
Нада Осмајић,
директорка издавачке куће Вулкан знање

Поштовани учитељи,

Желимо вам срећан и успешан почетак нове школске године! 
Након четири године успешног рада издавачке куће „Вулкан 
знање“ и коришћења наших штампаних и дигиталних уџбеника, 
желимо да вам се захвалимо на сарадњи и поверењу које сте 
нам указали.

Са задовољством вас обавештавамо да је уџбеник Биологија 5 
„Вулкан знања“ ушао у ужи избор за најбољи европски 
уџбеник и награду BELMA AWARDS 2022. Подсећамо вас, 
„Вулкан знање“ je и прошле године било добитник признања 
Франкфуртског сајма књига за најбољи уџбеник у 2021. години 
– Златна награда за уџбеник „Дигитални свет 1”. Радујемо се свакој награди која потвруђује да је квалитет 
наших уџбеника најбољи или међу најбољима у оштрој конкуренцији највећих европских издавача.

Као највећи домаћи издавач радимо на сталном побољшању квалитета и осавремењивању наших 
уџбеника. Захваљујемо свима који су радили евалуације наших издања и дали свој допринос како да 
унапредимо постојеће и урадимо потпуно нове уџбенике. 

За нови одабир припремили смо потпуно нове уџбенике за 1. разред у које је уткано ваше искуство 
и наше знање. Имајући у виду да се ове године бирају уџбеници за 1. разред акценат смо ставили на уџбенике 
тог разреда. У питању су уџбенички комплет за Српски језик и књижевност  и Свет око нас за 1. разред. 
Такође, припремили смо и додатни комплет за Српски језик за 2. разред, Природу и друштво за 3. Разред 
и Математику за 4. разред.

Уз квалитетне уџбенике, посебно смо поносни на наше дигиталне уџбенике који су настали у сарадњи 
са компанијом Мozaik Education и који садрже на једном месту све што вам је неопходно за реализацију 
савремене, динамичке и интерактивне наставе. 

Са жељом да вам пружимо потпуну подршку у настави, припремили смо приручнике за учитеље који 
садрже предлоге годишњих и месечних планова рада, предлоге дневних припрема у складу са препорукама 
ЗУОВ-а. Поред приручника пажљиво смо радили и на припреми приручника за пројектну наставу, као и 
на предлозима наставних материјала за индивидуализован и прилагођен начин рада са ученицима. Уз све 
то, сигурни смо да ће вам врло корини бити и предлози контолних вежби одштампаних за сваког ученика, 
примерак лектире и педагошки дневник за учитеље који употпуњују Кофер знања наменен учитељима. 

Надмо се да сте приметили да су наши уџбеници били увек испоручени на време.  

Ваше похвале и избор наших уџбеника потврђују да смо на добром путу, те ћемо се и убудуће трудити да 
унапређујемо квалитет свих издања и померамо границе у издаваштву уџбеника.

С поштовањем, 
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НОВИ ВУЛКАНОВИ
УЏБЕНИЦИ ЗА 1. РАЗРЕД

РАЗРЕДНА НАСТАВА

1.
РАЗРЕД

Након четворогодишњег присуства у школама издавачка кућа Вулкан знање унапређује квалитет својих издања. 
Ослушкујући потребе учитеља и анализирајући евалуације уџбеника који се користе у настави, направили смо 
нови комплет уџбеника за ПРВИ РАЗРЕД основне школе. Неке уџбенике смо урадили потпуно нове, 
док смо неке унапредили. Представљамо вам нови комплет уџбеника за ПРВИ РАЗРЕД.

Дигитални свет 1 
НАЈБОЉИ  
ЕВРОПСКИ  
УЏБЕНИК  
за прваке 2021!

B
ELM A  2021

Gold  
award

Category 

1

Дигитални свет 1
НАЈБОЉИ ЕВРОПСКИ ЏБЕНИК 

за прваке 2021!
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3.

4.

2.

РАЗРЕД

РАЗРЕД

РАЗРЕД

•  Актуелни и интерактивни садржаји.

•  Систематичност и прегледност.

•  Подстицање креативности, критичког мишљења 
и самосталног закључивања.

•   Омогућавање међупредметних корелација и 
подстицање развоја општих међупредметних 
компетенција.

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

•  Савремени дизајн.

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

•   Идеје за реализацију пројектне наставе.

ПРЕДНОСТИ УЏБЕНИКА



СРПСКИ ЈЕЗИК 1
ОД ЛИНИЈЕ ДО СЛОВА 45 СТРАНА
ШТАМПАНА СЛОВА 100 СТРАНА

ПИСАНА СЛОВА 100 СТРАНА
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Читаоница

Ученик препознаје поједина слова.
Потребно је свакодневно увежбавање читања.
Ученик чита слово по слово са понављањем прочитаног. Указати му да не треба да 
понавља већ прочитано. Наставити са редовним увежбавањем читања.
Ученик повезује слова у речи, али без разумевања прочитаног.
Наставити са редовним увежбавањем читања.
Ученик повезује слова у речи са разумевањем прочитаног.
Наставити са редовним увежбавањем читања.
Ученик ишчитава речи и разуме прочитано.
Наставити са редовним увежбавањем читања.
Ученик ишчитава речи и реченице и разуме прочитано.
Наставити са редовним увежбавањем читања.
Ученик краће речи чита, а дуже ишчитава. Разуме прочитано.
Наставити са редовним увежбавањем читања.
Чита текст са разумевањем. Вежбати изражајно читање.

Чита текст са разумевањем, јасно и течно.

Уписати 

Прочитај речи. Заокружи називе животиња.

Прочитај реченице. Женска имена подвуци црвеном бојом, 
а мушка зеленом.

Прочитај причу и испричај о чему се у њој говори. Заокружи на 
илустрацији погрешно нацртан део.

Змајеви

Марко има унуке Ранка и Станка. Зато је купио канап и танак 
папир. Све троје праве змајеве. Змајеви су огромни. Ветар змајеве 
носи високо тамо-вамо. Марко узвикује: „Пазите на гране!” Ранко је 
погрешио. Повукао је јако свог змаја, па је запео за високу грану! 
Веома се узнемирио. Марко га теши и смирује. Попео се и спустио 
змаја. Сви се смеју, а највише змајеви.

ко,  ми,  уво,  југ,  паук,  штит,  гусан,  шерпа,  писати,  узвикнути

во,  ти,  мај,  вук,  парк,  вест,  зашто,  звоно,  носити,  шпагете

он, пет, мак, зора,  кост, шара, јунак, прозор, застава, изгазити

ви,  ја,  сир,  три,  звер,  кума,  коска,  ташна,  гитара,  папагај

Сергеј шета.               Марко прави воз.
Костина тетка носи шарену јакну.

Зага пише.               Јанко јури муву.
Поштар спушта тешке пакете на место.

У парку са Гаром

Јована и Катарина су у парку. 
Оне шетају свог пса Гару. Гара има 
крупан врат и широке шапе. Увек 
јури кроз високу траву, па му се 
замрси густо крзно. Намерно гази 
и по прашини. На повратку из 
парка, Гара се опире, па га сестре 
вуку по стази. 

Зора кува.         Весна шиша пса.
На гранама стоји пет гавранова.

Петра пегла.         Раша зове Иву.
Јасна маше сестри кроз прозор.

Процена усвојености читања: 

Прочитај причу и испричај о чему се у њој говори.
Развоју компетенција 
читања битно доприносе 
Читаонице, делови 
уџбеника у којима су дати 
текстови за увежбавање 
читања и разумевања 
прочитаног. Читаонице 
садрже чек-листу за 
процену усвојености 
читања коју попуњава 
учитељ.

БУКВАР 
AУТОРΚA: Ивана Цмиљановић Косовац

•  Буквар са наставним листовима је подељен на три 
засебне уџбеничке јединице (књиге): Од линије до слова 
(предбукварски период), Штампана слова са словарицом 
и Писана слова.

•  Део уџбеника посвећен предбукварском периоду 
омогућава развој компетенција потребних за усвајање 
читања и писања. Истовремено се тежи и развоју говора 
кроз описивање, одговарање на питања, учење бројалица, 
глуму, имитације. 

•  Учење штампаних и писаних слова реализовано је 
комбинацијом монографског и групног поступка обраде. 
Обрада штампаних слова подржана је уочавањем 
графичке структуре, аналитичко-синтетичким вежбама 
и уочавањем позиције гласа у речима, што је кључна 
претчиталачка компетенција. Обради писаних слова 
приступа се преко графомоторичких вежби које су 
прожете логичким и игровним задацима, са израженим 
мотивационим карактером. 
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Усвајање појмова глас, 
реч, реченица остварује се 
континуирано, кроз цео уџбеник, 
преко разноврсних гласовних 
аналитичко-синтетичких вежби.

4140

Шта све умем
Испричај у чему си све успешан/успешна.

Научи напамет наведену бројалицу.

Ушо медо у дућан,
није реко: „Добар дан!”,
већ је реко: „Добро вече!”,
поклони се, па утече.

 Дућан је продавница.
 Меда је утекао, што значи да је побегао.

Настави низ шара као што је започето.

Научену бројалицу изговарај са другом или другарицом уз 
пљескање рукама као што је показано на сликама.

Настави као што је започето.

Изговори наглас називе предмета на сликама и обој онолико 
кружића колико гласова чујеш.

Облике , , ,  
нацртај у поља тако да 
се исти облик не понови 
двапут у истом реду.

3938
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Прецртај слику одеће која у називу нема глас р.
Обој одећу која у називу има два гласа р.

р
Р Р

р 

1
2

Попуни укрштеницу. Решење је име наше планине. Напиши 
га испод фотографије. Почни великим словом.

Реченица којом нешто питамо завршава се знаком који 
се назива упитник (?). 

Ко има сат?

Прочитај текст и напиши одговоре на питања.

Тениски тренери
Растко носи тениски рекет. Он тренира са тренером Марком. 

И Сара носи рекет. Она тренира са тенисером Сретеном.

Повежи делове речи. Напиши речи на линијама.
  са

ре  рна

  ка

те    са

ма  ра  ме

ко      ком1.

2.

3.

4.

Ко носи рекет?

Ко тренира са Саром?

Ко тренира
Растка?

Растко

риба

3.

1. 2.

4.

24 25

С с
Са ос см

1
2

ас
1

исто сос тост сито мисао

Симо, ми смо сами. Тасо, то си ти?
Ти си остао са Сашом?
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Спој тачкице тако што ћеш сваки део тела започети од 
црвене тачке. Обој стоногу.

слон

Прочитај речи. Препиши их у свеску.

Прочитај реченице и препиши их.

Напиши писаним словима шта је приказано на сликама.

Повуци линију кроз отворе у саћу и помози пчели да пренесе 
поруку. Поруку напиши писаним словима.

Т м ао о ом
а им с а с а.

Прочитај текст и уради задатак.

Пчеле праве    кошници.
Пчеле живе у    мед.
Пчеле имају    нектар.
Пчеле сакупљају   жаоку.

Пчеле живе у кошници. Сакупљају цветни 
сок, нектар, и од њега праве мед. Када их неко 
нападне, бране се тако што забадају оштру 
жаоку у тело непријатеља. Међу њиховим 
непријатељима су и осе, које нападају пчеле 
и узимају им мед.

Повежи линијама делове реченица.

На крају сваке лекције налазе 
се задаци напредног нивоа, 
намењени ученицима који већ знају 
да читају и пишу.
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42 3

A1
2

3

1

2
a

И1
32 и

К к1 3
2

Р р1

2

Ј
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Ш
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Њ њ
1 2

3бБ
1
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1
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Ћ ћ
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1 2

Ц ц
1 3

2
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Ђ ђ1

3

2

Џ џ
1 2

4

3

Ф ф
1

2 3

Графомоторичке вежбе нижу 
се поступно, од једноставнијих ка 
сложенијим, а укључују и цртање, 
бојење и лепљење налепница.

Логички задаци доприносе 
оспособљавању уочавања 
узрочно-последичних веза и 
решавања проблема.

У уџбенику су јасно издвојена основна 
правописна правила, након којих следе 
задаци којима се то правило увежбава.

На крају уџбеника налазе се налепнице са 
прецизним упутствима за правилно писање сваког 
слова и са одговарајућом сликом. Ученици их могу 
залепити у свеску како би им упутства за писање 
увек била при руци.

Уџбеник обилује разноврсним и занимљивим 
задацима. Заступљене су и језичке и графичке 
игре (загонетке, брзалице, ребуси, плетенице, 
укрштенице) и занимљивости из енциклопедијских 
текстова. Пажња је посвећена и вежбама читања 
линеарног и нелинеарног текста.

Кроз цео уџбеник се, континуирано, 
дају задаци за проверу 
разумевања прочитаног. Они су и 
посебно графички издвојени.
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СРПСКИ ЈЕЗИК 1

136 СТРАНА

AУТОРΚA: Маја Димитријевић

•  Читанка обухвата све препоручене текстове, 
укључујући и комплетну Јежеву кућу.

•  Текстови се могу обрађивати по оном редоследу како 
су дати у уџбенику, без прескакања, и управо тако су 
подешена и увођења књижевнотеоријских појмова.

•  Сваки текст прати богата методичка апаратура, која 
ће пружити значајну подршку учитељима у извођењу 
наставе.

•  Кроз питања, задатке, усмерења и подстицаје у 
уџбенику се мотивише и подржава самостално 
стицање знања, уз уважавање различитих стилова 
учења, и остварују бројне корелације с другим 
наставним предметима.

•  Маштовите, духовите и динамичне илустрације 
увући ће ученике у свет књижевних дела и учинити да 
учење буде занимљиво и лако. 

Непознате речи су, због боље перцепције, истакнуте у самом тексту и објашњене 
на страни на којој се налазе, а неретко су и илустроване.

ЧИТАНКА 1 

Стваралачка радионица 
доноси подстицаје којима се 
остварују корелације с другим 
наставним предметима и 
областима, али и креативне 
задатке са простором за 
цртање и писање одговора 
– а све је увек тематски врло 
чврсто у вези са обрађеним 
текстом.

У одељку Занимљивости 
налазе се додатни 
информативни садржаји 
енциклопедијског типа за оне 
који желе да сазнају више.
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На крају сваке тематске 
целине је Обнављалица, 
тј. резиме-страница са 
различитим типовима 
задатака којима се 
проверава степен 
усвојености појмова и 
садржаја обрађених у том 
делу Читанке.

1.  Препознај шта је прича, а шта песма. Одговор упиши на линију.

      

Ово је ______________.                           Ово је ______________.

2. У којим причама се радња дешава ноћу?

а) „Дум-Дум Оливер и његов бубањ”
б) „Јоца вози тролејбус”
в) „Ноћни ћошак”

Заокружи слова испред тачних одговора.

Тај одговор нам показује ______________  дешавања радње у причи.

3. Где Јоца вози тролејбус?

а) у кући               б) на улици               в) у дворишту

Заокружи слово испред тачног одговора.

Тај одговор нам показује ______________  дешавања радње у причи.

4.  О каквој се деци говори у текстовима „Јоца вози тролејбус”, „Деца су 
украс света” и „Сликар”?

а) о маштовитој деци
б) о себичној деци
в) о немирној деци

Заокружи слово испред тачног одговора.

Ветар сејач

Ветар дува као луд,
а Неда се смеје.
Мама каже: он сад свуд
путем цвеће сеје.

Дограбио семење
са ливаде зелене
и носи по зраку.
Распукао балончић
жутоме маслачку.

Ноћни ћошак

Понекад ме у оне ране јутарње сате, 
када се сунце тек слути, а месец још увек 
башкари по великој небеској постељи, 
пробуде неки шумови који сваки пут 
личе на танани гласић. Звук долази из мог 
ћошка и, када устанем и приђем том мом 
чаробном месту, ничег више нема.

ОБНАВЉАЛИЦА

96

5. Повежи осећања са дечјим лицима.  

                радост                  туга                  страх

         

6.  Упиши у одговарајуће поље речи: космос, громогласан, башкари се.    

 
 

реч _______________ _____________ __________________

објашњење излежава се,
лешкари

свемир,
васиона

веома гласан,
звучан као гром

Где у Читанци можеш да провериш значење ових речи?

а) у Речнику 
б) у Садржају
в) у Водичу

Заокружи слово испред тачног одговора.

7.     Када се гостима шаље позивница? 

а) за рођенданску прославу и венчање 
б) за концерт
в) за позоришну представу

Заокружи слово испред тачног одговора.

8.     Повежи линијом реч са одговарајућим објашњењем.

         СПИСАК
                   Ту је записано шта треба да купимо  

                                         или урадимо.

     УПУТСТВО
                   Ту је објашњено како нешто треба да                           

                                         употребимо или направимо.
97

Кроз питања и задатке се 
проверава да ли је ученик 
разумео текст, очекује се 
да одговоре образложи, а 
проблемске ситуације реши на 
основу свог искуства.

Одељак Учимо садржи истакнуте 
и објашњене нове књижевне 
појмове и правописна правила, 
а све уз текстове који би били 
најпогоднији за њихово увођење.

У одељку Вежбамо дати су 
задаци за увежбавање усвојених 
садржаја, са предвиђеним 
простором за писање и цртање.

У одељку Игра речима и сликама 
налазе се занимљиви  мисаони задаци 
попут загонетки и ребуса, али и они 
који подстичу разбој графомоторике 
као што су лавиринт или бојанке.
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МАТЕМАТИКА 1

ПРВИ ДЕО – 80 СТРАНА
ДРУГИ ДЕО – 74 СТРАНЕ

АУТОРКЕ:  Нела Малиновић-Јовановић, 
Јелена Малиновић

•  Уџбеник радног карактера подељен је на два 
дела, за прво и друго полугодиште. 

