
разред
6.
дигитални
уџбеник

основни
уџбеник

додатни
материјал

стручна
подршка

35



Српски језик и 
књижевност
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• Мотивациони уводи у поглавља разноврсни су и занимљиви.
• Јасно је издвојена мрежа књижевних појмова који се обрађују на једноставан и 

лак начин. Сви појмови се актуелизују кроз цео уџбеник и утврђују на примерима 
различитих текстова. 

• Бројним питањима и задацима, диференцираним према стандардима постигнућа 
и афинитетима ученика, развија компетенције предвиђене циљевима и исходима 
учења. 

• Садржи врхунске илустрације. 
• Успоставља корелацију унутар предмета (језик, књижевност, језичка култура), као и 

међупредметну корелацију. 
• Одлична упутства за рад и истраживачки задаци, као и занимљиви одломци из 

ауторских текстова познатих писаца, научника и њихових биографија, развијају 
радозналост и подстичу на читање.

Већ постојећи Едукин уџбеник  Читанка за 6. разред основне школе прилагођен је 
новом Наставном плану и програму и унапређен садржајно и графички. Уџбеник 
је наставнику и ученику доступан и у својој дигиталној, интерактивној верзији, у 
потпуности усклађеној са новим Планом и програмом наставе и учења.

Говор и језик, Српски језик и језичка култура са вежбањима (др Јелена Журић,  
др Јелена Ангеловски) одличан је пример повезивања функционалне употребе језика са 
књижевним делима и показује како се језик учи, разуме и осећа уз помоћ великих дела 
наших и светских књижевника, али и из примера српске усмене књижевности. Пажљиво 
структурирана методичко-дидактичке апаратура састоји се из налога Разговор о тексту, 
Запитај се, Закључи, Дефиниција, Обрати пажњу, Сазнај више, Вежбе, Теме за разговор, 
истраживање, писање, Да поновимо.

Радна свеска (др Јелена Журић, др Јелена Ангеловски, Драгана Цуцић) повезује 
комплетно градиво предмета Српски језик и књижевност за шести разред: садржи 
подстицајне и диференциране захтеве, могућност самоевалуације и провере сопственог 
знања, као и књижевне предлошке који су подршка неговањз читалачких навика и 
језичке културе.

СТРУЧНА ПОДРШКА

6.

• Приручник са годишњим и оперативним плановима и дневним припремама  
(у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином порталу: www.eduka-portal.rs)
• На Едукином порталу: ПДФ уџбеничког комплета, Час за углед — Зборници 
угледних часова, Портфолио наставника, Портфолио ученика, Одељењски 
портфолио, Приручник за рад одељењског старешине 
• Дигитални уџбеници 
• Дидактички обликовани плакати за учионице
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ЧИТАНКА ЗА 6. РАЗРЕД 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ   
др Јелена Журић

ГОВОР И ЈЕЗИК — СРПСКИ ЈЕЗИК 
И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА ЗА  

6. РАЗРЕД 
др Јелена Журић 

др Јелена Ангеловски

ОСНОВНИ 
УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ

ДИГИТАЛНИ 
УЏБЕНИЦИ

РАДНА СВЕСКА ЗА ШЕСТИ 
РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ   

др Јелена Журић 
др Јелена Ангеловски 

Драгана Цуцић

ДОДАТНИ 
РАДНИ 

МАТЕРИЈАЛИ

6.

ГОВОР И ЈЕЗИК — СРПСКИ ЈЕЗИК И 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 6. РАЗРЕД  

(др Јелена Журић, др Јелена 
Ангеловски) на Мудл платформи

ЧИТАНКА ЗА 6. РАЗРЕД (др Јелена 
Журић) на Мудл платформи



Математика
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Математика – уџбеник са збирком задатака за 6. разред основне школе (Бојан 
Божиновић:

• Савремен уџбеник, у потпуности прилагођен Плану и програму наставе и учења.
• Садржи рубрике које подстичу на истраживање и активно учење.
• Иновативне и креативно урађене илустрације у функцији су бољег усвајања градива.
• Диференцирани задаци који мотивишу ученике да се прилагођавају  различитим 

захтевима.
• Нагласак је на корелацији са другим предметима.
• Знање се конструише надовезивањем на већ усвојене садржаје петог разреда.
• Бројни су примери урађених задатака.
• Обраде наставних јединица садрже проблемске задатке који се везују за животне и 

стварне контексте.

