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„Оно што издваја наше уџбенике у односу на 
остале јесу њихова структура, дизајн и бројне 
међупред метне и унутарпредметне релације.

Свака лекција има уводну причу како би учени-
ци схватили да се тема која се обрађује појавила 
много пре него што су измишљени рачунари, а 
да су рачунари само помогли људима и олакша-
ли им рад. Сматрамо да је овај приступ веома 
важан јер данашњим генерацијама младих, који 
припадају дигиталном добу, није лако да схвате 
како је изгледало време пре рачунара.“
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Сазнај више садржи 
податке којима ће ученици 
проширити своје знање о 
основној теми лекције. 

Вежба помаже ученицима да боље савладају градиво. 

Питања за проверу 
знања ученици користе 
да утврде степен 
усвојености градива.

У одељку Укратко дат је 
преглед лекције који ће 
ученицима помоћи да 
понове градиво. 

Кључне речи 
истакнуте су на 
почетку лекције. 

ИНФОРМАТИКА И 
РАЧУНАРСТВО 5
Уџбеник

Аутори: др Милош Папић, Далибор Чукљевић

• ОСНОВНИ ТЕКСТ ПРАТЕ ВЕЖБЕ 
КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ГРАДИВО У 
ЛЕКЦИЈИ.

• ЗАДАЦИ НА КРАЈУ ЛЕКЦИЈА 
ОСМИШЉЕНИ СУ ТАКО ДА ИХ 
УЧЕНИК РЕШАВА САМОСТАЛНО, 
КОРИСТЕЋИ ПОЗНАВАЊЕ 
ГРАДИВА ЦЕЛЕ ЛЕКЦИЈЕ.

• НАУЧЕНО ГРАДИВО СВАКЕ 
ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ ПРОВЕРАВА 
СЕ ТЕСТОМ ЗНАЊА, ЗА КОЈИ СУ 
ПРИЛОЖЕНА РЕШЕЊА.

• САДРЖАЈ ЈЕ ИЗЛОЖЕН ПОСТУПНО 
И МЕТОДИЧНО И ПРАТИ ГА 
АТРАКТИВАН ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН, 
ШТО ДОПРИНОСИ ЛАКШЕМ 
САВЛАДАВАЊУ ГРАДИВА.

• У УЏБЕНИКУ СЕ НАЛАЗЕ 
БРОЈНИ ПРИМЕРИ ЗАСНОВАНИ 
НА МЕЂУПРЕДМЕТНИМ 
КОРЕЛАЦИЈАМА.

• ПОРЕД ПРИМЕРА ЗА ВЕЖБАЊЕ 
ДАТИХ У УЏБЕНИКУ, ОСМИШЉЕН 
ЈЕ ВЕЛИКИ БРОЈ ДОДАТНИХ 
ПРИМЕРА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ 
ФОРМИ, ПОСТАВЉЕНИХ 
НА ПОЗНАТИ ОНЛАЈН 
РЕПОЗИТОРИЈУМ.

ОДОБРЕ
НО
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Предлози за реализацију 
пројектних задатака детаљно 
су разрађени по фазама рада.

Рекли су о нашим уџбеницима...
Наставна материја прилагођена је узрасту ученика, без обзира на њихово 
почетно предзнање, а сва три дела уџбеника конципирана су тако да се могу 
реализовати у оквиру предложеног броја часова. Наставне јединице међусобно 
су повезане и омогућују темељно усвајање градива. Питања и задаци који се 
налазе у уџбенику усмеравају ученике на размишљање, а такође имају задатак 
да их мотивишу да стечена теоријска знања примене у практичном раду.

Горан Манојловић, ОШ „Љубица Радосављевић Нада“ и ОШ „Љуба Нешић“, Зајечар

Избор и распоред садржаја испуњавају принципе научности и систематичности 
излагања градива, применом модела активног учења. Примери који се наводе 
у уџбенику су разноврсни и могу се применити у различитим срединама и 
животним ситуацијама.

Ивана Поповић, мастер професор информатике и рачунарства

 

 

У поглављу 
Ранучарство 
дата су јасна 
и поступна 
објашњења.

Систематизација знања постиже се кроз 
тестове знања на крају сваке области.
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Аутентични 
видео-записи 
прате садржај 
наставних 
јединица.

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

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

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ
Савремени токови у образовању захтевају савремене уџбенике и наставна 
средства. Пратећи најновија достигнућа у области информационих технологија, 
издавачка кућа Вулкан знање припремила је савремене, модерне и креативне 
дигиталне уџбенике. Бројне су предности дигиталне наставе и жеља нам је да 
наставницима омогућимо креирање занимљиве, савремене, интерактивне наставе.

Дигитални уџбеници Вулкан Е-ЗНАЊА припремљени су на најсавременијој 
образовној платформи у Европи. Могу се користити и у онлајн и у офлајн режиму, 
као и на више уређаја: на интерактивној табли, рачунару, таблету, паметном 
телефону.