•  У потпуности омогућава остваривање 
програмских исхода, међупредметно 
повезивање, као и реализацију пројектне 
наставе. 

•  Полазећи од добро осмишљeних примера из 
реалног окружења, oд искуства и предзнања 
ученика, уџбеник пружа мноштво идеја за 
извођење наставе.

•  Уџбеник садржи много разноврсних задатака 
који упућују ученике на решавање теоријских и 
практичних проблема и примену математике у 
животним ситуацијама.

Графички издвојени уводни примери подсећају ученике на оно што су 
већ научили и мотивишу их да усвоје нова знања.

Важне речи у тексту истакнуте су плавом бојом.

УЏБЕНИК 

На почетку сваке области дат 
је кратак увод у садржаје 
поглавља.

Врапци у улози водича означавају 
делове тематских целина: нове 
наставне јединице, вежбања и 
пројектне задатке.

6

ЗАМЕНА МЕСТА САБИРАКА

На колико начина може да се израчуна колико је веверица на дрвету?

Ово је правило о замени места сабирака: 
збир се не мења ако сабирци замене места.

1. Запиши одговарајуће једнакости као што је започето. 

Први начин: 3 + 4 = 7    Други начин: 4 + 3 = 7
3 + 4 = 4 + 3

1 + 2 = 2 + 1 ______________

2.   Израчунај укупан број кликера 
на два начина.

3.  Израчунај укупан број 
цветова на два начина.

Први начин:  ________________
Други начин:  ________________

Први начин:  ________________
Други начин:  ________________

На који начин ти је било лакше да израчунаш збир?

Ово је правило о 

______________ ______________

77

На свакој слици налазе се три скупа оваца. Колико има оваца у сваком од 
скупова? Колико их има укупно?

ЗДРУЖИВАЊЕ САБИРАКА

  (3 + 2) + 4
(3 + 2) + 4 = 5 + 4 = 9

  3 + (2 + 4)
3 + (2 + 4) = 3 + 6 = 9

(3 + 2) + 4 = 3 + (2 + 4)

За здруживање скупова оваца које су унутар ограде користили 
смо знаке ( и ), које називамо заграде. Када рачунамо, прво 
сабирамо бројеве у загради.

Израчунај и упореди добијене збирове. 

(2 + 1) + 3 2 + (1 + 3)

Ово је правило о здруживању сабирака: збир се не 
мења ако збиру прва два сабирка додамо трећи сабирак 
или ако првом сабирку додамо збир друга два сабирка.
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На посебним страницама за истраживање под 
називом Математика око нас, кроз пројектне 
задатке се развија интересовање за математику.

Богато илустрованим 
примерима из дечјег 
искуства и окружења, 
забавним активностима, 
истраживањем и применом 
математике у реалним 
ситуацијама, подстиче се 
активно учење и развијање 
функционалних знања.

Све области садрже 
странице за вежбање 
са разноврсним 
типовима задатака за 
систематизацију знања.

56

БРОЈ JEДАН

По чему се разликују скупови на слици, а шта им је заједничко? 

На слици је скуп коме је једини члан                . Именуј остале скупове са слике.

Нацртај елементе у скуповима тако да буду једнакобројни са скупом чији је 

једини елемент троугао. Придружи им број.

Једнакобројним скуповима на слици придружујемо исти број. 

Број који им придружујемо назива се један и обележавамо га 

знаком 1.

Да ли скупу крушака и скупу 

јабука придружујемо број 1?

1

У свако поље упиши број један.

1

једночлани скуп

скуп који има један елемент

Скупови којима је једини члан зека, шаргарепа, купус и корњача jeсу 

једнакобројни. 

Једнакобројним скуповима на слици придружујемо исти број. 

36

4.  Допиши бројеве који недостају.

1.  Израчунај поступно.

7 + 9 = _________________________________________________

14 – 5 = ________________________________________________

20 – 8 = ________________________________________________

7 + 7 = _________________________________________________

2.  Одреди непознати умањеник ако је умањилац први следбеник броја 6, 

а разлика број 8.

Једнакост: _________________________  

Непознати умањеник: x = ___

3.  Упиши у  одговарајуће бројеве.

8
+ 4 – 2 + 5 – 7 + 8 + 4

5.  Откриј омиљену храну животиња са слике. Израчунај дати збир или разлику 

и спој са одговарајућим решењем.

12 + 6 14 – 9 9 + 8 16 – 5

5 17 11 18

6.  Израчунај разлику највећег парног броја друге десетице и највећег 

непарног броја прве десетице.

Решење:  __________________________________________________________

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

ВЕЖБАЊЕ

40

МЕРЕЊЕ ДУЖИНЕ

Филип је мерио дужину и ширину учионице кораком. Упиши у табелу дужину и ширину учионице мерене Филиповим кораком.

За колико Филипових корака је дужина учионице већа од њене ширине?
Учионица Дужина Ширина
Број корака

Максим је мерио дужину, ширину и висину предмета у својој соби. За мерење је користио лакат, педаљ и стопу. Упиши у табеле одговарајући број према датој слици.

Учионица Дужина Ширина
Број мојих корака

Измери дужину и ширину своје учионице и у табелу упиши одговарајуће бројеве.

Ормар Дужина Ширина Висина
Број 
лаката

Сто Дужина Ширина Висина
Број 
педаља

Тепих Дужина Ширина
Број 
стопа

32

МАТЕМАТИКА ОКО НАС: МАТЕМАТИЧКО РАЗГИБАВАЊЕ

Задатак за тимски рад: Вежбамо дух и тело – радимо вежбе у школском дворишту, фискултурној сали или парку.

Дуг тунел

  Направите „тунел” као на слици. Ученици који се налазе на крају низа пролазе кроз тунел и стају на почетак низа. И тако редом све док не прођу сви ученици.

Открили смо како да се разгибавамо уз математику.

Широка и уска пруга

  Станите и ухватите се за руке као на слици. Направили сте широку пругу. Имитирајте воз и марширајте. 
  Затим направите и уску пругу. Уместо за руке, ухватите се за рамена. Имитирајте воз и марширајте.

Дебље и тање стабло

  Затим укрстите руке у лактовима и ставите их на бокове. Поновите кретање као у претходној вежби.

Виши – нижи

  Станите у врсту. Сваки други ученик чучи. На учитељев/учитељицин знак мењајте положај. Они који су стајали сада нека чуче и обрнуто.
Они који су стајали сада нека чуче и обрнуто.

  Станите у круг и ухватите се за руке. Замислите да сте обгрлили дебело стабло. Крећите се кружно удесно, певајући песмицу. Крените десном ногом. На учитељев/учитељицин знак промените смер кретања.

78

1.   Повежи линијама скупове са одговарајућим бројевима.

ВЕЖБАЊЕ

6 5 3 79

4.   Упиши у  знак <, > или = тако да запис буде тачан.

3 + 5  8

6 – 1  4

1 + 6  3 + 2

8 – 4  9 – 2

1 + 2  5 – 1

6 – 3  0 + 4

2. Израчунај.

5 + 4 = __ _______ = __ 7 – 2 = __ _______ = __

3. Напиши одговарајуће једнакости.

__________

__________

__________

__________

5. Упиши у  одговарајуће бројеве.

5 +  = 6

 – 2 = 8

8 –  = 0

 – 0 = 3

7 + 2 = 4 + 

6 – 2 = 2 + 

3535

Меда је уловио 12 риба, али му је неколико искочило из корпе. 

У корпи је остало 7 риба. Колико риба је искочило из корпе?

ЈЕДНАКОСТИ СА НЕПОЗНАТИМ 
УМАЊИОЦЕМ

1.  Одреди непознати 
умањилац у једнакостима.

2.  Упиши у правоугаонике одговарајуће 

бројеве као што је започето.

15 – x = 6

x = ___

13 – x = 7

x = ___

3.  У једном вагону било је 20 путника. На станици је изашло неколико путника, 

па их је у вагону остало 8. Колико путника је изашло на станици?

Одреди непознати број: __________________________________________

Одговор: _______________________________________________________

Који број треба 
одузети од броја 12 да 
би разлика била 7?

Једнакост:     ___ – x = ____        

Непознати умањилац:  x = ____  

Из корпе је искочило ____ риба.

На основу приказа на бројевној правој одреди непознати умањилац.

Једнакост:

14 – x = 9

x = ___

17 8

9

11
6

12

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

14

x9 –

14

МАТЕМАТИКА ОКО НАС: МАТЕМАТИЧКИ ДЕТЕКТИВИ

  Пронађи скривене животиње на слици.

Иза жбуна скакуће,

испред шуме одмориће.

Наспрам њега река,

погодите где је зека!

Хајде мале паметнице,

пронађите гусенице!

Лево од куце гозба им је права.

Салатом се часте,

што да не, кад је здрава!

Десно од пута, 
мали лептир лута,

у цвећу се крије,

ко ће први 
да га открије!

Открили смо да речи које се односе на положаје 

предмета и бића често употребљавамо у говору.

  Подвуци у песмицама све речи које oписују положаје предмета и бића. 

Замоли некога да ти помогне ако не знаш да читаш. 

  Пробај и ти да смислиш неку песмицу у којој ћеш користити речи: горе, доле, 

лево, десно, иза...

Открили смо да речи које се односе на положаје 

предмета и бића често употребљавамо у говору.

7979

6.  Први сабирак је 4, а други 5. Израчунај збир.
_______________________________________________________

8.  Попуни табеле.

Први 
сабирак 2 7 4 3

Други 
сабирак 8 2 5

Збир 7 8 6

Умањеник 10 7 6 5

Умањилац 4 5 3

Разлика 4 0 2

9.  Помози меди да стигне до кућице. Израчунај.

3 + 4
– 2

– 0
+ 3

– 8 + 9

10. Упиши у  испод слике редни број вагона у коме се вози животиња.

11.  Ана је замислила број који је већи од броја 6, а мањи од броја 8. 
Који је број замислила Ана?

Одговор: Ана је замислила број ___.

7.  Именуј умањеник, умањилац и разлику у примеру: 9 – 8 = 1.
Умањеник је број ___. Умањилац је број ___. Разлика је број ___.
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Представљање садржаја – на почетку сваке 
области представљени су садржаји које ће 
ученици утврђивати.

Знам – проверавам – задаци 
намењени провери степена 
усвојености садржаја.

МАТЕМАТИКА 1

ПРВИ ДЕО – 64 СТРАНЕ
ДРУГИ ДЕО – 60 СТРАНА

АУТОРКЕ:  Нела Малиновић-Јовановић, 
Јелена Малиновић

•  Радна свеска концепцијски прати садржаје у 
уџбенику и подељена је на два дела.

•  Садржаји подржавају активно учење и 
остваривање дефинисаних исхода, подстичу 
групни рад и индивидуализовану наставу.

•  Посебно осмишљеним проверама знања у 
свакој области омогућава се самовредновање и 
праћење напредовања ученика. 

•  Задаци одређених нивоа издвојени су тако да 
учитељ са сигурношћу може проценити ком 
нивоу знања одговара сваки задатак.

•  Радна свеска садржи мноштво задатака различитог 
типа који обухватају: основни ниво знања, 
разумевање, примену знања и решавање проблема.

•  Задаци повезују математику с реалним животним 
ситуацијама, што ће ученицима олакшати да схвате 
њену примену у свакодневном животу.

РАДНА СВЕСКА 

СКУПОВИ

Вежбаћемо: 

да из скупа издвајамо подскупове 

  да придружујемо елементе једног 

елементима другог скупа

да упоређујемо скупове.

6363

ЗНАМ – ПРОВЕРАВАМ

1.  Погледај број и обој толико квадратића, као што је започето.

2.  Упиши бројеве који недостају.

4. Израчунај.

6. Израчунај и попуни табеле.

3.  Упореди бројеве. Упиши 
у ⃝ знак < или >.

10 9  1 3

  2 3  7 4

  3 4  8 6

  9 6  4 5

5.  Попуни табеле.

1

8

4

7

3

+2

1

2

6

10

+1

+2

+3

+1

+4

+3

2
3
4
5

– 4

10
9
8
7

Умањеник 7 10 8
Умањилац 2 6 4

Разлика 5 5

Први сабирак 5 3 4
Други сабирак 4 3 8

Збир 6 10

  Упиши бројеве који недостају.

4

7

6

2

1

5

3

9

10

8

5

1313

ЗНАМ – ПРОВЕРАВАМ

1.  Плавом бојом заокружи животиње које су горе, а црвеном оне које су доле.

2.  Нацртај: 

  на столу вазу

  у вази цвеће

  испод стола тепих

  изнад стола лустер.

3.  Где је миш? Обој звездицу испод слике одговарајућом бојом.

 између        у        на        изван (ван)
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Означени нивои тежине 
задатка – различита тежина 
тегова којима птичица вежба 
указује на тежину задатка. 

12

1.  Мердевине у усправном положају 
обој . Мердевине у водоравном 
положају обој .

УСПРАВНО И ВОДОРАВНО

2.  Обој гусеницу која је у 
водоравном положају.

4.  Даске које на полици стоје 
усправно обој  , а оне које 
стоје водоравно .

5.  Нацртај мрава који се креће водоравно, а налази се са супротне стране 
мравињака у односу на мраве који се крећу усправно.

1.

3.  Помози патуљку да стигне до куће. Нацртај пут.Када се патуљак кретао усправно, а када водоравно?

3.

8

ЛЕВО – ДЕСНО, ИЗМЕЂУ

1.  Стрелицу која показује 
лево обој  , а ону која 
показује десно  .

2.  Лево од свеске нацртај оловку, 
а десно гумицу. Где се налази свеска 
у односу на оловку и гумицу?

3.  Обој чаше одговарајућим 
бојама. Између је сок од 
лимуна. Лево од њега је сок од 
наранџе, а десно сок од јагоде. 

4.  Обој пужеве који се крећу улево.

Обој пчеле које лете удесно.

5.  Нацртај кишобран: 
девојчици у левој руци дечаку у десној руци.

1.

3.

51

РЕДНИ БРОЈЕВИ

1. Обој коцкице следећим бојама:

2. Упиши редне бројеве у цветове. Други и трећи цвет обој црвеном бојом.

4.  Упиши редне бројеве 
у квадратиће.

1.

3. Поред првог, трећег и петог миша нацртај парче сира.

Други и четврти јеж носе крушку. Нацртај.

прва

друга

трећа

четврта

пета

5.

3.

4.

2.

1.

Упиши у квадратиће 
која места су освојили 
пужеви у трци. 
Повежи стрелицом 
пужа са медаљом која 
му припада.

9

8.  Којом руком деда вуче санке? Обој руку.

Обој стрелицу која показује на коју страну се крећу деда и унук.

6.  Обој рибице у зависности од 
тога како се крећу. Стрелице ти 
показују којом бојом треба да 
обојиш рибице.

7.  Нацртај мајмуну банану: 
у десној руци

у левој руци.

Водич кроз радну свеску

На почетку сваке области 
птичица ти најављује шта 
ћеш вежбати.

Лекције у радној свесци 
прате садржаје у уџбенику.
Птичица која вежба указује 
ти на тежину задатака. 
Што су вежбе теже, 
тежи су и задаци.

На крају области кроз 
разноврсне задатке моћи 
ћеш да провериш своје 
знање.

  најлакши задаци

  мало тежи задаци

  још тежи задаци

  најтежи задаци

Вежбај заједно са птичицом! Уз вежбање се боље учи.

6363

ЗНАМ – ПРОВЕРАВАМ

1.  Погледај број и обој толико квадратића, као што је започето.

2.  Упиши бројеве који недостају.

4. Израчунај.

6. Израчунај и попуни табеле.

3.  Упореди бројеве. Упиши 
у ⃝ знак < или >.

10  9  1  3

  2  3  7  4

  3  4  8  6

  9  6  4  5

5.  Попуни табеле.

1

8

4

+2

1

2

6

10

+1

+2

+3

+1

+4

+3

2
3
4
5

–4

10
9
8
7

Умањеник 7 10 8

Умањилац 2 6 4

Разлика 5 5

Први сабирак 5 3 4

Други сабирак 4 3 8

Збир 6 10

  Упиши бројеве који недостају.

4

7

6

2

1

5

3

9

10

8

5

  најлакши задаци

  мало тежи задаци

  још тежи задаци

  најтежи задаци
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СВЕТ ОКО НАС 1

114 СТРАНА

АУТОРКA:  Јелена Љубинковић

•  Уџбенички комплет Свет око нас за први разред 
основне школе састоји се од уџбеника и радне свеске.

•  Ликови у уџбенику воде ученике кроз градиво улазећи 
са њима у интеракцију током учења, истовремено их 
мотивишу да трагају за одговорима на конкретна питања. 
На овај начин ученицима се приближава градиво и реалне 
животне ситуације. 

•  Свака лекција је издељена на неколико логичких 
целина – основни текст и дидактичку апаратуру: примере, 
питања, илустрације, слике, стрип ликове, активности и 
задатке – Задатак за тебе, Групни рад, Уради у пару, Домаћи 
задатак...

УЏБЕНИК 

38

Чувајмо своје 
здравље

Коначно зимска 
рекреација! На крају 
уџбеника пронађи 
налепнице на којима 
је одговарајућа одећа 
и обућа за Максима. 
Обуци га да се не би 
прехладио.

