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MATЕМАТИКА
5–8. РАЗРЕДA 



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

Задржавајући јединствен концепт и карактеристичан приступ, 
као и доследност стила писања кроз уџбенике, ауторка је 
успешно обрадила и приказала све предвиђене садржаје на 
инвентиван начин, прилагођен ученицима. 
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•  На једном месту обједињени су уџбе-
ник и збирка задатака. 

•  Свака лекција има теоретски део који 
је илустрован одговарајућим урађеним 
примерима, а на крају лекције налази 
се питање које често представља недо-
умицу за већи број ученика. Решавање 
ових питања се може реализовати кроз 
рад у паровима или тимски рад учени-
ка, где они кроз дискусију и навођење 
примера, уз вођење наставника, долазе 
до тачног решења. 

•  Затим следе задаци, које ученици треба 
да решавају самостално, а решења за-
датака су издвојена на крају уџбеника. 

•  На маргинама се налазе подсетници, 
тј. одговарајуће слике и формуле, које 
ученицима треба да помогну при реша-
вању појединих задатака. 

•  На крају сваке теме је Примена науче-
ног, која је осмишљена да ученици кроз 
решавање реалних животних ситуација 
провере шта су научили, као и да увиде 
како могу искористити одређена знања 
из математике у свакодневном животу. 
За решавање ових задатака потребан 
је партнерски однос ученика и настав-
ника, као и истраживачки рад ученика, 
тј. проналажење потребних података и 
најоптималнијег решења.
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MATЕМАТИКА 5
УЏБЕНИК СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА 
АУТОРКA: Оливера Тодоровић ОДОБРЕНО

Уџбеник помаже ученицима да развијају критички начин мишљења, 
истраживачки дух, разумеју за шта су им потребна стечена знања из 
математике и да науче да их примењују у реалним ситуацијама.



Најважније дефиниције које ученици 
треба да запамте јасно су истакнуте.

Свака лекција садржи комплетно 
решене примере задатака.
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На крају сваке лекције налазе 
се питања за тимски рад.

На крају сваке области дата 
је примена наученог кроз 
решавање реалних животних 
ситуација.

Задаци за самосталан рад 
ученика постављени су од 
једноставнијих ка сложенијим.

Кроз цео 
уџбеник дати 
су подсетници 
који помажу 
ученицима да 
обнове градиво 
које је повезано 
са оним што се 
обрађује.
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MATЕМАТИКА 6
УЏБЕНИК СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА 
АУТОРКA: Оливера Тодоровић 

После уџбеника за пети, седми и осми разред, 
ауторка Оливера Тодоровић написала је и 
уџбеник са збирком задатака за шести разред, 
који је конципиран на исти начин и садржи 
исте елементе. 

•  У једној књизи обједињени су уџбеник и збир-
ка задатака, који садрже довољно задатака за 
рад на часу и увежбавање код куће. 

•  Задаци су постављени од једноставнијих ка 
сложенијим тако да ученик може самостално 
да напредује у раду. 

•  Решења задатака дата су на крају уџбеника. 

•  На крају сваке тематске целине предложен је 
један функционални задатак (Примена науче-
ног), који ученике мотивише да повежу знања 
и примене га у некој животној ситуацији која 
им је блиска и примерена узрасту. 

НОВО
У ПРОЦЕСУ 

ОДОБРАВАЊА

Свака лекција почиње садржајем који 
је повезан са темом која се обрађује. 

У оквиру лекције дати су  
урађени примери задатака. 
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Рекли су о уџбеницима...
У уџбенику за математику Вулкан знања указује 
се на везу садржаја са свакодневним животом, 
његовом применом и даљим учењем, чиме се 
подстиче интересовање за предмет, односно 
наставну област, мотивише и подржава само-
стално учење. Рукопис је будућа књига која ће 
сваком ученику бити велика подршка у усвајању 
знања. Читајући овај рукопис, препознала сам 
велику љубав према математици, деци и њихо-
вом напредовању у учењу.
Јаворка Стаменковић 
ОШ „Јован Стерија Поповић”, Нови Београд

Уџбеник са збирком задатака Оливере Тодо-
ровић, искусног педагога и аутора великог 
броја уџбеника и збирки задатака, драгоцен је 
прилог важном сегменту уџбеничке литературе 
за основну школу. Укупан утисак је да се ради 
о вредном уџбенику, и са стручног становишта, 
и са психолошког, дидактичко-методичког и 
језичко-стилског аспекта. 
Срђан Огњановић 
Рачунарскa гимназијa, Београд

После сваке лекције следе задаци 
за самосталан рад ученика.

На маргинама су издвојена 
објашњења појединих појмова чије 
се израчунавање тражи у задацима.

На крају сваког поглавља 
налазе се занимљиви 
задаци за примену знања.



Аутентични видео-записи 
прате садржај 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 материјала

•   Интерактивни алати за математику помажу у развоју вештина и 
омогућавају ученицима лакше усвајање знања

•   Интерактивни тестови за проверу знања за сваку лекцију
•   Могућност самосталног креирања дигиталних садржаја



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

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

Интерактивни алати за математику  
учиниће учење забавнијим и 
креативнијим.
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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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Ако су a и b природни бројеви, количник a : b = a
b

зовемо разломак. При томе број a се назива 
бројилац, а број bименилац разломка a

b
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