.

У уџбенику, у оквиру сваке лекције, понуђени су и историјски извори, 
који су допуњени одговарајућим илустрацијама и фотографијама. Сва-
ки историјски извор дат је као пример за анализу одређеног периода 
или кључног догађаја и од ученика се тражи да повлаче паралеле са 
догађајима у савременом свету.

На почетку сваке области налази се кратак текст 
који уводи ученике у тему која се обрађује.
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Свака лекција започиње мотивационим 
питањима којима се ученици подсећају 
градива које су учили у претходним 
разредима или у претходним лекцијама 
у петом разреду.

У рубрици САЗНАЈ ВИШЕ дате 
су додатне занимљивости 
које мотивишу ученике да 
прошире знања о теми која 
се обрађује у лекцији. 
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Велики број приказа 
територија омогућава 
једноставније усвајање 
знања о историјским 
догађајима.
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Велики број ИСТОРИЈСКИХ 
ИЗВОРА помаже ученицима да 
што боље разумеју историјски 
период који се обрађује.

У оквиру области дати су ПРОЈЕКТНИ 
ЗАДАЦИ који мотивишу истраживачки 
рад код ученика, развијају критичко 
мишљење, а наставницима помажу да 
организују пројектну наставу.

На крају лекције, у рубрици 
НАУЧИЛИ СМО, ученици имају 
кратак преглед најважнијих 
информација из лекције.

Сопствени напредак у учењу 
ученици могу да прате кроз 
понуђена ПИТАЊА И ЗАДАТКЕ, 
на почетку и на крају лекције.



Аутентични видео-записи 
прате садржај појединих 
наставних јединица.

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



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

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

Алати Дворана славних и Временска машина 
приказују познате људе широм света, 
књижевнике, историјске личности.
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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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ВИРТУЕЛНА 
ШКОЛА
СВИ УЏБЕНИЦИ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ,  
УЗ МНОШТВО ВИДЕО-МАТЕРИЈАЛА  
И ВИРТУЕЛНОГ ВОДИЧА!

www.3d.vulkanznanje.rs
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