Пратећа Збирка задатака мноштвом задатака за вежбање допуњује радни уџбеник, у коме 
већ постоји велики број задатака за вежбу и самостални рад. Додатно, уџбеник 
је праћен и великим бројем диференцираних задатака који се налазе на интерактивној 
платформи, која ће бити на располагању свим корисницима овог издања. Овај електронски 
додатак ће наставницима омогућити  да увек располажу свежим материјалима за вежбање, 
тестовима, кратким проверама знања, као и налозима за писмене задатке. 

МАТЕМАТИКА 
УЏБЕНИК СА ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА 

ЗА 6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
Бојан Божиновић

ОСНОВНИ 
УЏБЕНИК

ДОДАТНИ 
РАДНИ 

МАТЕРИЈАЛИ

6.

МАТЕМАТИКА — РАДНА СВЕСКА 
ЗА 6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ    

Бојан Божиновић
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СТРУЧНА ПОДРШКА

ДИГИТАЛНИ 
УЏБЕНИК

6.

МАТЕМАТИКА 
УЏБЕНИК СА ЗБИРКОМ 

ЗАДАТАКА 
ЗА 6. РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
Бојан Божиновић

• Приручник са годишњим 
и оперативним плановима и 
дневним припремама  
(у штампаној форми, на ЦД-у и на 
Едукином порталу:  
www.eduka-portal.rs)
• На Едукином порталу: ПДФ 
уџбеничког комплета, Час за 
углед – Зборници угледних 
часова, Портфолио наставника, 
Портфолио ученика, Одељењски 
портфолио, Приручник за рад 
одељењског старешине
• Дигитални уџбеник
• Дидактички обликовани 
плакати за учионице

www.eduka-portal.rs



Информатика и 
рачунарство
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Одабиром Едукине Информатике и рачунарства 6, ученици добијају уџбеник који:

Радећи по овом уџбенику, наставници добијају:

Родитељи деце која раде по овом уџбенику добијају:

• користи ученицима одмах тако што их учи да: направе квалитетне дигиталне 
производе комбиновањем знања из више области, брже налазе праве информације 
на интернету и тиме олакшају учење, препознају дигитално насиље и заштите се од 
њега;

• омогућује самостално учење;
• показује да су логички принципи програмирања исти без обзира на језик у ком се 

програмира;
• показује како да на правилан начин и у праве сврхе користе дигиталне уређаје 

одговорно се односећи према животној средини.

• пратећи видео-материјал и онлајн базу задатака за обраду, вежбе и утврђивање 
градива;

• потпуно урађен пример пројеката;
• излистане идеје и потпуно разрађене примере наставних пројеката;
• уџбеник који заиста повезује више наставних предмета.

• уџбеник у ком лекар саветује како да на здрав начин правилно користимо ИКТ;
• уџбеник који показује како да њихова деца буду безбедна на интернету;
• уџбеник који на занимљив и узбудљив начин уводи децу у свет програмирања.

6.
Уџбеник Информатика и рачунарство за 6. разред основне школе (Катарина Алексић, 
Катарина Вељковић, Милош Бајчетић и Дарко Крсмановић):

• Потпуно нов уџбеник, савремен, прилагођен новом Програму наставе и учења за 6. 
разред.

•  Обилује QR кодовима који воде ученике до видео-упутстава којима се додатно 
појашњавају технички поступци инсталације програма или извођења сложенијих 
техника рада у одабраним програмима.

• Уз уџбеник ученици и наставници добијају ЦД са дигиталним радним материјалима.
• Доступан је и у својој дигиталној, интерактивној верзији на Мудл платформи.

Иста група аутора је креирала и онлајн Тестове за 
информатику и рачунарство за 6. разред, који су 
на располагању корисницима на Мудл платформи.
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6.