Боравак на свежем 
ваздуху и рекреација су 
важни за очување здравља. 
Да бисмо сачували своје 
здравље, потребно је да 
се облачимо и обувамо 
у складу са временским 
приликама. 

»  У свесци нацртај како проводиш време на свежем ваздуху.

»  Размисли па испричај због чега је важно да се након часа физичког и 
здравственог васпитања пресвучемо у суву одећу.

Рекреација – разонода, забава, спортска активност.

39

За очување здравља важна је здрава исхрана. Исхрана треба да буде 
редовна и разноврсна. Главни оброци су доручак, ручак и вечера. Између  
њих треба да имамо две ужине. Поред хране, важно је да пијемо и доста воде.

»  Повежи слике са одговарајућим оброком.

  
УЖИНА

  
ДОРУЧАК

  
РУЧАК

Ово је „Пирамида исхране”. 
Заокружи зеленом бојом 
врсту хране коју треба 
највише јести. Црвеном бојом 
заокружи врсту хране коју 
треба најмање јести.

Богато илустрован садржај 
омогућава лакше усвајање садржаја.
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Питања која ученицима 
помажу да боље разумеју 
градиво из лекције 
посебно су извојена.

37

Људи се могу разликовати и по боји коже и језику којим говоре. Немају сви исте 

способности. Неко је добар у спорту, неко је успешан у математици. Неки људи 

добро чују, док неки чују слабије или су потпуно глуви. Постоје људи који добро 

виде, a неки виде слабије или су потпуно слепи. Постоје и људи који ходају без 

сметњи и они који не могу да ходају. Важно је да се сви међусобно уважавамо, 

без обзира на разлике.

»  Рам слике на којој се деца уважавају обој зеленом бојом. Рам слике на којој се 

деца не уважавају обој црвеном.

ВАЖНО!
 сличности
 разлике
 уважавање

Уради у пару

На линијама напиши своје име и презиме левом и 

десном руком. Упоредите ваше записе. Разговарајте о 

томе како сте се осећали када сте писали руком којом 

иначе не пишете.

������������������������������������������������

������������������������������������������������ 71

Групни рад

Када урадите задатке, резултате истраживања своје групе упишите у табелу. 

Резултате осталих група упишите на одговарајуће место у табели.

боја растреситост влажност

1. група

2. група

3. група

Шта закључујете на основу истраживања? 

Земљиште се разликује по боји, растреситости и влажности.

ВАЖНО!
 боја земљишта 

 растреситост

  влажност

Код куће разговарај са старијим члановима 

породице о једној занимљивој игри која 

се игра на земљишту, а у њој се користе 

кликери. Замоли их да ти објасне и покажу 

правила игре. Играјте се и такмичите у 

слободно време. Уживајте! 

Задатак

22

Породица
Моја породица 
ме сваке године 
изненади за 
рођендан!

Ужа породица је група људи коју чине родитељи и њихова деца. Ширу 
породицу чине деца, родитељи, бабе и деде. У породици је најважније да се 
чланови породице брину једни о другима. Међу члановима породице влада 
осећање љубави, сигурности и поштовања. 

»  Погледај слике па одговори на питања.

»  Ко су чланови породица приказани на овим сликама? 

»  По чему су ове породице различите, а по чему сличне?

»  Наведи чланове своје породице. 

»  Како чланови породице брину једни о другима?

»  На који начин чланови породице помажу једни другима?

23

Сестре и браћа твојих родитеља и њихова деца су твоји рођаци. Рођаци су тетке 
и тече, ујаци и ујне, стричеви и стрине. Тетка је мамина или татина сестра. Ујак је 
мамин брат, а стриц је татин брат.

Вук

Филип и Елена

Ђорђе               Јелица

Николија Сара

Анђелка и  Братислав

»  Погледај пажљиво Вуково породично стабло 
на којем су приказани његови рођаци. Затим 
одговори на питања. 

а) Шта је Јелица Дејану?

б) Шта је Николија Вуку?

в) Шта су Филип и Елена Вуку?

г) Шта је Анђелка Вуку?

ВАЖНО!
 ужа породица
 шира породица
 рођаци

Дејан и Јелена

Лука

41

Да бисмо сачували своје здравље, морамо бринути о чистоћи свога тела и 
дома у којем живимо.

Групни рад

У договору са учитељем/учитељицом изађите 
у школско двориште или у оближњи парк, у 
природу. Обуците се у складу са временским 
приликама. Уколико је кишни дан, прошетајте 
и шљапкајте по барицама (али само ако имате 
одговарајућу обућу). Уколико је пао снег, 
направите Снешка Белића. Уживајте и рекреирајте 
се на свежем ваздуху у складу са временским 
приликама. Чувајте своје здравље!

ВАЖНО!
  боравак на 
свежем ваздуху и 
рекреација
 здрава исхрана
  чистоћа тела и дома

»  Испричај на које начине помажеш старијима да одржавате чистоћу 
у вашем дому.

»  Погледај слику Вукове собе. Заокружи црвеном бојом све што треба 
да се распреми у Вуковој соби.

Уради у пару су задаци 
који су намењени за рад 
са другом/другарицом 
из клупе. 

Задаци за групни рад 
су јасно назначени.

Уџбеник садржи велики 
број задатака које 
ученици могу да раде 
самостално или са 
родитељима.

У уџбенику се 
налазе и задаци 
са налепницама. 
Налепнице ученици 
могу пронаћи на 
крају уџбеника.

Кључни појмови у 
свакој лекцији су посебно 
истакнути (болдовани), а 
на крају сваке лекције се 
налази јасан и сажет резиме 
(уоквирен је садржај 
рекапитулације, а испред је 
наглашена реч – ВАЖНО!).

Налепнице за стране 46 и 47.

Налепнице за страну 26.

Налепнице за страну 38.

26

КУХИЊА
КУПАТИЛО

»  Наброј просторије у твом дому.

»  Испричај шта радиш у свакој од тих просторија.

»  У којој просторији се најпријатније осећаш? Зашто? 

»  У којој просторији твоја породица проводи највише времена?

»  Који предмети се налазе у кухињи, а који у купатилу? На крају уџбеника 

пронађи налепнице и залепи их у одговарајућа поља.

Да би дом у којем живимо био чист и уредан, чланови породице обављају кућне 

послове. У дому чланови породице помажу једни другима и договарају се о 

свему. 

Које кућне 
послове обављају 

чланови Нинине 

породице?
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СВЕТ ОКО НАС 1

96 СТРАНА

АУТОРКA:  Јелена Љубинковић

•  Радна свеска концепцијски прати уџбеник. Свака 
лекција из уџбеника пропраћена је одговарајућим 
садржајима за вежбање и утврђивање у радној свесци. 

•  Задаци су поређани логичким редоследом. С обзиром 
на узраст, преовлађују илустровани задаци који се 
решавају коришћењем налепница које су у прилогу радне 
свеске.

•  Многи задаци решавају се заокруживањем, бојењем, 
повезивањем или допуњавањем.

•  На крају сваке области, у радној свесци, дата је додатна 
лекција До сада смо научили кроз коју ученици имају 
прилику да још једном провере кључне делове градива.

РАДНА СВЕСКА 

Ученици решавају задатке 
користећи налепнице у 
уџбенику и радној свесци.

Налепнице за страну 14.

Налепнице за страну 16.

Налепнице за страну 23.

Налепнице за страну 65.

Налепнице за страну 56.

Налепнице за страну 68.

Налепнице за страну 65.

16

Налепнице на којима је приказано правилно понашање у насељу залепи у 
зелена поља, а оне на којима је приказано неправилно понашање у црвена. 
Налепнице се налазе на крају радне свеске. 

1.

У насељу  
поштујемо правила

Понашање
у насељу

17

Како можеш помоћи комшији који је болестан и не може да изађе из 
куће? Заокружи тачне одговоре.

а) Мама и ја ћемо му однети воће.

б) Нећу му никако помоћи.

в) Нахранићу његову мачку.

г) Изнећу смеће из његовог стана у контејнер.

д) Нешто друго: ___________________________________________________  

Вук је истраживао да ли његове комшије поштују правила понашања 
у насељу. Резултате до којих је дошао приказао је на овај начин. 
Посматрај слику и заокружи тачну тврдњу.

2.

3.

На слици Нина не поштује правила понашања. Испричај како би Нина 
требало да се понаша.4.

Поштује правила понашања

Не поштује правила понашања

а) Већи број комшија поштује правила понашања у насељу.

б) Већи број комшија не поштује правила понашања у насељу.

5

10

15
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Разноврсни типови 
задатака за утврђивање 
и обнављање градива

26

Основне животне 
потребе

Упиши знак + у поља на сликама на којима су приказане наше основне 
животне потребе.

1.

У поља упиши бројеве од 1 до 5 тако да прикажеш правилан редослед прања 
руку.

2.

27

Реши ребус.3. , ,,

На часу света око нас си осетио/осетила потребу за тоалетом. Шта ћеш 
урадити? Обој одговарајуће поље.

4.

Наставићу да седим на столици. Проћи ће!

Подићи ћу руку и питати учитеља/учитељицу да ме пусти да одем у тоалет.

То је срамота! Никоме нећу рећи.

У  упиши знак  на оним сликама на којима је приказано оно што није 
пожељно радити пре спавања.

5.

82

До сада смо научили о 
разноврсности природе

Ч В Б И Љ К Е О Ј З

О А Ж И В О Т И Њ Е

В З Ђ П З Е Т В И М

Е Д Б Н О Ч К О Б Л

К У С У Н Ц Е Д Ц Х

М Х Е Њ Џ С П А Р У

З Е М Љ И Ш Т Е С Т

БИЉКЕ, ЖИВОТИЊЕ, 
СУНЦЕ, ЗЕМЉИШТЕ

ЧОВЕК, ВАЗДУХ, 
ВОДА

У табели пронађи наведене речи. Читај их онако како то показују стрелице. Поља 
у којима су делови живе природе обој браон, а неживе природе жутом бојом.

1.

Прочитај следеће тврдње. Подвуци оне које нису тачне, па их препиши тако да 
буду исправне.

2.
Без сунчеве светлости и топлоте не би било ни људи, биљака и животиња. Ваздух 
се не налази свуда око нас. Он је без боје и мириса. Вода је течност и налази се у 
човеку, биљкама и животињама. Она има боју, мирис и укус. Сви материјали се 
растварају у води. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3. У  упиши слово У уколико је наведени изглед земљишта узвишен или Р 
уколико је раван.

 равница  планина брдо
83

4.

5.

На линијама напиши назив стоке, живине и кућног љубимца. 

Подвуци називе биљака које човек гаји на њиви. 

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

пшеница     храст      сунцокрет     камилица

Откриј скривене називе дивљих животиња у реченицама. Запиши их на 
линијама.

6.

а) Извукао је белу животињу ван тора.    _________________ 

б) Његов рог иза јеле накриво вири.     _________________

в) То је риба која има пуно шара на себи.    _________________

Рам слике на којој је приказана биљка коју човек гаји у повртњаку обој зеленом 
бојом; рам слике која приказује биљку која се гаји у воћњаку обој жутом бојом;
рам слике која приказује биљку која се гаји на њиви обој браон бојом.

7.

крушкакукуруз паприка

90

Делови дана 
Заокружи слова испред тачних одговора. Заокружена слова редом запиши 
на цртицама испод. Прочитај реч добијену од заокружених слова.

1.

* Делови дана су: 
в) јутро и зора;
д) обданица и ноћ;
б) вече и поноћ.

* Обданица је: 
а) светли део дана;
г) јутарњи део дана;
л) поподневни део дана.

* Ноћ је: 
м)  доба дана између јутра и вечери;
к)  део дана када Сунце излази;
н)  тамни део дана.

__    __    __ 

Линијама повежи деловe дана са реченицама у којима је описано њихово 
значење. 

2.

вече Тамни део дана.

ноћ Део обданице када залази Сунце.

подне Доба дана када излази Сунце.

пре поподне Део обданице између јутра и поднева.

јутро Део обданице када је Сунце високо на небу.

после поподне Део обданице између поднева и вечери.

91

Погледај слике, па напиши који поздрав деца треба да изговоре.3.

Одговарајућом бојом обој речи које описују шта радиш у одређеном делу дана. 4.

јутро после подне вече

доручкујем

вечерамручам крећем у школуиграм се

гледам ТВтуширам се радим домаћи/
учим

Захтеви у задацима су 
јасни, недвосмислени, 
прилагођени 
ученицима овог 
узраста.

На крају сваке 
области налази се 
додатна лекција за 
проверу наученог.
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 1

88 СТРАНА

АУТОРКA:  Маја Обрадовић

•  Уџбеник за музичку културу за први разред основне школе 
конципиран је тако да се обезбеди прожимање и садејство свих 
наставних области.

•  Музички појмови се поступно уводе и један на други надовезују.

•  Смернице и налози у уџбенику су у функцији слушне и 
репродуктивне компоненте музикалности, богатог емоционалног 
доживљаја музике, развоја естетског осећаја за музичку форму и 
музичко стваралаштво.

•  Лекције су у корелацији са свакодневним животом, окружењем и 
појавама ради лакшег усвајања новог градива.

•  По први пут у уџбенику музичке културе ученик се упознаје са 
јединственим системом обележавања звучних особина, који на 
врло једноставан, практичан и посредан начин уводи ученике у 
будући процес музичког описмењавања. Ова методичка иновација 
доприноси развоју музичког мишљења и осећаја за музички простор.

УЏБЕНИК 

26

КИШНА ПЕСМА

Слушај пажљиво следећу композицију. Обрати пажњу на врсту 
хора који је изводи.

Којом јачином хор пева композицију „Шума на киши“?

Да ли волиш да слушаш кишу док пада? 
Опонашај звук кише која сипи и звук кише 
која пљушти. За дочаравање користи глас, 
тело и предмете из свог окружења.

Шума на киши
Tекст и музика: Дејан Деспић

25

27

Пре почетка певања седи правилно. Затим удахни 
ваздух кроз нос споро и дубоко. Задржи га мало, 
па га полако, уједначено и дуго издиши кроз уста.

„ДО - БРО  ЈУ - ТРО, ДО- БАР ДАН,

  

  И -  МА - ТЕ     ЛИ    КИ -  ШО -БРАН?”

   

 „КИ- ШО-БРАН ЈЕ    РАС-ПРО-ДАН,

  

  ДО- ЂИ- ТЕ  НАМ  СУ -  ТРА-ДАН.”

Шта ти је потребно напољу док 
пада киша? Певај следећу песму. 
У њој се крије одговор.

Добро јутро, добар дан
Текст и музика: Татјана Дробни

26

27

Кроз све лекције ученике воде Василије и Јована. Они помажу ученицима у стицању музичких 
знања и вештина, подстичу их на размишљање и стваралаштво.

У уџбенику је доследно 
спроведена иновација 
у графичком начину 
обележавања 
тонских особина. То 
ће знатно олакшати 
процес музичког 
описмењавања 
ученика и створити 
добру базу за будуће 
правилно читање и 
разумевање нотних 
записа.
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У прилогу уз уџбеник дате су налепнице и 
картонски додаци за решавање задатака и лакше 
извођење музичких игара.

16

ИЗВОДИМО ТОНОВЕ

Тон је звук који можемо да отпевамо или одсвирамо.

Када ковач кује
или пева ћук,
све што се чује
назива се звук.

Кад се чује ветар,
па и крава мук,
знаће свако дете
да и то је звук.

Ако песму чујеш
или звона звон,
када неко свира
то се зове тон.

Слушај следећу песму. Она ће ти 
помоћи да схватиш шта су то тонови.

Звук и тон
Текст и музика: Зорислава Васиљевић

11

8584

Рођенданска песма
Непознати ауторБрзо

Жи-   ве-    ла,                жи-   ве-     ла                 и    срећ- на    нам         би-         ла,

жи-   ве-    ла,                   жи-   ве-    ла                  и   срећ- на    нам        би-          ла.

Да-  нас нам    је           ди-  ван  дан,             ди-   ван  дан,               ди-  ван   дан.
На-  шој  Јова-ни          ро-  ђен- дан,             ро-  ђен- дан,               ро-  ђен- дан.

C

F

F

F

C

C

G

G

G

GC C C

C

C

Час тамо, час ’вамо
Музика: Станиша КоруновићБрзо

1.    Хај-  де    са мном        да      и- граш,              о-    бе  ру-  ке           ме-   ни  даш;

час    та-         мо,           час   ’ва-         мо,           да     се     ми    по-         и-   гра- мо;

F

F C F FCC7 C7

C CF F

2.    Прстићима пуц, пуц, пуц,
песницама туц, туц, туц;
час тамо, час 'вамо,
да се ми поиграмо.

3.    Ручицама шап, шап, шап,
ножицама тап, тап, тап;
час тамо, час 'вамо,
да се ми поиграмо.

4.    Главицама ник, ник, ник,
прстићима тик, тик, тик;
час тамо, час 'вамо,
да се ми поиграмо.

1.  Обој поља РЕ и ДО одговарајућим бојама. На линији упиши добијену реч.

2. Прецртај реч која не описује врсту људског гласа. 

3. Реши ребус.

4. Реши укрштеницу. Препиши добијену реч на линију.