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

• Дигитални уџбеник садржи бројне интерактивне тестове за проверу знања и 
видео-снимке за Scratch 2.0, као и за нову верзију – Scratch 3.0. Припремљени 
дигитални фајлови за вежбање омогућују наставницима да користе већ при-
премљене примере вежбања које ученици треба да ураде на часу или код куће.

• Могућност самосталног креирања дигиталних садржаја.

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

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

• УЏБЕНИК;

• ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК;

• ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ;

• ПРИСТУП GITHUB РЕПОЗИТОРИЈУМУ 
АУТОРСКОГ ТИМА НА КОЈЕМ СЕ НАЛАЗЕ 
БРОЈНИ ДОДАТНИ САДРЖАЈИ ИЗ 
ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА;

• ПЕДАГОШКИ ДНЕВНИК;

• ПЛАКАТ ЗА УЧИОНИЦУ.

Приручник за наставнике садржи: 

• предлоге годишњег плана и месечних 
планова рада наставника;

• предлоге дневних припрема за час;

• примере петнаестоминутних тестова за 
проверу знања и контролних задатака;

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

1. ТАСТЕРИ СА СЛОВИМА, ЗНАЦИМА И БРОЈЕВИМА
служе за унос текста, бројева и знакова интерпункције. Ћирилична слова Љ, Њ и Џ се налазе на 
тастерима Q, W и X. Притиском на тастер Caps Lock куцају се велика слова. Исто постижеш aко 
држиш притиснут тастер Shift док уносиш слова. Горњи знаци на тастерима с бројевима такође 
се куцају помоћу тастера Shift. То важи и за две тачке (:), тачку и запету (;) и доњу црту (_).

КОНТРОЛНИ ТАСТЕРИ
обично се користе у комбинацији 
с другим тастерима за 
извршавање одређених радњи.

 ФУНКЦИЈСКИ ТАСТЕРИ имају сличну 
функцију као контролни. Често се користе самостално. 

ТАСТЕРИ СА БРОЈЕВИМА 
служе за унос бројева и знакова за рачунске 
операције. Они имају наведену функцију када је 
Num Lock укључен. Када је Num Lock искључен 
ови тастери постају навигациони тастери.

ТАСТЕРИ И ЊИХОВЕ ФУНКЦИЈЕ 
КОД РАДА СА ТЕКСТОМ
Space    размак између речи

Enter    прелаз у нови пасус

Backspace    брисање слова или знака лево од курсора

Delete    брисање слова или знака десно од курсора

Caps Lock    уношење великих слова

Shift + слово    унос великог слова

Shift + број    унос горњег знака на датом тастеру

Tab    увлачење првог реда у пасусу

ТАСТЕРСКЕ ПРЕЧИЦЕ ЗА РАД 
СА ТЕКСТОМ 
Ctrl + X    исецање (Cut)

Ctrl + C    копирање (Copy)

Ctrl + V    лепљење (Paste)

Ctrl + B    подебљање означеног текста

Ctrl + I    искошење означеног текста

Ctrl + U    подвлачење означеног текста

Ctrl + S    снимање документа

ТАСТЕРИ ЗА НАВИГАЦИЈУ 
служе за кретање кроз документе или 
веб-стране.

3.

2.

4.

5.

ГРУПЕ ТАСТЕРА НА ТАСТАТУРИГРУПЕ ТАСТЕРА НА ТАСТАТУРИГРУПЕ ТАСТЕРА НА ТАСТАТУРИ

Матична плоча
повезуje свe делове рачунара 

и омогућава њихову 
комуникацију и напајање 

струјом. Оно што срце 
представља за остале делове 

тела, то је матична плоча 
за остале делове рачунара. 

Хард-диск служи за трајно чување 
података и програма. Дакле, и када 

искључиш рачунар, сви подаци и програми 
су и даље на њему.  Уређај који се у 

данашње време све чешће појављује као 
замена за хард-диск (енгл. Hard Disk Drive, 
скр. HDD) јесте SSD (енгл. Solid State Drive).

Процесор (енгл. Central Processing Unit,
скр. CPU) управља извршавањем свих 
наредби у рачунару – исто као што мозак 
управља свим деловима тела. Зато се 
може рећи да он представља мозак сваког 
рачунара. Будући да процесор мора да се 
хлади, има свој вентилатор (енгл. Cooler).  

РАМ меморија
(енгл. Random Access Memory, 
скр. RAM) чува податке са којима 
тренутно радимо на рачунару. 
Због тога се назива радна 
(оперативна) меморија. 
Када искључиш рачунар, подаци 
из рам меморије се бришу.

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

www.3d.vulkanznanje.rs
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Вулкан знање 
Господара Вучића 245 
11000 Београд

011 74 56 025

office@vulkanznanje.rs

www.vulkanznanje.rs

vulkanznanje

@vulkan_znanje
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