УЏБЕНИК ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
ЗА 6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
+ ЦД СА ДИГИТАЛНИМ РАДНИМ 

МАТЕРИЈАЛИМА 
Катарина Алексић, Катарина Вељковић 
Милош Бајчетић и Дарко Крсмановић

ОСНОВНИ 
УЏБЕНИК

ДОДАТНИ 
РАДНИ 

МАТЕРИЈАЛИ

ДИГИТАЛНИ 
УЏБЕНИК

ОНЛАЈН ТЕСТОВИ 
на Мудл платформи

на Мудл платформи

СТРУЧНА ПОДРШКА

• Приручник са годишњим и оперативним плановима и дневним 
припремама (у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином порталу:  
www.eduka-portal.rs)
• На Едукином порталу: ПДФ уџбеничког комплета, Час за углед — 
Зборници угледних часова, Портфолио наставника, Портфолио 
ученика, Одељењски портфолио, Приручник за рад одељењског 
старешине
• Дигитални уџбеник − Мудл курс
• Дидактички обликовани плакати за учионице 
• Видео-туторијал на српском језику који прати садржај уџбеника 
 



5. РАЗРЕД

Техника и 
технологија
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Уџбенички комплет Техника и технологија за 6. разред (Зоран Лапчевић) оријентисан је 
на остваривању исхода кроз пет наставних тема: Животно и радно окружење, Саобраћај, 
Техничка и дигитална писменост, Ресурси и производња и Конструкторско моделовање.

Материјал за конструкторско обликовање ослања се на досадашња искуства у 
наставној пракси и представља наставак и надоградњу практичног рада у 5. разреду.

Додатни материјал Радна свеска из технике и технологије (Зоран Лапчевић) прати садржаје 
у уџбенику и у складу је са Планом и програмом наставе и учења наставног предмета, 
а у функцији је утврђивања и провере усвојених знања. Обилује налозима као што су 
израде техничких цртежа, радне вежбе, а такође је остављено довољно простора за рад и 
остваривање сопствених идеја.

• Врхунски технички цртежи у упутству и на ЦД-у гарантују успешну реализацију 
практичног рада ученика.

• Цртежи модела и макета у упутству не обавезују ученике на њихову израду, већ им  
се пружа могућност да искажу своју креативност и стваралачку способност тако 
што ће осмислити модел/макету по сопственој замисли.

• Упутство пружа могућност додатног унапређења предузетничких вештина кроз 
алгоритамски начин изражавања „од идеје до реализације”.

• Градиво је осмишљено тако да олакшава изучавање наставног предмета, на начин 
који мотивише ученике и наводи их на алгоритамски и предузетнички начин 
размишљања и решавање проблема.

• Садржаји налога који су означени иконицама ученицима пружају додатна знања.
• На крају сваког поглавља налази се систематизација градива кроз налог Научили смо.
• Област Конструкторско моделовање упућује ученике у практичан рад пружајући им 

могућност унапређења предузетничких вештина кроз израду једноставног  
мини-пројекта.

Додатни материјал Тестови за проверу знања (Зоран Лапчевић) прате модерне домете 
и стандарде педагошке теорије и праксе. Прате градиво у уџбенику и омогућавају 
најобјективнију и временски најекономичнију проверу знања ученика. Високо су оцењени 
од стране искусних школских педагога, психолога и наставника Технике и технологије. 
Уџбеник је доступан у својој дигиталној, интерактивној верзији.

6.

www.eduka-portal.rs
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА - УЏБЕНИК 
ЗА 6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ    

Зоран Лапчевић

МАТЕРИЈАЛ ЗА 
КОНСТРУКТОРСКО ОБЛИКОВАЊЕ 

ЗА 6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
Зоран Лапчевић 

ОСНОВНИ 
УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ

6.

РАДНА СВЕСКА ИЗ 
ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

ЗА 6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ    
Зоран Лапчевић

ТЕСТОВИ ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА ЗА  
6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Зоран Лапчевић

ДОДАТНИ 
РАДНИ 

МАТЕРИЈАЛИ
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СТРУЧНА ПОДРШКА

ДИГИТАЛНИ 
УЏБЕНИК

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК 
ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА 
6. РАЗРЕД  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

6.

• Приручник са годишњим 
и оперативним плановима и 
дневним припремама  
(у штампаној форми, на ЦД-у и  
на Едукином порталу:  
www.eduka-portal.rs)
• На Едукином порталу: ПДФ 
уџбеничког комплета, Час за 
углед — Зборници угледних 
часова, Портфолио наставника, 
Портфолио ученика, 
Одељењски портфолио, 
Приручник за рад одељењског 
старешине
• Дигитални уџбеник
• Дидактички обликовани 
плакати за учионице

www.eduka-portal.rs



Биологија



44

• Уџбеник садржи рубрике: Водич, Кључне речи, Непознате речи, Занимљива 
биологија, Биолози истраживачи, Вежбе и огледи, Биолошке мозгалице, Разумеш ли, 
Биолози паметнице, Биолози креативци, Брзо и кратко, учи се лако; 

• Свака тема на крају има проверу, а на крају уџбеника се налази тест годишње 
провере знања. 