висок           дебео          дубок

ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ  

___  ___  ___  ___  ___  ___

___  ___  ___  ___  ___

________________________

РЕ   РЕ   РЕ
ДО  РЕ ДО
ДО  РЕ  ДО
ДО  РЕ  ДО
ДО  РЕ   ДО

РЕ    ДО   РЕ
РЕ    ДО   РЕ
РЕ   РЕ    РЕ
РЕ    ДО   РЕ
РЕ    ДО   РЕ

44
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Следећу бројалицу изведите сви заједно. Певајте 
тонове разговетно – јасно, да се сваки глас разуме. 
На означеним местима користите штапиће. Врло је 
једноставно – ударајте једним штапићем о други. Штапићи

ПУ - СТИ,   ПУ - ЖЕ,   РО - ГО - ВЕ

ДА    ХВА - ТА - МО    ВО - ЛО - ВЕ,

ДА         О - РЕ - МО    ДО - ЛО - ВЕ.

Ко на овим сликама изводи 
тонове? Помози ми да не 
залутам. Покажи ми пут.

Пусти, пуже, рогове
Народни текст, музика: Станиша Коруновић

12

13

8584

1. Саобраћајац, страна 11

Један ученик је саобраћајац, а остали су пешаци. Пешаци су распоређени у две колоне 
и сви су окренути ка саобраћајцу. Саобраћајац у једној руци држи палицу „СТОЈ“, коју 
подиже на стихове „На црвено светло стој!“ У другој руци држи палицу „КРЕНИ“ и по-
диже је на стихове „На зелено – крећи!“ Сви ученици певају песму и марширају како је 
приказано. Код црвено обојених стопа маршира се у месту, а код зелено обојених стопа 
– прелази се замишљена улица. Када се заврши песма, следећи ученик преузима улогу 
саобраћајца.

2.  Дан-ноћ, страна 31 

Један ученик производи звук удара палице о палицу или палица о бубњић. Остали уче-
ници стоје леђима окренути ученику који свира и пажљиво слушају звуке. Када чују 
гласан звук бубњића –  треба да устану као да је „дан”, а кад чују тих звук удара палице о 
палицу – треба да чучну као да је „ноћ”. Ко од ученика одреагује погрешно на одређен 
звук испада из игре. Ученик који остане последњи је победник. Он преузима улогу сви-
рања бубњића и палице о палицу.

3. Jеж, страна 32

Један ученик или ученица глуми јежа. Налази се у средини круга склупчан/на и жмури. 
Сви остали ученици стоје укруг око „јежа“, певају и свирају песму. Један ученик или уче-
ница прилази тихо „јежу” и пева сам/а : „Боц, боц иглицама” и у исто време га лагано боц-
ка прстом у леђа, а затим се враћа на своје место. „Јеж” треба да препозна по гласу који 
ученик или ученица га је боцнуо. На стихове „Боде, боде јеж, бића суза, беж!” „јеж” устаје 
и погађа ко га је боцнуо. Ако погоди, онда ученик/ца који/а га је боцнуо/ла постаје „јеж”, 
а ако не погоди, остаје „јеж” и у следећој игри.

4. Коларићу, панићу, страна 48 

Деца се држе за руке у отвореном колу. Коло се игра крупним и лаким корацима уде- 
сно. Коловођа лицем прилази кецу. Кец и претпоследњи играч подижу руке високо. 
Коловођа заплиће коло провлачећи се између кеца и претпоследњег играча. Кад се 
сви провуку, коловођа поново заплиће коло, овог пута између претпоследњег играча 
и његовог претходника. Коло се заплиће док се сви не заплету, и тако редом. Код рас-
плитања, коловођа прилази играчима с леђа и расплиће коло, тј. враћа се истим путем 
уназад.

УПУТСТВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 
МУЗИЧКИХ ИГАРА

На крају сваког поглавља 
налазе се задаци којима 
ће ученици моћи да 
провере своје знање. 

У уџбенику се налазе предлози 
за извођење музичких игара, 
као и прецизна упутства за 
њихово извођење.

На крају уџбеника се налази много 
нотних записа са акордским 
шифрама, намењених учитељима који 
имају могућност да свирају на часу.

На пратећем диску налазе се 
94 аудио-записа: различити звукови, 
песме за певање, композиције за 
слушање. За све песме за певање 
урађене су и музичке матрице.

Сви нови појмови јасно су истакнути 
и објашњени језиком блиским 
ученицима првог разреда.
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 1

АУТОРКЕ:  Славица Младеновић Ивановић 
Снежана Илић

•  Ликово коферче за први разред основне школе састоји се 
од књиге са ликовним задацима и материјала. Ови радни 
материјали обухватају све што је ученицима потребно на часовима 
ликовне културе у првом разреду и није потребно да купују блок.

•  Књига садржи ликовне задатке, папире за бојење, сецкање, 
склапање, лепљење и креативно стварање.

•  У Ликовном коферчету се налазе и бојице, лепак, креп папир, 
гумице, коверте…

•  Све теме које су превиђене програмом за први разред су 
обрађене.

•  Задаци су постављени од најједноставнијих, а затим се 
усложњавају.

ЛИКОВНО КОФЕРЧЕ 

ЛИКОВНО КОФЕРЧЕ

Пред тобом је кутија препуна чаролија.

Ту су у боји папири, а и бели помало вири.

Пуна кутија алата, вреди сувога злата.

Оловка, фломастери и боје,

маказе које чекају да кроје,

од сока сламчица, да направи чудна лица.

Има и креп-папира у боји,

како да га користиш упутство стоји.

Лепак и лепљива трака за сваког ђака.

Све вежбице су за твоје спретне рукице.

Сваки нови час има задатак за вас.

Ликовно коферче те зове

да ствараш слике нове и нове!

Почни да црташ, оно што знаш,

играј се бојама, буди уметник наш.

Сецкај и залепи, цртај и обоји

твоје мало дело на паноу нек стоји!

Ауторке

Уводна реч ауторки која креативно уводу 
ученике у садржај ликовног коферчета.

11

ПРОСТОР КОЈИ ЈЕ НАПРАВИО ЧОВЕК И ПРОСТОР У ПРИРОДИ

 дрвене бојице
 маказе

Рибице могу да живе у реци, језеру, мору... Живе и у простору који им је направио 
човек. Сетите се бајке „Пинокио“ и његове рибице у акваријуму. Нацртај и обој рибице у 
акваријуму, а затим у реци, језеру или мору. Направите одељењску изложбу.

ЗадатакМатеријали и прибор

Пажљиво осмишљени задаци и игре за сваки час.
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МОЈЕ ОКРУЖЕЊЕ 

лепак
фломастери
маказе

Кућа је простор у коме највише боравимо. Ево прилике да 
осмислиш собу по сопственом укусу. Од папира направи 
собу и нацртај оно што желиш да се у њој налази. 

Задатак

1.  Исеци на 
обележеном месту.

2.  Савиј по зеленим 
линијама.

3. Намажи лепак. 4. Залепи. 5.  Нацртај и обој.

Материјали и прибор

15

У соби спаваш, учиш 
и играш се. 
Направи собу од папира и 
нацртај све оно што је потребно 
да би ти боравак у њој био 
пријатан.

Моја соба
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Љубичасту страну залепи на ову.

16
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Материјали и прибор који је 
потребан ученику за решавање 
датог задатка

Постављене ознаке за рад са 
папиром (маказе - сечење, 
зелене линије - савијање). 

Материјали и прибор који је потребан ученику 
за решавање датог задатка
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ДИГИТАЛНИ СВЕТ 1

102 СТРАНE

АУТОРИ:  Гордана Рацков, 
Арпад Пастор

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 
асоцијација за истраживање уџбеника и образовних медија (IARTEM) и 
Европско 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 иновативан и најбољи европски 
уџбеник за основно школско образовање.

УЏБЕНИК 

Питања која помажу 
ученицима да провере 
своје знање из лекције.

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

ДИГИТАЛНО 
ДРУШТВО

  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

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.

l   кућни апарати

l   школски прибор

l   дигитални уређаји

l    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

31
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1.   Kojи дигитални уређаји могу да се користе у продавници?  Повежи их с продавцем.

ОБНАВЉАЛИЦА

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

Прегледно издвојене  
кључне речи у 
свакој лекцији.
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„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

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН 
РАЗМИШЉАЊА

БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ 
ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА

Увод у алгоритамски  
начин размишљања.

Објашњења 
непознатих 

речи.

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

Лекција у виду 
стрипа као пример 
интересантне 
обраде одређене 
теме.

Дигитални свет 1 
НАЈБОЉИ  
ЕВРОПСКИ  
УЏБЕНИК  
за прваке 2021!

B
ELM A  2021

Gold  
award

Category 

1

Дигитални свет 1
НАЈБОЉИ ЕВРОПСКИ ЏБЕНИК за прваке 2021!
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42

ДИГИТАЛНИ  

УРЕЂАЈИ СУ  

ПОВЕЗАНИ

KЉУЧНЕ РЕЧИ

• умрежавање дигиталних уређаја

• комуникација

Дигитални уређаји су повезани у 

рачунарску мрежу, што ти омогућава 

да с другима размениш податке, слике, 

текстове, музику, видео-материјал, 

као и да комуницираш с другарима 

или родитељима. Више људи помоћу 

мреже може заједнички да користи 

штампач или телевизор за пуштање 

видео-материјала или музике. 

Као што знаш, интернет је рачунарска мрежа са много повезаних дигиталних 

уређаја из целог светa. Сваки податак који се шаље путем интернета дели се 

на мале делове, „пакетиће”. 

Погледај како је приказано слање слике путем интернета. 

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

уређај. Када сви „пакетићи” стигну на одредиште, они се распоређују на своје 

место како би се слика исправно приказала на уређају. Зато на интернету 

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

своје одредиште, тамо где је и послат. 

На интернету, заједно с родитељима, можеш да учиш и изучаваш области које 

те интересују, да купујеш од куће, да играш игрице с другарима који су далеко, 

да делиш музику и филмове и још много тога корисног и забавног. 

ДИГИТАЛНИ СВЕТ 2

92 СТРАНАУЏБЕНИК 

БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ 
ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА

43

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.

АУТОРИ:  Гордана Рацков, 
Арпад Пастор

•  У уџбенику за други разред наставља се учење о безбедности на 
интернету као и о основама програмирања.

•  Кроз задатке који подстичу игру и забаву ствара се подстицајна 
средина за усвајање нових садржаја. Теме програмирања у Скречу 
обрађују се кроз задатке који подстичу интересовање ученика.

•  Поред тога што се задаци налазе у оквиру лекција, додатна вредност 
је што се на крају сваке теме налази „Обнављалица“ која садржи 
задатке за рад и проверу наученог.

•  Задаци су конкретни, подстицајни, проблемски конципирани, 
што подстиче мисаону активност ученика. Прилагођени су узрасту и 
испоштован је принцип од лакшег катежем.

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.

ДИГИТАЛНО 
ДРУШТВО

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
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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
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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 – ___.

Циљ

1           7

2           8

3           9

4 10

5 11

6 12
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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

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН 
РАЗМИШЉАЊА

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

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

Објашњења 
непознатих речи.

Питања која 
помажу ученицима 
да провере своје 
знање из лекције.

Прегледно идвојене  
кључне речи у свакој 
лекцији.

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

Увод у алгоритамски  
начин размишљања.
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ДИГИТАЛНИ СВЕТ 3

116 СТРАНАУЏБЕНИК 

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;

•  решења задатака из уџбеника.

АУТОРИ:  Гордана Рацков, 
Арпад Пастор

•  Исти ауторски тим наставио је рад на уџбенику за трећи 
разред.

•  У Дигиталном свету 3 ученици ће учити да користе 
програм Word, да безбедно претражују интернет, поновиће 
и прошириће знања из програмирања у програму Scratch и 
Microbit.

•  Као и у претходним разредима, кроз уџбеник их воде Вулкана 
и Вуле, а поједине лекције су обогаћене занимљивостима и 
додатним садржајима.

•  Задатке у уџбенику могу изводити ученици на различитим 
нивоима знања, вештина и способности при руковању 
дигиталним уређајима.

Садржаји који могу 
представљати неку 
врсту додатног знања 
и занимљивости, јасно 
су означени у уџбенику 
кроз Сазнај више и 
Занимљивости.

Kључне речи у 
лекцији јасно су 
истакнуте.

Уводне илустрације 
подстичу лакше 
усвајање садржаја. 

У трећем разреду 
наставља се 
програмирање у 
Скречу са новим 
задацима
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Занимљивости – одломци из енциклопедија, часописа за децу 
који служе за проширивање знања ученика

АУТОРКA:  Маја Димитријевић

•  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.

Пас и његова 
сенка

Доситеј Обрадовић 
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мах – тренутак

Носио пас парче меса. Пролазећи поред реке, спазио је  
у води своју сенку. Помислио је да је у води неки други пас. 
Учини му се да је у устима оног другог пса веће парче меса, 
па скочи да му га отме. При томе испусти свој комад, те му 
га вода однесе. После тога пас се чудио како у исти мах 
нестадоше оба комада меса.

117

  О чему говори ова басна?  
Где се дешава њена радња? 

  Шта је пас угледао у реци?  
Зашто је скочио у воду?  
Које речи у басни показују да је пас имао лошу намеру? 
Шта се догодило када је скочио у реку? 

  Чему се пас на крају чудио? 
Због чега је изгубио свој комад меса? 
Прецртај особине које не одговарају псу из басне.   
 
похлепан      скроман       наиван        добронамеран      грабљив

  Подвуци пословицу која највише одговара овој басни. 
Образложи свој избор.

У лажи су кратке ноге.
Слога кућу гради, а неслога је разграђује.

Ко хоће веће, изгуби из вреће.

  Опиши како се понашају људи који желе више него што имају. 
Да ли таквим људима саветујеш да прочитају ову басну? 
Објасни због чега.

„Кишна бара” 
Прича Аделаиде Хол

Животиње на фарми виделе су свој одраз на површини баре 
и помислиле да се у бари даве друге животиње. Кад је сунце 
исушило бару и одраз нестао, обрадовале су се спасењу оних 
других животиња.

                                                        „Велика енциклопедија за децу”

Шта може по зиду трчати?    __ __ __ __ __

Питалица

СРПСКИ ЈЕЗИК 2

136 СТРАНАЧИТАНКА 2 

Игра речима и сликама – 
занимљиви задаци, питалице, 
загонетке повезани са темом 
који доприносе развоју 
мишљења, просуђивању, 
закључивању код ученика.

У одељку Разговарамо о 
тексту 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.



25

Бркљача
Весна Видојевић Гајовић 

34 кринолина

шне (шам) – бела пена 
за колаче од улупаног 
беланцета
витка – танка

Радна
свеска

стр.

8

Бакина кухиња је била пуна необичних ствари. Те ствари се 
одавно не употребљавају, тих ствари више нема. Оне живе у 
мом сећању, као и моја бака, као и њене приче.

Кад бих вас упитала шта је то бркљача, слегли бисте 
раменима. А за миксер знате! Видели сте га на делу кад мама 
мути торту. Чудна ми чуда – притиснеш дугме и електрични 
миксер ради! Зуји, мути! Мути, зуји! Али бркљача! Пробај 
њоме да умутиш шне од пет беланаца. Не можеш. Треба ти 
снага, треба ти вештина. Треба прича.

Моја бака је имала снажне и вредне руке. Увек нечим 
запослене, увек у покрету.

Када се поподне отегне и досада разапне своју мрежу, бака 
изненада каже:

– Додај ми бркљачу! Време је да разбудимо лепотицу!
А ја се осмехнем јер знам да ће ускоро замирисати нека 

од бакиних посластица. Највише смо волели шам од јагода. 
Бака то зна и већ ставља у ванглицу шољу јагода, сипа шећер. 
Вешто одваја беланце од жуманца. Беланца сипа у ванглицу и 
почне да мути.

Бркљача је даљна рођака миксера. Она има жичану сукњу 
и витку дрвену дршку. Као каква госпођица с кринолином. У 
вештим бакиним рукама наједном оживи: поскакује и врти се 
по ванглици. Бака лупа шне, а мени се чини да то госпођица 
Бркљача игра на свом првом балу.

Народна басна

Бик и зец

114

позавиде – осети завист, љубомору
умакнеш – побегнеш

Спази бик зеца где као стрела бежи преко поља, па му 
позавиде на брзини. Кад се једном састадоше, рече му:

– Благо теби кад си тако брз! Ти можеш да умакнеш и 
најопаснијем непријатељу! Ништа у животу не бих више 
желео него да сам и сâм тако брз. Тада бих могао да побегнем 
од сваког непријатеља.

Насмеја се зец чувши бика, па ће му рећи:
– Луда је твоја жеља, пријатељу! Дао бих ја радо своју 

брзину за твоје оштре и снажне рогове. Боље поносито се 
борити с непријатељем, него целог века срамно пред њим 
бежати.

Решења загонетки, ребуса, 
питалица и укрштенице

149

Страна Задатак Решење

14. питалица б) сан

18. загонеткe мрак; месец; звезде

23. загонетка мачка и миш

28. питалица в) срамота

41. ребуси унук; Београд

65. укрштеница ДВА ПИСМА

70. загонетка књига

77. загонетке снег; зима

83. загонетке година, месеци, недеље, 

дани; око

83. ребуси мачка; тигар

101. загонетка гусан

107. ребуси вук; лисица; сова

107. загонетка мравињак

117. питалица сенка

бркљача

мушема

ванглица

шне или шам
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    Са чиме је упоређен зец који бежи преко поља? 
Како се осећа бик док га посматра?

    Прочитај наглас шта је бик рекао зецу кад су се срели. 
Којом његовом вештином је био задивљен? 
Коју своју жељу је бик тада открио? 