У понуди Едуке су два, по концепцији различита уџбеника: Биологија за 6. разред основне 
школе (Вера Матановић, Весна Милетић) и Биологија за 6. разред основне школе (Весна 
Сурчински Миковиловић, Катарина Вујошевић, Марина Максић). Уџбеници су праћени 
додатним материјалом, Радном свеском за биологију за 6. разред, која кроз низ вежбања и 
провера помаже ученику да лакше усвоји градиво. 
 

Биологија за 6. разред основне школе (Вера Матановић, Весна Милетић) у потпуности 
прати предвиђени План и програм наставе и учења. Уџбеник ће наставнику и ученику 
бити доступан и у својој дигиталној, интерактивној верзији, у потпуности усклађеној са 
новим Планом и програмом учења.

Уџбеник Биологија  за 6.  разред основне школе (Сурчински Миковиловић, Вујошевић, 
Максић) такође је уклађен је са Стандардима квалитета уџбеника и са Планом и програмом 
за предмета и остварује корелацију са наставним градивом  других предмета.
• Уводни део повезује лекцију која следи са већ наученим.
• Рубрике: Истражи и прошири своје знање, Активности и вежбе, Питања подстичу ученика 

да стиче активна знања и да примени своја искуства.
• Добар избор фотографија и слика омогућава ученику лакше праћење садржаја лекције.

БИОЛОГИЈА — УЏБЕНИК ЗА 
6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Вера Матановић 
Весна Милетић

БИОЛОГИЈА — УЏБЕНИК ЗА 
6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ   

Весна Сурчински Миковиловић 
Катарина Вујошевић 

Марина Максић

ОСНОВНИ 
УЏБЕНИК

ИЗБОР 1 ИЗБОР 2

6.
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ДИГИТАЛНИ 
УЏБЕНИК

БИОЛОГИЈА ЗА 6. РАЗРЕД 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

на Мудл платформи

РАДНА СВЕСКА ИЗ БИОЛОГИЈЕ 
ЗА 6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ   

Весна Милетић

ДОДАТНИ 
РАДНИ 

МАТЕРИЈАЛИ

6.

СТРУЧНА ПОДРШКА

• Приручник са годишњим и оперативним плановима и дневним 
припремама (у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином порталу). 
Методички приручник садржи контролне задатке, петнаестоминутне 
провере знања и додатни материјал за вежбање
• Дигитални уџбеник на Mудл платформи прати садржај штампаног 
уџбеника, у потпуности усклађен са новим Планом и програмом учења 
• ПДФ верзије уџбеника, приручника, дневних припрема на Едукином порталу
• Дидактички обликовани постери за учионицу
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Уџбеник Over the Moon 6 (Божидар Никић) чини посебним оригинална ауторска прича и 
ликови у њој. Кроз уџбеник се прате догодовштине четворо деце. Ученици из лекције у 
лекцију прате делове приче која одише мистеријом и неизвесношћу будући да се често 
текстови и дијалози прекидају када је најзанимљивије, што кроз ишчекивање наставка 
приче свакако подстиче интересовање ученика за учење енглеског језика.

Радна свеска Over the Moon 6 у потпуности прати садржај уџбеника, а садржи и 
вежбања за самоевалуацију, табеларни граматички приказ, речник непознатих речи са 
изговором и значењем и аудио ЦД за ученике на којем се налазе дијалози и фонетска 
вежбања која им омогућавају да унапреде свој изговор и усвоје фонолошки систем у 
енглеском језику. 

Додатни материјал уз уџбенички комплет чини и Граматика енглеског језика (Слађана 
Танасијевић), једина Граматика са вежбањима на тржишту која обухвата цело градиво 
од 5. до 8. разреда, као и Тестови енглеског језика за 6. разред (Слађана Танасијевић) 
– батерија од десет тестова, укључујући иницијални и финални, који су рађени за две 
групе ученика, и прилагођени новом Плану и програму наставе и учења.

• Граматика је обрађена на савремен, индуктиван начин. Граматичке структуре се 
прво јављају у оквиру текстова у којима се могу уочити у контексту. Затим се кроз 
визуелно истицање тих граматичких структура (контрастирање и сл.) ученицима 
скреће пажња на њихову форму и употребу. Тиме се обезбеђује већа интеракција 
самих ученика и трајније усвајање граматичких структура, засновано на расуђивању, 
повезивању и уочавању. 

• Део Across Cultures садржи занимљиве и едукативне текстове о различитим 
културама који имају за циљ да подстакну ученике на истраживање аспеката 
сопствене културе, као и да индивидуално или у сарадњи са другим ученицима 
учествују у изради пројеката. 

• Занимљивим, ауторским текстовима постигнута је корелација са другим предметима, 
а забавним странама под називом Fun Page остварена је додатна мотивација за 
ученике кроз загонетке, шале, као и друге забавне активности намењене развијању 
логичког размишљања. 

• Guided Writing омогућава ученицима да развију вештину писања користећи принцип 
писањa према датом моделу.

6.
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OVER THE MOON, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА 
6. РАЗРЕД — УЏБЕНИК   
Божидар Никић

OVER THE MOON, ЕНГЛЕСКИ 
ЈЕЗИК ЗА 6. РАЗРЕД — РАДНА 

СВЕСКА + АУДИО ЦД 
Божидар Никић

ШТАМПАНИ ПРИРУЧНИК ЗА 
НАСТАВНИКЕ + АУДИО ЦД 

КОЈИ ПРАТИ УЏБЕНИК   
Божидар Никић

ОСНОВНИ 
УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ

ДИГИТАЛНИ 
УЏБЕНИК

OVER THE MOON 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА

6. РАЗРЕД

6.
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СТРУЧНА ПОДРШКА

• Приручник са годишњим и оперативним плановима и дневним 
припремама (у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином порталу:  
www.eduka-portal.rs)
• На Едукином порталу: ПДФ уџбеничког комплета, Час за 
углед — Зборници угледних часова, Портфолио наставника, 
Портфолио ученика, Одељењски портфолио, Приручник за рад 
одељењског старешине
• Дигитални уџбеник
• Дидактички обликовани плакати за учионице

ГРАМАТИКА 
ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА СА 

ВЕЖБАЊИМА ЗА ОСНОВНУ 
ШКОЛУ  

Слађана Танасијевић 
ШИФРА: 932

ТЕСТОВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 
6. РАЗРЕД 

Слађана Танасијевић

ДОДАТНИ 
РАДНИ 

МАТЕРИЈАЛИ

6.
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Физика за 6. разред, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за 
шести разред основне школе ауторke Наде Станчић:

Додатни материјал Физика у малом прсту (Добринка Милосављевић) и Радна свеска са 
збирком задатака (Јован Лазић) кроз велики број задатака и тестова подстичу активно 
конструисање и реконструисање знања.

• Доступан је и у дигиталној, интерактивној верзији.
• Обухвата целокупан садржај прописан Програмом наставе и учења за предмет 

Физика.
• Радног је карактера, дидактички, технички и ликовнио обликован тако да  усмерава 

учење и самоучење ученика ка жељеном исходу.
• Сегментира садржај сваке наставне јединице по врстама активности ученика.
• Подстиче и охрабрује ученике да новим знањима надограђују  своја постојећа, 

претходна знања.
• Омогућава ученику да учи у кооперацији са наставником, другом, групом и природом.
• Омогућава ученику да активно конструише и реконструише своја знања, да прати, 

процењује и усмерава своје учење ка жељеним исходима. 
• Омогућава вишесмерну комуникацију свих учесника у процесу учења и поучавања.
• Уџбеник непрестано води ученика кроз ситуације у којима активним посматрањем, 

експериментисањем и расуђивањем, сходно свом узрасту и способностима, 
практикује научни метод и учи се научном мишљењу.

ФИЗИКА — УЏБЕНИК СА ЗБИРКОМ 
ЗАДАТАКА И ПРИРУЧНИКОМ ЗА 
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ЗА 6. 

РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
Нада Станчић

ОСНОВНИ 
УЏБЕНИК

ДИГИТАЛНИ 
УЏБЕНИК

ФИЗИКА, УЏБЕНИК СА  
ЗБИРКОМ ЗАДАТАКА И  

ПРИРУЧНИКОМ ЗА 
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ЗА  
6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

6.6.6.
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СТРУЧНА ПОДРШКА

• Приручник са годишњим и оперативним плановима и 
дневним припремама (у штампаној форми, на ЦД-у и на 
Едукином порталу: www.eduka-portal.rs)
• На Едукином порталу: ПДФ уџбеничког комплета,  Час 
за углед — Зборници угледних часова, Портфолио 
наставника, Портфолио ученика, Одељењски портфолио, 
Приручник за рад одељењског старешине
• Дигитални уџбеник
• Дидактички обликовани плакати за учионице

ФИЗИКА У МАЛОМ ПРСТУ, ЗБИРКА 
ТЕСТОВА И ЗАДАТАКА ЗА 6. РАЗРЕД 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  
Добринка Милосављевић 

РАДНА СВЕСКА СА ЗБИРКОМ 
ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ 

ЗА 6. РАЗРЕД  
Јован Лазић

ДОДАТНИ 
РАДНИ 

МАТЕРИЈАЛИ

6.6.6.
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Два различита ауторска тима су у сарадњи са уредничким тимом Едуке креирала два 
различита уџбеника за коришћење у настави географије за 6. разред. Оба уџбеника 
су у потпуности усклађена са Програмом наставе и учења, оптималног су садржаја за 
остваривање циљева предмета, доприносе остваривању дефинисаних исхода наставног 
предмета, као и достизању образовних стандарда и развијању компетенција ученика, 
прилагођени су узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању и поседују 
елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у учењу.  
Уџбеник Географија за 6. разред (Ђурђица Комленовић):

Радна свеска за географију за 6. разред (Ђурђица Комленовић) садржајан је додатни 
материјал који обилује задацима, вежбањима и тестовима, који поред тога што су 
у функцији увежбавања и провере наученог, циљано, користећи одабране налоге, 
припремају ученике за завршни испит из географије.

Уџбеник Географија за 6. разред (Александра Шмигић и Јелена Пеурача):

• Садржи богату дидактичку апаратуру и доприноси бољем разумевању и усвајању 
основног текста; 

• Основни текст и дидактичка апаратура  уџбенику дају радни карактер, што  
омогућава ученику да кроз различите облике рада прати сопствени напредак у 
учењу;

• На почетку сваке уџбеничке јединице, после наведених кључни речи, дата су 
мотивациона питања, која подстичу претходна знања и вештине и мотивишу ученика 
на даљи рад;

• Након излагања наставних садржаја, наведен је приказ најважнијег градива и 
одељак да ученици провери своје знање, прате напредак сопственог учења;

• Питања, задаци и налози  јасно су формулисани, различити по сложености и 
функцији, подстичу примену наученог, изводљиви су и могу их реализовати ученици 
из различитих географских средина;

• На крају сваке наставне теме наведени су исходи учења и дат је кратак тест за 
систематизацију градива; 

• Непознате речи и кључни појмови су истакнути и објашњени.

• Садржаји су прегледни и систематични, чине их области/теме и препоручени 
наставни садржаји који доприносе достизању образовних стандарда и развијању 
компетенција ученика.

• У уводном делу сваког поглавља налази се преглед наставне теме.
• У оквиру наставне јединице налазе се помоћна питања и задаци који могу да 

олакшају поступно усвајање знања и понављање градива.
• Део уџбеника Питања и задаци обилује динамичним налозима кроз које ученици 

могу да провере своје знање.
• Садржаји у уџбенику се ослањају на раније стечена знања и вештине, повезују се 

претходни садржаји из географије и других предмета (природа и друштво, историја, 
матерњи и страни језик, биологија, математика, ликовна култура) и  подстиче развој 
међупредметних компетенција.

6.
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6.