    Зашто се зец насмејао кад је чуо шта му бик говори? 
Шта би он више волео да има уместо брзине?  
Чиме је незадовољан? 
Подвуци реченицу у којој зец открива своју жељу и оно шта 
га мучи. 

    Да ли би бик и зец били срећнији када би добили шта желе? 
Образложи свој одговор. 
Због чега многи људи прижељкују оно што немају?
Коју мудру мисао можеш да откријеш из разговора бика  
и зеца у овој басни?

 Допиши речи које имају супротно значење.

спорост – __________________ туп – _________________

кукавичлук – _______________ слаб – ________________

непријатељ – _______________ ништа – _______________

срамно – ___________________ узети – ________________

Басна је кратка и поучна прича. Обично су животиње 
главни ликови у баснама. Оне говоре, понашају се 
као људи и имају људске особине. Ликови у басни 
представљају људе и њихове поступке.

Непознате речи 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.

Вежбамо – различити 
типови задатака (допунаљке, 
повезивање, разумевање 
прочитаног и сл.) за проверу 
усвојености обрађеног 
градива на часу

Иконица која упућује на 
страну у Радној свесци 
у којој су дати додатни 
задаци за анализу 
књижевних текстова.

Радна
свеска

стр.
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Стих је један ред у песми.

Строфа се састоји од неколико повезаних стихова.

У песми се строфе одвајају размаком.

У неким строфама речи на крају стихова слично звуче. Те речи се 

римују јер се завршавају истим гласовима. Тако настаје рима.

Песма која се пева деци да би се лакше успавала зове се 

успаванка. Пева се тихим и нежним гласом. Лепе речи 

успаванке треба да чувају дете од несанице и да га штите у сну.

Народне песме су настале у прошлости. Не знамо име народног 

певача који их је смислио и испевао, али знамо да је био веома 

талентован.

Бајка је прича у којој се на маштовит начин говори о стварним 

и нестварним догађајима и ликовима. У бајкама се води борба 

између добра и зла. Добро побеђује зло и зато бајке обично 

имају срећан крај.

Басна је кратка и поучна прича. Обично су животиње главни 

ликови у баснама. Оне говоре, понашају се као људи и имају 

људске особине. Ликови у басни представљају људе и њихове 

поступке.

Лица су ликови у драмском тексту. Имена лица пишу се великим 

словом.
Драмски текст пише драмски писац.

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

144

ОБНАВЉАЛИЦА

2.  Запиши име песника и наслов песме из које су наведени стихови.  
Затим допуни стихове речима које недостају.  

_____________________________________________________    
    (име песника)
_____________________________________________________    
    (наслов песме)
А ____________________ сунце, Злати _______________________Фрушке нам ________________________________________  зоре;______________________ ли куд,Лепота свуд. 

1. Повежи линијом део текста са књижевном врстом којој припада.
После овога, краљица је отишла до ледене куле међу стењем, где је живела Сребрна Звезда, мајка свих пахуљица.

Али, не тече разговор са Плетком често тако лако, поготово откад се прихватио римовања.

Уз музику ветра само стари медаиграо је валцер по поду од леда.

Путовали заједно коњ и магаре. Јадно магаре било је преко мере натоварено

ВЕРИЦА ВЕВЕРИЦА: Чедо Медо, жао ми је. Али у рупи мед није.ЛИЈА ПРИЈА: Аууу... Ко онда зна шта је? Да није јаје?!

Ове лепе даровејесен нам је дала.Драга наша јесени,од срца ти хвала!  

БАЈКА

БАСНА

ПРИЧА

ДРАМСКИ 
ТЕКСТ

ПЕСМА
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АУТОРКE:  Тања Мартиновић 
Радица Ристић 
Јелена Јоксимовић

•  Нови уџбеник Граматике је радног карактера.

•  У обради језичких појава ауторке су пошле од разговорних 
ситуација, од књижевног текста и кратких текстова који служе 
као повод за анализу и усвајање нових лекција. 

•  Ауторке су се трудиле да на што једноставнији начин ученике 
оспособе да лакше савладају градиво, те да кроз мноштво задатака 
за проверу буду у могућности да научено примене у свакодневном 
животу и комуникацији. 

•  Задаци су осмишљени тако пружају могућност ученицима да на што 
занимљивији начин провере усвојено градиво, као и да усвоје важне 
компетенције.

•  Све време се у обради полази од познатих чињеница и ситуација и 
ученици се постепено уводе у нове садржаје.

8

Глас 

Око нас се чује безброј звукова. Неке познајемо и можемо да их поновимо, а неке не. 
У нашем језику постоји 30 гласова. Знаци за гласове су слова.

Глас је оно што изговоримо.   Када глас запишемо, настаје слово.

Ззззззз
Ееееее!

Цврррр

Туууу Брммм

Ммммм

Иииии

Пссст!

Грррр

Ааааа!Ооооо!

9

Сваком гласу одговара једно слово азбуке.

Када изговарамо више гласова који су распоређени тако да заједно имају неко 
значење, настају речи.

Уколико више речи повежемо да нешто значе, добијамо реченицу. 

Мама и тата воле брата и сестру.

Зашто је важно да знаш гласове? 

Важно је да знаш да правилно изговориш и запишеш глас. Тако кућа неће бити 
куча, ђак неће постати џак, мачка неће бити маћка, хлеб – леб, а џем – ђем. 

Занимљивост

У српском језику постоји 30 гласова и 30 знакова (слова) којима се гласови 
записују. У многим језицима, број слова је мањи. Грчки језик има 25 слова, 
енглески, немачки и француски имају 26, а шпански 27 слова. Језик ротокас 
који се говори у Папуа Новој Гвинеји има само 11 слова! 

мама тата брат сестра

Ж жЕ е З з

Б бА а В в

Р рП п

С с

Љ љЛ л М м

Х х

Ф ф

Ц ц

И и

К кЈ ј

Г г

Ђ ђ

Д д

Т т У уЋ ћ

Н н О оЊ њ

Ч ч Ш шЏ џ

ЗЗ

СРПСКИ ЈЕЗИК 2
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У одељку Зашто je важно да 
знаш? указује се на функционални 
циљ наставе српског језика и 
показује да је знање из граматике, 
правописа и језичке културе и те 
како потребно у свакодневном 
животу.

У одељку Занимљивост ученици 
се упознају са занимљивим 
информацијама које се односе на 
наставну јединицу која се обрађује 
те на тај начин проширују своје 
знање.  
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ПАМТИЛИЦА  

Када глас 
запишемо, 

настаје слово.

Самогласници
А, Е, И, О, У

Аа Бб Вв Гг Дд Ђђ Ее 
Жж Зз Ии Јј Кк Лл Љљ 
Мм Нн Њњ Оо Пп Рр 
Сс Тт Ћћ Уу Фф Хх Цц 

Чч Џџ Шш

Глас је оно што 
изговоримо.

Сугласници
Б, В, Г, Д, Ђ, Ж, З, 

Ј, К , Л, Љ, М, Н, Њ, 
П, Р, С, Т, Ћ, Ф, Х, 

Ц, Ч, Џ, Ш

Слог је део речи 
који можемо да 

изговоримо 
одједном.

Када изговарамо 
више гласова који 

имају неко значење, 
настају речи.

Реченицу чини 
више речи које 

су повезане тако да 
имају неко значење

ГЛАС

64

Писање речце ли
уз глаголе

Спремили смо се за излет. Иду сви другари из нашег одељења, само Сања касни. 
Свуда су се чула питања.

Да ли Сања стиже? 

Је ли све у реду? 

Знаш ли када ће доћи?

Можеш ли да питаш учитељицу?

Упитне реченице се праве помоћу речце ли. Она се пише одвојено од глагола 
и од речи да.

Да ли даје поклон?

речца глагол                                                                

44

Редни бројеви

Краљевство редних бројева налазило се иза седме горе и деветог мора. Код прве
горе расло је необично дрво које је на петој грани имало мало гнездо. У гнезду је 
четврто јаје било златно. То ће бити поклон за принцезин седамнаести рођендан.

гора – планина
Где се налазило краљевство редних бројева?

Код које горе је расло необично дрво?

На којој грани се налазило мало гнездо?

Које јаје је било златно?

Који рођендан је славила принцеза?

Подсетник

У ком разреду смо учили ове бројеве? Ове бројеве смо научили из 
математике у првом разреду. То су редни бројеви.
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1. Именуј шта је на сликама, а потом одреди род именице.

____________________       ____________________       ____________________       

РОД:  _______________       ____________________       ____________________

2.  Стави знак + поред реченицe у којoj је подвучена именица написана у мушком роду.

Ова јакна ми је мала.

Потребан ми је шестар да бих урадио овај задатак.

Небо је пуно звезда.

3. Прочитај песму „Медвед”, па подвуци именице.

Што се медвед излежава!
Свак’ би рекô да он спава.
Али да му бациш крушку,
Подигô би одма’ њушку.       (Гвидо Тартаља)

Заокружи тачан одговор.
Све ове именице из песме написане су у ЈЕДНИНИ/МНОЖИНИ.

4. Следеће именице допиши на одговарајуће место, тако да буду у множини.

КЊИГА, ПТИЦА, ОЛОВКА, ХАЉИНА, СВЕСКА, КАПУТ, КОШУЉА

Ка југу лете _______________ селице.

У књижари се продају ________________, ________________ и ________________.

У ормару су окачене ________________, _________________ и _________________.

5.  Одреди род и број именица, тако што ћеш обојити кружић тамо где је потребно.

Вежбалица

 Именуј шта је на сликама, а потом одреди род именице. Именуј шта је на сликама, а потом одреди род именице.

ВВ

ИМЕНИЦА МУШКИ 
РОД

ЖЕНСКИ 
РОД

СРЕДЊИ 
РОД

ЈЕДНИНА МНОЖИНА

раме O O O O O

терасе O O O O O

киша O O O O O

У методичкој апаратури под називом 
Вежбалица дати су разноврсни 
типови задатака структуирани по 
нивоима постигнућа. 

Важне дефиниције и садржаји је 
ученици треба да запамте на часу 
су јасно истакнути.

На крају сваке области дате су креативне 
и дечјем искуству блиске мапе ума, тзв. 
Памтилице које доприносе систематизацији 
знања и бољем разумевању и усвајању 
језичких појмова.

Подсетник омогућава успостављање 
корелације са градивом српског језика 
обрађеним у претходним разредима, али и 
са градивом других предмета , као што су на 
пример математика, музичка култура и слично.
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АУТОРКA:  Маја Обрадовић

•  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.

•  Инсистира се на практичној и функционалној примени усвојених 
појмова и њиховој контекстуализацији (упоређивање, селекција, 
повезивање са животним искуством, лични утисак и став, убедљива 
аргументација).

•  Радна свеска нема решења јер је само такав приступ методички 
оправдан, а наставник тако има прави увид у напредовање ученика.

СРПСКИ ЈЕЗИК 2
136 СТРАНАРАДНА СВЕСКА УЗ ЧИТАНКУ 

У Радној свесци је више простора 
дато за обимније и структурисаније 
одговоре у писаној форми.

12

 Заокружи реч која повезује причу „Свитац тражи пријатеља”, 
„Причу из ормара” и „Бајку о лабуду”� 

природа       пријатељство     светлост 

Који се ликови појављују у овим причама?

а) паук, скакавац, Сребрна Звезда  

б) Снежана, паук, лептир

в) Ледена Принцеза, Плетко Стихоклепко, мрав

Заокружи слово испред тачног одговора�

 Да ли се писцу у „Причи из ормара” допадају стихови које је 
смислио његов кућни љубимац? На основу чега то закључујеш?

 ��������������������������������������������������������

 ��������������������������������������������������������

 ��������������������������������������������������������

Чиме писац показује да му је Плетко ипак врло драг? 

 ��������������������������������������������������������

 ��������������������������������������������������������

 ��������������������������������������������������������

Бранко Стевановић, Прича из ормара
Су Ју Ђин, Свитац тражи пријатеља 

Десанка Максимовић, Бајка о лабуду

1.

2.

3.

4.

13

 Повежи Снежанина осећања са одговарајућим ситуацијама  
у „Бајци о лабуду”�

    Снежана је забринута�               Размишља због чега је  
                                                                       црна птица тужна�

Снежана је узнемирена� Чека да јој се црна птица повери�

       Снежана је радосна�                Жели да помогне црној птици�

 Којим поступцима Снежана доказује да је прави пријатељ црној 
птици?

 �������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������

 �������������������������������������������������������

 Реши укрштеницу� У обојеним квадратићима добићеш реч која 
се помиње у „Бајци о лабуду”�

1� место где је Снежана живела
2� место где је живела Сребрна Звезда
3� трести се од страха или узбуђења   
4� птица која се помиње на крају бајке
5� други назив за Снежану у бајци 
6� украси на Снежанином плашту
7� Снежанина обућа од сребра
8� место по ком је пловила црна птица

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7�

8�

5.

7.

6.
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АУТОРКA:  Тања Мартиновић 
Јелена Јоксимовић

•  Све лекције у Радној свесци прате лекције у Граматици.

•  Задаци и питања су осмишљени тако да ученици провежбају 
научено градиво и примене своје знање на занимљив и 
креативан начин.

•  Идеја аутора је била да се на основу разноврсних задатака развију 
мисаоне, емотивне и стваралачке стране личности ученика, како би 
он заволео свој матерњи језики и био у могућности да примењује 
научено у свакодневном говору и писању. 

•  Радна свеска обједињује све елементе савременог и модерно 
дизајнираног уџбеника који одговара хоризонту интересовања 
данашњих генерација. У фокусу ауторки са вишегодишњим искуством 
у разредој настави све време је ученик и исходи који се постепено 
остварују.

•  Први пут радна свеска поред задатака има посебно осмишљену 
методичку апаратуру под називом: Истраживалица, Смејалица и 
Сецкалица.

СРПСКИ ЈЕЗИК 2
136 СТРАНАРАДНА СВЕСКА УЗ ГРАМАТИКУ 
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1.  Употреби три описна придева да опишеш лампу са слике.

2.  У следећим реченицама подвуци придеве.

На школски пано ставили смо занимљиве дечје радове. На радовима су 
приказане зимске чаролије.

3.   Повежи придев са одговарајућом именицом.

чупава  зграда 

висока  папир

поцепан  коса

4.  Запиши назив животиње којој одговара опис.

лукава  ______________________________

брз  ________________________________

вредан  _____________________________

спор  _______________________________

жуто  _______________________________

5.   У народној успаванци ,,Мајка Јова у ружи родила” пронађи и подвуци описне 
придеве.

Придеви 

 _______________________________________

 _______________________________________

 _______________________________________

Мајка Јова у ружи родила,
ружица га на лист дочекала,
бијела вила у свилу повила,
а пчелица медом задојила,

ластавица крилом покривала:
нек је румен кô ружа румена,
нек је бијел кô бијела вила…

КАКАВ?

Смејалица
Какав је слон када 
изађе из воде?
– Мокар.
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6.   Вила Добрила и Злоћко Мргудић добили су име према својим особинама. У 
складу са њиховим именима додели им одговарајуће врлине и мане тако што ћеш 
их повезати са сликом.

љубоморан/љубоморна
пажљив/пажљива

лењ/лења
скроман/скромна
поштен/поштена

злобан/злобна
вредан/вредна

добродушан/добродушна
пакостан/пакосна

племенит/племенита
лукав/лукава
пргав/пргава

                                         
7.  Пажљиво прочитај текст. Потом према датом опису нацртај кловна Болета.

Кловн Боле био је изразито 
висок, некако мршав. Носио 
је белу мајицу на тегет пруге и 
жуте панталоне са љубичастим 
туфнама. Имао је плаве трегере. 
Ципеле су му биле велике. Лева 
је била црвена, са одвезаном 
црном пертлом. Десна је била 
зелена, поцепана на врху. Боле 
је имао коврџаву наранџасту 
косу, а на глави је носио зелену 
капу, са малим, жутим цветом. 
Лице му је било тужно, бледо, 
а на њему се истицао велики, 
црвени нос.

Истраживалица

Пронађи у школској библиотеци три књиге у чијим насловима се налази 
придев. Запиши наслове на линију.

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________
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 __________________________________________

 __________________________________________

 __________________________________________

 __________________________________________

 __________________________________________

 __________________________________________

 __________________________________________

 __________________________________________

 __________________________________________

 __________________________________________

В ____ ____ ____ ____

7.   На линији правилно напиши све градове Србије које пронађеш у осмосмерци. 
Када пронађеш 10 градова, од преосталих слова састави град на слово В.

н о в и с а д

о е а а м л а

в ц љ ц е е р

а и е и д к г

в ж в т е с о

а у о о р и е

р р о б е н б

о а р у В а њ

ш и д с о ц е

Сецкалица
Направи игру „меморије”. Исеци картоне исте величине. На једној картици 
запиши назив државе, а на другој главни град те државе. Пре почетка 
игре провери да ли свака картица са називом државе има свој главни 
град. Картице поређај тако да се називи не виде. Циљ је да пронађеш што 
више парова. Можеш се играти називима река, планина или неким другим 
појмовима.  

СРБИЈА

У Истраживалици се од ученика очекује да 
истражујући прошире своје знање. До открића 
ће доћи сарадњом са другим ученицима, 
претраживањем интернета, књига, енциклопедија.

Бокс на левој страни са слонићем: У апаратури 
под називом Смејалица дају се забавни 
сегменти релаксирајући али повезани са 
наставом језика како би и на тај начин ученик 
лакше запамтио одређени садржај.

Сецкалица доприноси 
развоју фине графомоторике 
и креативности код ученика. 
Ученици ће направити постер за 
учионицу или собу, прошириће 
знања о здравој исхрани, 
направиће креативне меморијске 
игре и слично.
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АУТОРКA:  Ивана Цмиљановић Косовац

•  Учење штампаних и писаних слова латинице реализовано је групним 
поступком обраде.

•  Разноврсни, методички квалитетно обликовани задаци доводе 
до остваривања исхода и развоја компетенција потребних за 
усвајање читања и писања латинице.

•  Кроз цео уџбеник су заступљене језичке и графичке игре (загонетке, 
брзалице, ребуси, плетенице, укрштенице).

•  При обради писаних слова, посебан акценат стављен је на правилно 
повезивање слова.

•  Уџбеник систематично и континуирано подржава ученике у 
овладавању разумевања прочитаног на различитим нивоима 
сложености, а не само на најосновнијем – да дешифрују шта пише и 
да репродукују експлицитно наведене сегменте текста или. Овакав 
приступ уводи ученике ка овладавању различитим стратегијама 
читања и отвара могућност да читање користе као инструмент за 
лични развој и образовање.
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Б б

Г г

A a
B b
C c
Č č
Ć ć 
D d

Dž dž
Đ đ
E e
F f
G g
H h
I  i
J  j
K k
L l

L j  l j
M m 
N n

Nj  n j
O o
P p
R r
S s
Š š
T t
U u
V v
Z z
Ž ž

B b
balon grana

1. Наведене речи препиши испод одговарајућих сенки.

Велико слово В се чита:
 у ћирилици В – Вања,  у латиници Б – Branko.

B
2

3
1

b
1

2

g 1

2G1 2

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

gušter,   r i ba ,   t i gar,   kengur

2. Повежи линијама почетак реченице и место где се врши 
радња. Препиши реченице словима латинице.

G g

u garaž i .
na  granu .
na nebu .

Golub j e  s le teo
Vagon j e

Oblak  se  be l i
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4. Реши ребусе. Решења напиши словима латинице.3.

Препиши текст словима латинице. Уместо слика напиши речи.4.

Бобана је са  на прослави. Свирају њени пријатељи. Гина 

свира , Бранка , Благоје , а Горан .  

Свирају лагану љубавну песму. Бобанина бака им је после  

наступа купила .

Navedenu obaveštajnu rečenicu pretvori u zapovednu i napiši je.

Rel ja  rasprema sobu .
5.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___ ___ ___ ___

________________________________________________________________________

___ ___ ___ ___ ___

Посебну вредност уџбенику дају 
деца-водичи који ученицима, 
на пријемчив начин, указују на 
сличности и разлике између 
латиничких и ћириличких слова.

Учење читања и писања 
остварује се преко 
маштовитих и разноврсних, 
функционалних задатака 
који су увођени уз поштовање 
развојног принципа од лакших 
и једноставнијих ка тежим и 
сложенијим.

СРПСКИ ЈЕЗИК 2

120 СТРАНАЛАТИНИЦА 2 
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На крају уџбеника налазе се 
налепнице са прецизним 
упутствима за правилно 
писање сваког слова и са 
одговарајућом сликом. 
Ученици их могу залепити у 
свеску како би им упутства за 
писање увек била при руци. 
То ће истовремено знатно 
олакшати рад учитељима.

88

1.

2.

3.

Ko šta radi? Poveži linijama slike sa odgovarajućim poljima. 
Proširi rečenice nazivima životinja i napiši ih pisanim slovima.

. . .  kreš tavo  peva . . . .  san ja  na ugre janom betonu .

Nastavi da pišeš reči kao što je započeto.

kamen – kamenje
grana –  _______________

prsten –  ______________

trn – trnje
koren –  _______________

kesten –  _______________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Napiši pisanim slovima nazive prikazanih:
–  geometrijskih  

figura

–  geometrijskih  
tela 

. . .  bran i  svo ju  ter i tor i j u . . . .  se  šepur i  u  b i s trom potoku .

______________     ______________     ______________

______________     ______________    

Vežbaonica

118

1.

2.

3.

Pročitaj reči i zaokruži imena biljaka.

Pročitaj rečenice i oboj kružić na poljima u kojima su dati saveti 
za zdrav život.

Kružić ispred tvrdnji koje se odnose na selo oboj zelenom bojom, 
a ispred tvrdnji koje se odnose na grad – narandžastom bojom. 

Ljudi se prevoze autobusima, trolejbusima, tramvajima.
Ljudi žive u porodičnim kućama sa velikim dvorištem.
Na fakultetima profesori uče studente.
Na njivama se seju pšenica i kukuruz.
Gaje se krave, ovce, svinje.           U bolnicama se leče ljudi. 

frižider, karfiol, peškir, hrast, sneg, breza, 
ljubičica, detelina, pasulj, šolja, breskva

Zube peri pastom, 
četkicom i vodom.

Provodi što više 
vremena u zatvorenim 

prostorijama.

Slatkiši su zdravi. 
Jedi ih koliko hoćeš.

Jedi puno voća i povrća 
i pij dosta vode.

Kad uradiš domaći zadatak, možeš ceo dan 
da gledaš televiziju ili igraš igrice na tabletu.

Čitaonica

Kad god možeš, idi u prirodu i 
vozi bicikl, šetaj se, trči.

89

Pročitaj priču. Odgovori na pitanja i uradi zadatke. Piši pisanim 
slovima.

4.

Igra ko bajagi
Vukan i Boris se igraju. Vukan je ko 

bajagi grm. Ogrnuo se šarenim jorganom. 
Boris je ko bajagi kombi. Ušao je u 
ogromnu kutiju i vijuga po sobi. Gura 
kutiju i parkira se baš kraj grma. 

Samo ako baka stigne, igra prestaje. 
Ništa više nije ko bajagi, jer im baka na 
tanjiru unosi u sobu pravu mirisnu pitu 
sa jabukama.

   Zaokruži plavom bojom šta je u igri ko bajagi: 

                   Vukan                                       Boris

 

  Kako se maskirao Vukan? 

________________________________________________________________________

  Šta je Boris uradio kada je ušao u kutiju?

________________________________________________________________________

  Prepiši najdužu rečenicu. ___________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Pročitaj pesmu i uradi zadatke.

   Zaokruži datom bojom opisni pridev 

      koji označava:

      kakva je nekad bila dedina kosa;

       kakva je kosa s vremenom postala.

   Zaokruži tačan odgovor.  

Izraz „uhvatila kosa maglu” znači:

a) da se deda ošišao;

b) da je kosa opala.

  Dopuni rečenice.

–  Dedina glava liči na mesečinu jer je 

deda  _______________________________ .

–  Kosa koja raste dedi ispod nosa su 

 _____________________________________.

Ded ina kosa

Ded ina j e  kosa  smeđa
svak im danom b i la  ređa .

Uz promenu tako  naglu
uhvat i la  kosa maglu .

Kada deda kapu sk ine
eto  nama meseč ine .

Ded i  samo i spod  nosa
za utehu ras te  kosa . 

Miros lav  Kokošar

4.

Ученик/ученица препознаје поједина слова.

Ученик/ученица повезује слова у речи: без разумевања прочитаног.

са разумевањем прочитаног.

Ученик/ученица ишчитава речи и реченице и разуме прочитано.

Ученик/ученица краће речи чита, а дуже ишчитава. Разуме прочитано.

Ученик/ученица чита текст са разумевањем. 

Ученик/ученица чита текст са разумевањем, јасно и течно. 

Препорука: Потребно је свакодневно увежбавање читања.

Наставити са редовним увежбавањем читања.

Вежбати изражајно читање.

Коментар наставника:

Уписати Процена усвојености читања: 

Увежбавање група 
научених слова остварује 
се у Вежбаоницама, које 
обилују задацима у којима 
се тражи писање, читање, 
разумевање прочитаног и 
анализа краћих текстова. 
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Развоју компетенција читања 
битно ће допринети и 
Читаонице, делови уџбеника 
у којима су дати текстови 
за увежбавање читања и 
разумевања прочитаног. 
Читаонице садрже и 
чек-листу за процену 
савладаности читања коју 
попуњава учитељ. 
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ПРИРОДА И ДРУШТВО 3

00 СТРАНА

АУТОРИ:  Јелена Љубинковић 
Винко Ковачевић 
Љубиша Нешић

•  Уџбеник је савремено конципиран, радног је карактера 
и састоји се од два дела.

•  Садржај уџбеника подстиче разумевање и уочавање 
међусобне повезаности појава и процеса. 

•  Огледи који се налазе у уџбенику прилагођени су узрасту 
и природи предмета и подстичу на истраживање појава и 
процеса око себе. 

•  У првом делу обрађују се садржаји тема: Оријентација у 
простору и времену, Материјали и Кретање.

•  Други део обухвата лекције из области Природа, човек и 
друштво. 

•  На крају сваке области постоји Провера знања која садржи 
задатке различитих нивоа сложености. 

УЏБЕНИК 

Уводне илустрације као почетне мотивације 
у лекцијама олакшавају усвајање градива.

Занимљивост - занимљиви садржаји 
у лекцији су јасно истакнути
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00 СТРАНА
Уџбеник обилује илустрацијама, 
фотографијама и приказима који 
су у функцији учења усвајања и бољег 
разумевања садржаја

Научили смо – на крају сваке лекције 
налази се кратак преглед садржаја.

Истражи – огледи којима ученици 
савладавају како да формилишу 
истраживачка питања и претпоставке, 
да их провере и изведу закључак. У 
лекцији јасно истакнути у посебној 
рубрици.

Питања и задаци помоћу којих 
ученици проверавају научено.
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МАТЕМАТИКА 4

ПРВИ ДЕО – 98 СТРАНА
ДРУГИ ДЕО – 108 СТРАНА

АУТОРКA:  Нела Малиновић-Јовановић

Ослушкујући потребе и сугестије корисника, 
припремили смо ново прерађено издање 
уџбеничког комплета за четврти разред.

•  Уџбеник радног карактера функционално је 
подељен на два дела.

•  Измењен је садржај појединих наставних 
јединица. 

•  Део задатака је прилагођен или замењен мање 
захтевним, тако да уџбеник садржи више 
задатака средњег нивоа сложености.

•  На појединим странама је повећан простор за 
уписивање или цртање решења.

•  На страницама предвиђеним за увежбавање и 
систематизацију уведене су ознаке за тежину 
задатка, које омогућавају јасну процену нивоа 
достигнућа и праћење напретка ученика.

УЏБЕНИК 

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ – ПОВРШИНА ГЕОМЕТРИЈСКИХ ФИГУРА И ТЕЛА

Oткрићемо и истражићемо:   како да користимо знања о површини правоугаоника, квадрата, квадра и коцке у реалним животним ситуацијама.

Научићемо:
  јединице за мерење површине – km2, ha, a, m2, dm2, cm2 и mm2;
  како одређујемо и израчунавамо површину правоугаоника, квадрата, 
квадра и коцке.

20

2.  На слици је приказана скица квадра димензија а = 8 cm, b = 8 cm и c = 12 cm.

3.  Израчунај површину квадра чије су површине страна које нису 
међусобно подударне 20 dm2, 24 dm2 и 30 dm2. 
Решење:  _____________________________________  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________

4.  Израчунај површину стакла које је потребно за прављење акваријума облика квадра 
димензија 75 cm, 50 cm и 50 cm, ако су све стране акваријума направљене од стакла. 
Решење:  ________________________________________ 
 ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 
 ________________________________________________ 
________________________________________________

5.  Купатило облика квадра треба обложити плочицама површине 1 dm2. Дужина 
купатила је 5 m, ширина 4 m и висина 2 m 5 dm. Купатило има врата ширине 1 m 
и висине 2 m и прозор димензија 5 dm и 10 dm. Колико је плочица потребно за 
облагање купатила ако се облажу под и зидови до плафона? 
Решење:  ________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
Одговор:  _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________

Израчунај површину квадра. 
 
Решење: ______________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________

б)  Израчунај збир дужина ивица 
квадра (квадар има 12 ивица од 
којих су по 4 једнаке дужине). 
Решење: _________________ 
_________________________  
_________________________ 
_________________________

8

ЗДРУЖИВАЊЕ САБИРАКА, 
САБИРАЊЕ ТРИ САБИРКА

Да се подсетимо својства о здруживању сабирака које смо 
учили у скупу бројева до 10!

(5 + 2) + 3 = ___  5 + (2 + 3) = ___

(___ + ___) + ___ = ___ + (___ + ___)

За здруживање сабирака користили смо заграде.
И да проверимо да ли ово својство важи и за остале бројеве до 100.

Кажемо да својство о здруживању сабирака важи у скупу бројева 
до 100. Оно гласи: 
Збир се не мења ако збиру прва два сабирка додамо трећи 
сабирак или ако првом сабирку додамо збир друга два сабирка.

Петар је за прославу рођендана купио 32 црвена, 22 зелена и 5 жутих балона. 
Колико је укупно балона купио Петар?

Сабирке смо здруживали на различите начине. Да ли је збир остао исти?

Број Петрових балона рачунаћемо на два начина.
                             1. сабирак     2. сабирак
Први начин: (32 + 22)   +   5   = ________________________________________

                       1. сабирак     2. сабирак
Други начин: 32   +   (22 + 5)  = ________________________________________

Представљање садржаја 
– на почетку сваке области 
најављује се шта ће ученици 
учити и вежбати, као и теме 
које ће истраживати.

Уџбеник садржи довољно 
задатака за утврђивање 
знања, као и задатке за 
рад код куће.
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ЗАВИСНОСТ РАЗЛИКЕ ОД ПРОМЕНЕ  
УМАЊЕНИКА И УМАЊИОЦА. 
СТАЛНОСТ РАЗЛИКЕ

Да се подсетимо:  

  како се мења разлика када мењамо умањеник или умањилац 
Попуни табеле. Закључи како се мења разлика у односу на промену умањеника 
или умањиоца, па допуни реченице.
Умањеник Умањилац Разлика
750 200
750 + 50 200
750 + 100 200
750 – 50 200 
750 – 100 200

Умањеник Умањилац Разлика
950 400
950 400 + 100
950 400 + 200
950 400 – 100
950 400 – 200 

 када се разлика не мења ако мењамо умањеник и умањилац
Попуни табелу. Уочи шта се дешава са разликом када умањеник и умањилац 
повећамо или смањимо за исти број, а затим допуни реченицу. 

Разлика се ______   _____________ када 
се умањеник и умањилац ____________ 
или ____________ за исти број.
Како се назива ово својство?
___________________________________

И да проверимо да ли ова својства важе у скупу N и да научимо да их записујемо 
помоћу слова.

Ако се _____________повећа (смањи) 
за неки ______ и ____________ ће се 
повећати (смањити) за исти _______.

Ако се ____________ повећа (смањи) 
за ______  ______ и _____________ ће 
се смањити (повећати) за _______ број.

Умањеник Умањилац Разлика
750 300
750 + 100 300 + 100
750 + 200 300 + 200
750 – 100 300 – 100
750 – 200 300 – 200
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Попуни празна поља и уочи шта се дешава са разликом када се мења умањеник.

Пишемо: 2 450 – 2 150 = _________
(_____ + ____) – _____ = _____ + ____
Умањеник је повећан за ____.
Разлика се ____________ за ____.

Пишемо: 2 450 – 2 150 = _________
(_____ – ____) – _____ = _____ – ____
Умањеник је смањен за ____.
Разлика се ____________ за ____.

2 450 2 4502 150 2 150=

– –

– –

=

= =

+ 200 – 200+ _____ – _____

2 150 2 150

102

2.  Одреди запремине датих тела ако је дужина ивице коцака од којих су састављена 1 dm. 
а)                                                    б)                                                    в)

1.  Изрази дате запремине у наведеним јединицама мере. 

а) 13 m3 = _________ dm3          5 dm3 = _________ cm3          60 cm3 = _________ mm3 
       2 m3 = _________ cm3        64 dm3 = _________ mm3         3 dm3 = _________ mm3 

б) 11 m3 122 dm3 = ___________ dm3                    142 dm3 208 cm3 = ___________ cm3  
         7 m3 33 dm3 = ___________ cm3                            16 dm3 9 cm3 = ___________ mm3 

в) 37 162 dm3 = ______ m3 ______ dm3               3 269 mm3 = ______ dm3 ______ mm3 

г)   4 m3 22 dm3 155 cm3 = ____________________ cm3   
    9 dm3 3 cm3 103 mm3 = ____________________ mm3

ВЕЖБАЊЕ

V = ______________ V = ______________ V = ______________

3.  Израчунај запремину квадра датих димензија. 
 а = 1 dm 9 cm     b = 15 cm     c = 6 dm  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________

5.  Израчунај дужину ивице коцке ако је дата њена запремина. (Упутство:  V = a · a · a, 
па тражимо број који треба три пута помножити самим собом да бисмо добили 
мерни број запремине). 
а)  V = 64 dm3    
V = _____ · _____ · _____ dm3  
a = ________ dm

б)  V = 27 cm3    
V = _____ · _____ · _____ cm3  
a = ________ cm

4.  Израчунај запремину коцке чија је ивицa: 
a)  а = 27 cm 5 mm;  

________________________________ 
________________________________ 
________________________________

б)  а = 7 m 4 dm; 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________

35

Својство сталности разлике важи у скупу N и гласи:
ако су a, b, n и r природни бројеви, тако да је а > b и ако је a – b = r, 
онда је:  (a + n) – (b + n) = r;
                  (а –  n) – (b – n) = r, за b ≥ n.