ГЕОГРАФИЈА — УЏБЕНИК ЗА 
6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ    

Ђурђица Комленовић

ГЕОГРАФИЈА — УЏБЕНИК ЗА 
6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ    

Александра Шмигић, Јелена Пеурача

ОСНОВНИ 
УЏБЕНИК

ИЗБОР 1 ИЗБОР 2

РАДНА СВЕСКА ЗА ГЕОГРАФИЈУ 
ЗА 6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

Ђурђица Комленовић

СТРУЧНА ПОДРШКА

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК

ДОДАТНИ 
РАДНИ 

МАТЕРИЈАЛИ
• Приручник са годишњим и 
оперативним плановима и дневним 
припремама (у штампаној форми, 
на ЦД-у и на Едукином порталу: 
www.eduka-portal.rs)
• На Едукином порталу: ПДФ 
уџбеничког комплета, Час за 
углед — Зборници угледних 
часова, Портфолио наставника, 
Портфолио ученика, Одељењски 
портфолио, Приручник за рад 
одељењског старешине
• Дигитални уџбеник
• Дидактички обликовани плакати 
за учионице
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Уџбеник Историја за 6. разред основне школе аутора Александра Тодосијевића: 

Радна свеска са историјском читанком за 6. разред садржајан је радни материјал 
који обиљем налога за вежбање и великим бројем референтних изворних историјских 
текстова доприноси бољем усвајању градива историје за овај разред. 

Књига Траже се паметни детективи за откривање историје (Средњи век) (Роберт 
Такарич) вредна је научно-популарна књига која на креативан и иновативан начин 
приступа промовисању учења и знања. Уочавање грешака и анахронизама у узбудљивим 
историјским „мозгалицама” у овој књизи представља допринос креативном учењу и 
развијању критичког мишљења.

• Састоји  се од четири јасно издвојене целине, које су усклађене са новим Планом 
наставе и учења за шести разред основне школе. Свака наставна тема графички је 
обрађена посебном нијансом боје, што ученицима олакшава лакше сналажење и 
омогућава бољу прегледност садржаја. 

• Главни текст уџбеника писан је јасним и разумљивим језиком. 
• Лекције поред основног текста садрже богат дидактички апарат, који је највећа 

предност овога уџбеника: кључне појмове, питања за обнављање претходно наученог 
градива, објашњења непознатих и новоуведених појмова, илустрације, уоквирене 
важне чињенице, слике из свакодневног живота, питања, истраживачке задатке, 
интересантне и адекватне одломке из историјских извора, књижевних дела;

• Захваљући занимљивим историјским текстовима и одломцима из историјских извора, 
ученици могу лако стећи основна знања о историји средњег века. 

• Свака наставна јединица је богато илустрована. Табеларни и упоредни прегледи 
догађаја доприносе бољем разумевању садржаја и самосталнијем сналажењу 
ученика  приликом коришћења уџбеника. 

• Карте у уџбенику визуелно објашњавају и приказују оно што је у  основном тексту 
речено, развијајући код ученика разумевање о узајамној повезаности догађаја у 
прошлости са простором на коме су се одиграли. 

• Синтезе градива су представљене табеларно, што наставни садржај чини 
разумљивим, а могу да послуже као одличан увод за разговор, којима би се утврдило 
и систематизовало обрађено градиво.

6.

ДИГИТАЛНИ 
УЏБЕНИК

ИСТОРИЈА ЗА 
6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
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ИСТОРИЈА — УЏБЕНИК ЗА 
6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ    

Александар Тодосијевић

РАДНА СВЕСКА ЗА ИСТОРИЈУ 
СА ИСТОРИЈСКОМ ЧИТАНКОМ 

ЗА 6. РАЗРЕД     
Александар Тодосијевић

ТРАЖЕ СЕ ПАМЕТНИ ДЕТЕКТИВИ 
ЗА ОТКРИВАЊЕ ИСТОРИЈЕ 

(СРЕДЊИ ВЕК)     
Роберт Такарич

ОСНОВНИ 
УЏБЕНИК

ДОДАТНИ 
МАТЕРИЈАЛИ

СТРУЧНА ПОДРШКА

6.

• Приручник са годишњим и оперативним плановима и дневним 
припремама (у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином порталу:  
www.eduka-portal.rs)
• На Едукином порталу: ПДФ уџбеничког комплета, Час за 
углед  — Зборници угледних часова, Портфолио наставника, 
Портфолио ученика, Одељењски портфолио, Приручник за рад 
одељењског старешине
• Дигитални уџбеник
• Дидактички обликовани плакати за учионице



Mузичка 
Култура
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У свету музике, уџбеник музичке културе за 6. разред основне школе:

• У потпуности је прилагођен кључним захтевима Плана и програма наставе и учења, 
као и Стандардима за израду уџбеника.