Ако су a, b, n и r природни бројеви и ако је a – b = r,  
онда је: (a + n) – b = r + n;
                 (a – n) – b = r – n, за r ≥ n.

Ако су a, b, n и r природни бројеви и ако је a – b = r,  
онда је: a – (b + n) = r – n, за r ≥ n;

            a – (b – n) = r + n, за b ≥ n.

Својство можемо записати помоћу слова.

Попуни празна поља и уочи шта се дешава са разликом када се мења умањилац.

Попуни празна поља и уочи како се мења разлика када се мењају умањеник и 
умањилац.

И ово својство можемо записати помоћу слова.

Пишемо: 2 450 – 2 150 = _________
_____ – (_____ + ____) = _____ – ____
Умањеник је повећан за ____.
Разлика се ____________ за ____.

Пишемо: 2 450 – 2 150 = _________
(_____ + ____) – (_____ + ____) = _____
Умањеник и умањилац повећани су за ____.
Разлика се __________  ___________.

Пишемо: 2 450 – 2 150 = _________
_____ – (_____ – ____) = _____ + ____
Умањеник је смањен за ____.
Разлика се ____________ за ____.

Пишемо: 2 450 – 2 150 = _________
(_____ – ____) – (_____ – ____) = _____
Умањеник и умањилац смањени су за ____.
Разлика се __________  ___________.

2 450

2 450

2 450

2 450

2 150

2 150

2 150

2 150

=

=

–

–

–

–

–

–

–

–

=

=

=

=

=

=

+ 200

+ 200+ 200

– 200

– 200– 200

– _____

+ _____

+ _____

+ _____

2 450 2 450
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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. Садржи 

7 000 000 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 која 

стаје у коцку димензија 1 dm, па кажемо да  

1 dm3 садржи 1 l течности.

Пишемо: 1 dm3 = 1 l.  
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7.  Једна страна квадра је квадрат површине 25 dm2. Израчунај 
запремину квадра ако знаш да је висина 3 пута већа од дужине. 
Решење: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________

6.  Обим једне стране коцке је 12 cm. Израчунај њену запремину.
Решење: __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

9.  Да ли човек може једном руком да подигне 1 m3 стиропора ако 1 000 cm3 има масу 1 g? 
Решење: _______________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
Одговор: _______________________________________________________________

10.  Базен облика квадра, дужине 50 m, ширине 25 m и дубине 3 m, напуњен је водом 
до висине од 1 m. Колико је кубних метара базена остало ненапуњено? 
Решење: _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Одговор: _______________________________________________________________

11.  На једном пољопривредном газдинству сено се пакује у бале у облику квадра 
димензија 10 dm, 5 dm и 4 dm. Један кубни метар сена има масу 50 kg. 
а)  Колико крава се може нахранити са 10 бала сена ако једна крава дневно поједе 

20 kg сена? 
Решење: ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 Одговор: ___________________________________________________________

         б)  Колико дана ће газда моћи да храни својих 50 крава ако је сакупио 2 500 бала сена? 
Решење: ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Одговор: ____________________________________________________________

8.  Сава је коцкице ивице 1 dm ставио у кутију облика коцке, 
чије су ивице дужине 3 dm као на слици. Колико још 
коцкица може да стане у кутију?  
Решење: __________________________________________
__________________________________________________ 
Одговор: _________________________________________

Уводни примери подсећају 
ученике на стечено знање.

У одељку под називом 
И да истражимо, повезују 
се математика и други 
предмети, као и реалне 
животне ситуације. 
Ученицима су дати 
пројектни задаци у складу са 
уводним примерима.

На крају сваке области дате су 
математичке занимљивости и задаци 
са математичких такмичења.

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

Додаци за активности 
на часу

56

Да ли сте знали: да постоји математичко дрво које 
се назива „Питагорино дрво”? Ово дрво састоји се 
из квадрата и троуглова код којих је један угао прав. 
Добија се тако што се нацрта један квадрат, па се над 
једном његовом страницом нацрта одговарајући 
троугао. Затим се над сваком од преостале две 
странице добијеног троугла нацрта један квадрат. Код 
сваког квадрата понавља се поступак од почетка више 
пута и тако се дрво „грана”. Ако је троугао над чијим 
страницама се цртају квадрати неједнакостраничан, 
добијено дрво назива се „Питагорино дрво на ветру”.

ЗАБАВНE СТРАНE  
ЗА МАТЕМАТИЧКЕ ПУСТОЛОВЕ

1.  На слици је приказана група блокова за изградњу,
као и план те групе на којем је записано колико
блокова се налази изнад сваког од квадрата. На
план је просуто мало мастила. Колики је збир
бројева испод мрља од мастила?

Одговор: _________________________________

2.  Станислава има 4 тела . Заокружи слово испод тела које не може да се 
направи помоћу та четири тела.

3.  Михајло жели да конструкцију приказану на слици спакује у кутију. Које најмање
димензије треба да има кутија у коју Михајло може да спакује конструкцију ако
је дужина ивице коцке 1 dm? Заокружи слово испред тачног одговора.

a) 3 dm, 3 dm и 3 dm б) 3 dm, 5 dm и 5 dm 
в) 3 dm, 4 dm и 5 dm г) 4 dm, 4 dm и 4 dm
д) 4 dm, 4 dm и 5 dm

Заврзламе: 
У трци на 200 m медаље су освојили Јанко, Милан, Бојан и Стеван. Јанко је стигао 
на циљ пре Милана, Бојан пре Стевана, а Јанко и Стеван су стигли на циљ у исто 
време.  
Ко је победио?
А) Јанко     Б) Милан     В) Бојан     Г) Стеван     Д) Немогуће је одредити.

А Б В Г Д

3 12

1

1

1

3
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МАТЕМАТИКА 4

ПРВИ ДЕО – 90 СТРАНА
ДРУГИ ДЕО – 98 СТРАНА

РАДНА СВЕСКА 

АУТОРКA:  Нела Малиновић-Јовановић

Радна свеска за четврти разред такође је 
измењена у складу са сугестијама наставника.

•  Велики број примера је прилагођен и 
поједностављен тако да их већина ученика 
може решити самостално.

•  Додато је више задатака средњег нивоа 
сложености који подстичу различите мисаоне 
операције.

•  Простор предвиђен за рад на задацима повећан 
је на многим страницама чиме је ученицима 
олакшано уписивање решења или цртање. 

•  Додатно су илустровани поједини примери и 
уводне странице поглавља.
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5.   Користећи једнакост a – b = 3 200 израчунај: a) (a + 1 200) – (b + 1 200) =  _______________________________________________  

б) (a + 400) – (b – 1 500) =  _________________________________________________  

в) (a – 2 000) – (b – 600) =  _________________________________________________  

г) (a – 2 100) – (b + 100) =  _________________________________________________
6.   Немања је имао 7 500 динара. Купио је патике које коштају 6 350 динара.  

а) Колико је динара остало Немањи?      Решење:  ____________________________________________________________  

     Одговор:  ____________________________________________________________  

б) Колико би динара остало Немањи да је патике купио у продавници у којој су 

     скупље за 950 динара?      Решење:  ____________________________________________________________  

     Одговор:  ____________________________________________________________  

в) Колико би динара остало Немањи да је патике купио у продавници у којој су 

     јефтиније за 255 динара?      Решење:  ____________________________________________________________  

     Одговор:  ____________________________________________________________

8.  Разлика у дужини две шипке је 450 mm. Ако се дужа шипка скрати за 30 cm, а 

краћа за 50 cm, колика ће тада бити разлика у њиховој дужини? 
Решење:  ______________________________________________________________  

Одговор:  ______________________________________________________________

7.  Разлика два броја је 1 500. Напиши по један пример зависности разлике од 

промене умањеника и умањиоца тако да је разлика једнака 1 000, 2 000 и 3 000. 
I пример:  ______________________________________________________________  

II пример: ______________________________________________________________  

III пример:  _____________________________________________________________

30 cm

450 mm

50 cm

ГЕОМЕТРИЈА – КВАДАР  
И КОЦКА

Вежбаћемо: 
  да користимо знања o елементима и особинама квадра и коцке у 
решавању задатака;

  да цртамо квадар и коцку на квадратној и тачкастој мрежи;
  да цртамо мрежу квадра и коцке;
  да правимо моделе квадра и коцке;
  да решавамо текстуалне задатке;
  да откривамо и истражујемо математику у реалном животу.
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ОСОБИНЕ КВАДРА И КОЦКЕ

1.  Посматрај квадар IJKLMNOP на слици и допуни  

реченице. Наспрамна страна страни IJNM је  

__________. 

Правоугаоник подударан правоугаонику ILPM је  

__________. 

Суседне стране страни MNOP су: 

__________, __________, __________ и __________. 

Ивице једнаке дужине ивици LK су: ________, ________ и ________.

     Ивице једнаке дужине ивици JK су: ________, ________ и ________.

     Ивице једнаке дужине ивици LP су: ________, ________ и ________.

3.  Посматрај коцку ABCDRSTU на слици.  

а) Којим странама коцке је ивица RS заједничка? 

___________________________________________ 

б) Којим ивицама коцке је заједничко теме С? 

___________________________________________ 

в) Наведи ивице чија је дужина једнака висини коцке: 

___________________________________________ 

___________________________________________

R

A

U T

B

CD

S

I
J

L
K

P
O

M
N

2.  Израчунај збир дужина ивица квадра чије су димензије: 5 dm, 6 dm и 40 cm. 

Решење: _______________________________________________________________

4.  Подебљај ивице квадра одговарајућом бојом 

тако да ивице једнаких дужина буду исте боје. 

5.  Подебљај сваку групу паралелних ивица квадра 

истом бојом.
Лекције у радној 
свесци прате 
садржаје у уџбенику.
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9.  Чика Раде прави тор за својих 250 оваца. За 10 оваца потребан му је простор 

површине 16 m2. Колика треба да буде дужина ивице тора дуж које ће поставити 

ограду, ако је тор облика квадрата?  
Решење: __________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ Одговор: __________________________ __________________________________

8.  Спољашња ивица слике с рамом облика квадрата је 50 cm. Рам је свуда исте 

ширине, а слика има површину 16 dm2. Израчунај ширину рама. 
Решење: __________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________

7.   Попуни табелу и уочи како се мења површина квадрата када се мења дужина 

његове странице. Затим добијене површине повежи са квадратима који им 

одговарају као што је започето. а 5 cm 5 cm + 1 cm 5 cm + 2 cm 5 cm – 1 cm 5 cm – 2 cm
P 25 cm2  

 
 
 

6.  Површина квадрата плаве боје је 36 cm2. Ако су дужине странице правоугаоника 

који се налази уунутрашњости квадрата 5 cm и 3 cm, израчунај површину дела 

квадрата плаве боје. 
Решење: ________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________
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5.  Колико је најмање коцака исте величине потребно да се састави нова коцка? 
Одговор: _______________________________________________________________

8.  Божана је фарбала кућицу за свог новог пса Лајавка. Кућица 
без крова има облик коцке. За фарбање предњег зида 
кућице са спољне стране потребно јој је 50 ml, а за фарбање 
осталих зидова са једне стране 80 ml фарбе. Колико ће 
милилитара фарбе потрошити за фарбање зидова кућице 
ако их фарба и са унутрашње и са спољашње стране? 
Решење: ____________________________________________ 
____________________________________________________ 
Одговор: ____________________________________________ 
____________________________________________________

4.  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.

6.  Колико различитих квадара може да се састави од коцака на слици? 
 
 
 
Одговор: _______________________________________________________________

7.  Доцртај квадрат на свакој слици тако да добијеш мреже коцке различитог облика.
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ДЕЉЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ДЕКАДНОМ 
ЈЕДИНИЦОМ

1.  Израчунај. 
               5 600 : 10 = ________   јер је __________ · __________ = ____________ 

          18 200 : 100 = ________   јер је __________ · __________ = ____________ 

       73 000 : 1 000 = ________   јер је __________ · __________ = ____________ 

  280 000 : 10 000 = ________   јер је __________ · __________ = ____________ 

900 000 : 100 000 = ________   јер је __________ · __________ = ____________
2.  За колико је производ бројева 12 500 и 8 већи од количника бројева 742 500 и 10? 

Решење: _______________________________________________________________ 

Одговор: _______________________________________________________________

4.  Израчунај количник најмањег шестоцифреног броја и првог следбеника највећег 

троцифреног броја. 
Решење: _______________________________________________________________

5.  За колико је количник најмањег шестоцифреног и најмањег троцифреног броја 

већи од производа највећег и најмањег двоцифреног броја? 
Решење: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Одговор: _______________________________________________________________

3.  Попуни табелу.
m 2 450 27 900 15 000 90 000 320 800 2 650 000 4 200 000 19 000 000

n 10 100 100 1 000 100 10 000 100 000 1 000 000

m : n

6.  Један велики путнички авион за време десеточасовног лета потроши 150 000 l горива.  
а)  Колико литара горива овај авион потроши за 1 час лета? 

Решење: _________________________________________ 
Одговор: ________________________________________     б)  Колико литара горива ће потрошити на лету од Београда  
до Женеве у Швајцарској, ако лет траје 2 часа? Решење: _________________________________________ 

Одговор: _________________________________________7.  За 10 дана једна фабрика произведе 16 830 пари рукавица. Колико пари рукавица 

произведе за 30 дана, ако сваког дана произведе исти број пари рукавица? 

Решење: ________________________________________________________________ 

Одговор: _______________________________________________________________
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ЗНАМ – ПРОВЕРАВАМ
1.  Тела на слици састављена су од коцака запремине 1 cm3. 

Напиши одговарајуће мерне бројеве запремине датих тела.

2.  Ако је једнакост тачна, заокружи Т, а ако није, заокружи Н.  

456 m3 16 dm3 = 456 016 dm3     Т / Н               24 dm3 124 cm3 = 240 124 cm3     Т / Н 
4 m3 155 dm3 = 4 155 000 cm3    Т / Н                7 dm3 3 cm3 = 7 030 000 mm3      Т / Н 

3.  Изрази дате запремине у наведеним јединицама мере. 
125 m3 = __________ dm3        56 dm3 = __________ cm3         8 cm3 = __________ mm3 
1 350 000 cm3 = _____ m3 _______ dm3           25 000 021 cm3 = _____ m3 _______ mm3 
9 m3 27 dm3 180 cm3 = _________________ cm3

5.  Израчунај запремину сваке коцке ако је дата површина једне њене стране. 
а) P = 49 dm2   б) P = 121 cm2      в) P = 625 m2 
     ____________________             __________________             _____________________ 
     ____________________             __________________             _____________________ 
     ____________________             __________________             _____________________ 
     ____________________             __________________             _____________________ 
     ____________________             __________________             _____________________ 
     ____________________             __________________             _____________________

1 dm3

V = _____ dm3 V = _____ dm3 V = _____ dm3

4.  Израчунај површину и запремину квадра чије су дужине ивица: 
а) а = 230 dm, b = 4 m 30 cm, c = 68 dm;        б) а = 74 mm, b = 1 dm 3 cm, c = 6 cm.

         ________________________      __________________________
         ________________________      __________________________
         ________________________      __________________________
         ________________________      __________________________
         ________________________      __________________________
        ________________________      __________________________
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6.  Збир дужина ивица коцке износи 9 dm 6 cm. Израчунај: 
а) површину коцке;     б) запремину коцке.

         ________________________       __________________________
         ________________________       __________________________
         ________________________       __________________________
         ________________________       __________________________
         ________________________       __________________________
         ________________________       __________________________

7.  Попуни табелу. Одреди непознату димензију квадра ако су дате друге две 
димензије и његова запремина. На цртицама напиши јединицу мере.

9.  Квадар запремине 540 cm3 исечен је тако да су добијени коцка и мањи квадар као 
на слици.  
а) Израчунај запремину мањег квадра, ако је запремина коцке 216 cm3. 
     Решење: _________________________ 
     _________________________________ 
     _________________________________ 
     _________________________________ 
б) Израчунај дужину ивице добијене коцке, ако је површина једне њене  
     стране 36 cm2. 
     Решење: ______________________________________________________________ 
     ______________________________________________________________________ 
в) Одреди димензије квадра пре сечења. 
     Решење: ______________________________________________________________ 
     ______________________________________________________________________

8.  Одреди запремину тела приказаних на слици.

     __________________________      __________________________ 
     __________________________      __________________________ 
     __________________________      __________________________ 
     __________________________      __________________________ 
     __________________________      __________________________

a 8 cm 16 ____
b 95 mm 7 m 2 ___8 ___
c 5 m 16 ____ 50 ____
V 304 cm3 315 m3 4 069 dm3 7 dm3

10 cm

6 cm

3 cm

5 cm

3 cm
a) 8 cm

3 cm
4 cm

3 cm

2 cmб)

Велики број задатака различитог 
типа осмишљен је за све ученике 
– од оних који тешко испуњавају 
захтеве наставног процеса до 
оних даровитих.

На крају сваке области налазе се задаци за 
систематизацију и евалуацију знања ученика.
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СРПСКИ ЈЕЗИК 1

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ  
ВУЛКАН Е-ЗНАЊЕ

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.

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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СРПСКИ ЈЕЗИК 1

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.
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МАТЕМАТИКА 1

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ  
ВУЛКАН Е-ЗНАЊЕ

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.

3Д анимације помоћи ће ученицима да лакше 
савладају градиво.
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МАТЕМАТИКА 1

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

Видео-записи који приказују правилно  
цртање углова, троуглова итд. и  
видео-записи који илуструју  
основни текст.

Бројни интерактивни 
задаци помоћу којих ученици 
проверавају своје знање.
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СВЕТ ОКО НАС 1
ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ 
ВУЛКАН Е-ЗНАЊЕ

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. 

Занимљиве интерактивне 3Д анимације 
помажу при усвајању важних појава и процеса 
који се обрађују у оквиру предмета Природа и 
друштво.

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

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

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

Интерактивни 
алати учиниће 
учење забавнијим и 
занимљивијим.

Интерактивни алати учиниће учење 
забавнијим и занимљивијим.
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МУЗИЧКО 1
ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ 
ВУЛКАН Е-ЗНАЊЕ

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.

3Д анимација клавира са детаљним описом и 
структуром инструмента.

Бројни музички примери и 
наменски урађене музичке матрице.

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.

Аутентичне 
фотографије и 
видео-записи 
прилагођени 
уџбеницима музичке 
и ликовне културе.

Прикази музичких 
инструмената са 
објашњењем којој групи 
музичких инструмената 
припадају, као и са 
звучним записом сваког 
инструмента.
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ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ 
ВУЛКАН Е-ЗНАЊА

КАНАЛ ВУЛКАН ЗНАЊА

Регистровање 
наставника 
и активација 
дигиталних уџбеника

Упутство за 
регистрацију и 
инсталирање 
дигиталних 
уџбеника за 
ученике

ВИДЕО-УПУТСТВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ

ДИГИТАЛНИХ УЏБЕНИКА 
ВУЛКАН Е-ЗНАЊА

Упутство за 
продужење 
наставничке 
лиценце
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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.

Креирање 
дигиталног 
одељења и 

повезивање 
ученика.

Направите нове задатке на 
платформи mozaBook.

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

www.3d.vulkanznanje.rs
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ТОК ЧАСА
1.

ЧАС

ДОДАТНА ЗАПАЖАЊА О ЧАСУ

ИЗГЛЕД ТАБЛЕ

НАЧИН ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА

• Процена тачности написаних реченица. 

САМОПРОЦЕНА РАДА НАСТАВНИКА

• Питања отвореног типа, као 

• Да ли сам мотивисао/-ла ученике за учење?

• Да ли сам остварио/-ла постављене циљеве?

• Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?  

• Да ли су сви ученици били активни или само поједини? 

• Да ли сам планирао/-ла адекватне активности ученика?

• Које тешкоће су се појавиле? 

• Како сам их решавао/-ла? 

• Шта бих сада урадио/-ла другачије?

ЗА
В

РШ
Н

И
 

Д
ЕО
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ТОК ЧАСА1.
ЧАС

Читање

• Упућује ученике на текст у Буквару, „Тениски 

тренери“. Са ученицима увежбава читање користећи 

научено слово.

• Читају текст.

Усвајање правописног правила

• Учитељ објашњава правописно правило да се на 

крају питања пише упитник.

• Пише на табли упитник и објашњава ученицима како 

се пише овај знак.

• Пажљиво слушају наставника и 

посматрају писање.
• У ваздуху изводе покрет при писању 

упитника.

Самостални стваралачки рад

• Учитељ задаје ученицима да прочитају питања и 

усмено одговоре на питања која се односе на текст 

„Тениски тренери“.
• Саопштава ученицима да ће самостално у Буквару 

написати одговоре на питања.

• Ученицима који умеју да читају и пишу сва слова, 

задаје да ураде задатака обележен свешчицом.

• Читају одговоре и усмено одговарају 

на питања.

• Пишу одговоре на питања у Буквару.

• Ученици који умеју да читају и пишу 

сва слова раде задатак обележен 

свешчицом.

Провера усвојеног знања

• Проверава самостални рад ученика у Буквару. 

Исправља евентуалне грешке и похваљује ученике.

• Поставља питања ученицима шта су данас учили, 

шта им је било тешко.

• Ученици одговарају на питања шта су 

научили на часу и како су превазишли 

потешкоће.

Домаћи задатак

• Учитељ саопштава ученицима да за домаћи задатак 

ураде преостале задатке у Буквару.
• Ученици пажљиво слушају.

Припремили смо нове и унапређене приручнике за учитеље који садрже:

•  предлоге глобалних, оперативних и месечних планова рада,

•  предлоге дневних припрема за све часове у складу са препорукама ЗУОВ-а и са новим планом и 
програмом наставе учења,

•  континуирано упућивање на садржај дигиталног уџбеника у припремама,

•  правилнике о оцењивању уџбеника и поступању у установи у одговору на насиље, злостављање и 
занемаривање,

•  сви приручници за учитеље припремљени су, поред штампане, и у дигиталној верзији.

ПРИРУЧНИЦИ ЗА УЧИТЕЉЕ

1–4. РАЗРЕДА

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

21

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 (!).
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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

Припреме за 
српски језик
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Емоционално-интелектуална припрема – приступ гласу

• Наставник пушта песму „На слово, на слово, рецимо 

Р“ у извођењу дечјег хора „Колибри“. 

• Упућује ученике да обрате пажњу на текст песме. 

Поставља питања ради садржинске анализе.

• Усмерава пажњу ученика на одгонетку песме 

питањем: Којим гласом почиње реч рак? 

• Слушају песму и певају је.

• Одговарају на питања.

• Уочавају да реч рак почиње гласом р.

Обрада гласа (Издвајање гласа)

• Пита ученике да наведу још неку животињу чији 

назив почиње гласом р.

• Наводе животиње чија имена почињу 

гласом р.

Истицање наставне јединице

• Саопштава ученицима да ће учити глас и слово Рр.

• Записује наслов на табли.

• Упућује ученике да као наслов у свесци залепе 

налепницу из Буквара.

• Слушају наставника.

• Лепе налепницу са словом Рр у свеске. 

Уочавање гласа у разним речима

• Упућује ученике на први задатак у Буквару, стр. 38, 

чита налог.
• Подстиче ученике да правилно изговоре називе 

предмета представљених илустрацијама и поставља 

питања ученицима. Задаје ученицима да обоје 

илустрације према захтевима.

• Изговарају називе нацртаних делова 

одеће. 
• Уочавају речи у којима се појављује 

глас р и реч у којој се глас р појављује 

два пута (тренерка). Боје илустрације.

Вежбање изговарања новог гласа

• Уочава да ли ученици правилно изговарају глас Р. 

• Објашњава правилан положај говорних органа при 

изговору гласа.

• Демонстрира ученицима правилан изговор гласа и 

подстиче да изговоре ономатопејске вежбе: БРРР, 

БРРМ, ГРРРР.

• Вежбају изговор гласа р. 

• Изговарају речи и ономатопејске 

вежбе које учитељ задаје. Понављају 

изговор гласа ако га не изговоре 

правилно.

Обрада слова

• Наставник демонстрира на табли покрете руком 

при писању слова Рр. Подстиче ученике да понове 

покрет прстом или оловком у ваздуху.

• У ваздуху изводе покрет при писању 

слова Рр.

Писање слова

• Пише слова на табли у линијском систему.

• Упућује да у свесци да напишу по један ред малог и 

великог слова. Обилази ученике, проверава урађено 

и помаже по потреби.

• Чита задатак у Буквару – решавање укрштенице и 

задаје ученицима да напишу речи у укрштеници и 

уоче слово р у речима. Преко дигиталног уџбеника 

проверава урађено.

• Посматрају демонстрацију писања слова.

• Пишу слова у свескама.

• Решавају укрштеницу у Буквару и пишу 

слово р у разним речима.
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1.
ЧАС ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС

Име и презиме
Датум:

Наставни предмет Српски језик 
Разред и одељење:

Назив наставне 
теме

Почетно читање и писање

Назив наставне 
јединице

Глас и штампано слово Рр

Тип наставног часа обрада

Циљеви часа Препознавање и писање штампаног слова Рр

Исходи

Ученик ће бити у стању да: 

• разликује изговорени глас и написано слово Рр;

• уочава глас Рр на почетку, у средини и на крају речи;

• правилно изговара и пише слово Рр;

• разликује изговорене и написане речи и реченице;

• влада основном техником читања и писања ћириличког текста: правилно 

чита краће речи и реченице;

• разуме оно што прочита;

• уочи ликове у тексту.

Кључни појмови глас и слово Р, реч, реченица

Међупредметне 
корелације

• Физичко и здравствено васпитање (називи спортова, спортски реквизити);

• Свет око нас (планине у Србији);

• Ликовна култура: (боје, бојење облика);

• Музичка култура (певање песме).

Опште 
међупредметне 
компетенције

Компетенција за учење:
• користи претходна знања као подршку учењу нових садржаја;

• селектује познато од непознатог;

Комуникација:
• уме јасно да искаже одређени садржај;

Сарадња:
• доприноси постизању договора о правилима заједничког рада и придржава 

их се. 

Наставне методе монолошка, дијалошка, метода рада на тексту

Облици рада фронтални, индивидуални 

Наставна средства 
и помагала

Буквар - Штампана слова, Ивана Цмиљановић Косовац, Вулкан издаваштво

дигитални уџбеник
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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
40

На танком листу хартије нацртај дуж АB дужине 5 cm.
Преклопи лист преко дужи CD као 
на слици, тако да се крајеви дужи 
поклопе.
Кажемо да су се дужи поклопиле или да су подударне.

Измери дужину дужи CD и напиши је на цртици: ______. Упореди је са дужином дужи АB. Шта примећујеш?

Поред сваке фигуре залепи на квадратној мрежи њој подударну фигуру.

За дужи једнаких дужина кажемо да су подударне.

ПОДУДАРНОСТ ФИГУРА

C D

А BBB

Пронађи на крају књиге налепнице геометријских фигура. Исеци их по обележеним линијама. Исечене фигуре упореди са фигурама датим на квадратној мрежи. Пронађи оне које се поклапају. За такве фигуре кажемо да су подударне.
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А
B

Да ли су дате фигуре подударне? 

Фигуре које се могу довести у положај да се поклапају јесу подударне.

1. Спој линијом подударне фигуре.

2. На полуправој Mp одреди тачку N тако да су дужи AB и MN подударне.

М p

3.  Заокружи редне бројеве фигура које треба спојити да се добије фигура подударна датој фигури.

1. 2. 3.

4.

5.

ПРЕДЛОГ ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ ЗА МАТЕМАТИКУ 2
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3.
ЧАС

Д
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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

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

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

2
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АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

3 и 4.
ЧАС

Д
ЕО

Д
ЕО

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

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

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

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

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

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, илустративнаОблици 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

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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ПАДАЈУ ЛИ ПРЕДМЕТИ 
ИСТОМ БРЗИНОМ?

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

2

8

ЗАПЕВАЈМО, 

ЗАИГРАЈМО!

Сви:
Хеј, гле у шуми кућа стара,

ту, ето, живи бака Мара,

са седам синова
и сви без обрва,
са оваквим главама,
са оваквим очима,
са оваквим ушима,
са оваквим брадама.

Знаш ли ко је солиста? Како 

се зове велика група певача?

Солиста:
Све што сада радим ја,

нека раде деца сва.

Сви:
Све што сада радиш ти,

то радимо сада  ми.

• тон
• шум

1
2

„Бака Мара”
Tекст: народни

Mузика: Станиша Коруновић

„Бака Мара”„Бака Мара”„Бака Мара”„Бака Мара”

УВ
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Д
ЕО

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

1.
ЧАС

Д
ЕО

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

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
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КОФЕР ЗНАЊА 1-4
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 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.

Предлози петнаестоминутних провера 
знања за сваког ученика − за српски језик, 
математику и свет око нас / природу и друштво.

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.
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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
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58.
ЧАС

Име и презиме

Наставни предмет Српски језик Разред и одељење IVРедни 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)

Опште међупредметне 
компетенције

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.

Наставне методе дијалошка, рада на тексту, демонстративна, писаних радоваОблици рада фронтални, индивидуални

Наставна средства 
и помагала

– 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”.

ПРЕДЛОГ ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ 
ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 4
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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 

Предлози контролних вежби за сваког 
ученика − за српски језик, математику и 
свет око нас / природу и друштво.

1.
РАЗРЕД

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.

Мита има сат. __________________________________________Тома има шешир. ______________________________________БỎằа има мот ор . _________________________________________РẼша има три рибе . ____________________________________Миша има бр ата. _____________________________________

Име и презиме: __________________________________________________

2.

1.

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНДИВИДУАЛИЗОВАНИ ПРИЛАГОЂЕН НАЧИН РАДА СА УЧЕНИЦИМА
СРПСКИ
ЈЕЗИК 4

Име и презиме Одељење

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 

по чему се они разликују. 

 _______________________________________________________________

 _______________________________________________________________

Наставни материјал за индивидуализован и прилагођен начин рада са ученицима

4.
РАЗРЕД

4.

5.

6.

Очекивани исходи Коментар наставника

Ученик/ученица:
•  препознаје шуму као природно 

богатство;
•  препознаје биљни и животињски 

свет шума.

ПРИРОДНЕ И ДРУШТВЕНЕ ОДЛИКЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 ШУМЕ

Шта је приказано на сликама? Повежи.

листопадна шума четинарска шума

Заокружи биљке које се могу пронаћи у шуми.

Направи један ланац исхране у шуми уписујући називе биљака и 
животиња у празна поља.

Јасминка Вуковић
 НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНДИВИДУАЛИЗОВАН И ПРИЛАГОЂЕН НАЧИН РАДА СА УЧЕНИЦИМАПРИРОДА И ДРУШТВО 3.  и  4.  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

 НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ 

Јасминка Вуковић

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: __ . __ = __ + __ + __ + __ = ___

ГРАМАТИКА
Везници

СРПСКИ
ЈЕЗИК

5.

6.

Исходи Коментар наставника

Ученик/ученица:
– чита и записује бројеве прве 

хиљаде;
–  сабира и одузима бројеве у оквиру 

прве хиљаде. 

Наставни материјал за индивидуализован и прилагођен начин рада са ученицима

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.

Име и презиме

Одељење

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 

дува ветар. Ветар је разносио сакупљено лишће. Никола се наљутио. Сав 

његов труд је био узалудан. Вратио се у кућу, легао на кревет и заспао.

Радња
Стање

Збивање
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СРПСКИ ЈЕЗИК ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

136 СТРАНА

AУТОРΚA: Светлана Курћубић Ружић

•  Дневник читања замишљен је као додатно наставно 
средство у коме ће ученици од првог до четвртог разреда 
водити белешке док читају дела из домаће лектире и 
тако се припремају за часове анализе књижевних дела.

•  Идеја водиља приликом стварања додатног наставног 
средства била је да се ученицима омогући лакше 
припремање за часове обраде књижевних дела

•  Замисао аутора је била да се на овај начин популарише 
читање, да се ученици додатно мотивишу, те да се пробуди 
љубав према књижевности и стваралаштву. 

„Дневник читања” је састављен из три дела:

Први део посвећен је анализи књижевних дела из домаће 
лектире. 

У другом делу „Дневника” ученик се појављује у улози 
читаоца књижевних дела, али добија и нову улогу, постаје 
сам аутор „Дневника”. Он треба да осмисли свој дневник, 
да по препорученом обрасцу као аутор осмисли питања и 
анализира књижевно дело из додатног избора лектире или 
своје омиљене књиге које чита у слободно време.

На крају „Дневника” налази се Подсетник на књижевне 
појмове, који ће омогућити ученику да се присети 
појмова које је већ усвојио на часовима српског језика. 

Ученици су помоћу овог дневника подстакнути да истражују, 
испитују и самостално решавају проблемске задатке 
систематизују своја знања, понављају усвојено и 
примене научено.

ДНЕВНИК ЧИТАЊА
КАКО 

ДА БОЉЕ 
ЗАПАМТИШ 

ЛЕКТИРУ КОЈУ 
ЧИТАШ
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РАДНИ ЛИСТОВИ од 1 до 4. разредa

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

СВЕТ ОКО НАС . ПРИРОДА И ДРУШТВО

Ова додатна наставна средства припремљена су као материјал који се може користити за рад на часу 
или код куће. 

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. 

4444

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 која значи нешто  
умањено 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
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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

mm2kglacm3

2.  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 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

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



52

1, 2, 3. И 4. РАЗРЕД
ЛЕКТИРА

Лектира je приређена по реформисаном Програму наставе и учења

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.

56
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2020

19

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

Изабране бајке Ханса Кристијана Андерсена
Изабране бајке Десанке Максимовић
Избор из савремене прозе за децу
Изабране песме Драгомира Ђорђевића
Кратке народне умотворине

Одабране бајке браће Грим
Изабране песме Душана Радовића 
Доживљаји мачка Тоше, Бранко Ћопић

Леси се враћа кући, Ерик Најт
Хајди, Јохана Шпири
Пепељуга, Александар Поповић
Шта све има у јастуку, одабране песме  
Драгана Лукића и Милована Данојлића

КАД БИ ЈЕЛЕН ИМАО КРИЛА

ЗА ЗЛАТО РЂА НЕ ПРИАЊА

ДА СЕ ЈА ПИТАМ

КОМПЛЕТ ЛЕКТИРЕ

ЛЕКТИРА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ЈЕДНОЈ КЊИЗИ

ЛЕКТИРА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ЈЕДНОЈ КЊИЗИ

ЛЕКТИРА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ЈЕДНОЈ КЊИЗИ

ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

3.

4.

2.

1.