• Прате га: ЦД који садржи све примере за слушање музике, Приручник за наставнике и 
постере за учионицу/музички кабинет.

• Подељен је у пет тематских целина које су представљене мапом ума.
• На крају појединих целина налази се део Шта сам научио/научила у којем ученик 

може индивидуално, у пару, групи да осмисли питања из одређене области, као и да 
одговори на постављена питања.

• Пружa могућност за двосмерну комуникацију са дететом, подстичући да самостално 
или у групи вршњака трага за одговорима на постављена питања, сам поставља 
питања или испољи своја осећања кроз разне форме уметничког изражавања.

• Понуђене композиције на компакт-диску такође прате програм, али има и оних које су 
избор аутора.

• Функционалност уџбеника омогућавају садржаји који иницирају разноврсне 
активности ученика путем подстицајних питања, аналитичких и истраживачких, 
креативних задатака, подстицања  пројектне наставе.

6.

У СВЕТУ МУЗИКЕ 
МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА  
6. РАЗРЕД СА ЦД-ОМ 
Мирјана Смрекар и 
Валентина Динић 

ОСНОВНИ 
УЏБЕНИК

ДИГИТАЛНИ 
УЏБЕНИК

СТРУЧНА ПОДРШКА

• Приручник са годишњим и оперативним плановима и дневним 
припремама (у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином порталу:  
www.eduka-portal.rs)
• На Едукином порталу: ПДФ уџбеничког комплета, Час за углед —  
Зборници угледних часова, Портфолио наставника, Портфолио ученика, 
Одељењски портфолио, Приручник за рад одељењског старешине
• Дигитални уџбеник
• Дидактички обликовани плакати за учионице

У СВЕТУ МУЗИКЕ 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 

ЗА 6. РАЗРЕД



Ликовна 
Култура
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У понуди Едуке је нов и савремен уџбеник Ликовна култура за 6. разред основне школе 
(Драган Ђорђевић, Зоран Игњатовић) који је у потпуности усклађен са захтевима новог 
Програма наставе и учења за 6. разред. Уџбеник одликује:

• оријентисаност на интерактивну наставу
• корелација са осталим наставним предметима
• добро одабрани примери репродукција
• терминологија која је прилагођена узрасту ученика
• радни налози који повезују претходно стечена знања са актуелним садржајима
• бројни примери и налози који изискују практичне активности ученика.

СТРУЧНА ПОДРШКА

• Приручник са годишњим и оперативним плановима и дневним 
припремама (у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином порталу: 
www.eduka-portal.rs)
• На Едукином порталу: ПДФ уџбеничког комплета, Час за углед — 
Зборници угледних часова, Портфолио наставника, Портфолио 
ученика, Одељењски портфолио, Приручник за рад одељењског 
старешине
• Дигитални уџбеник (у припреми)
• Дидактички обликовани плакати за учионице

ОСНОВНИ 
УЏБЕНИК

ДИГИТАЛНИ 
УЏБЕНИК

ЛИКОВНА КУЛТУРА ЗА 6. РАЗРЕД 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Зоран Игњатовић и Драган Ђорђевић

6.

ЛИКОВНА КУЛТУРА ЗА 
6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ



ДИДАКТИЧКИ ОБЛИКОВАНИ 
ПОСТЕРИ ЗА УЧИОНИЦЕ

Српски  језик 5-8. разред

ПОДЕЛА КЊИЖЕВНОСТИ 
ШИФРА: 9154

ПОДЕЛА АУТОРСКЕ 
КЊИЖЕВНОСТИ 

ШИФРА: 9155

ПАДЕЖИ 
ШИФРА: 9152

ИМЕНСКЕ РЕЧИ 
ШИФРА: 9151

ПИСАЊЕ ВЕЛИКОГ СЛОВА 
ШИФРА: 9153

Биологија 5-8. разред

КАЛЕНДАР ЖИВОТА 
ШИФРА: 9164



Физика 5-8. разред Географија 5-8. разред

Историја 5-8. разред

ЛЕНТА ВРЕМЕНА 
ШИФРА: 9159

ОСНОВНЕ ФИЗИЧКЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЈЕДИНИЦЕ 
ШИФРА: 9004

СУНЧЕВ СИСТЕМ 
ШИФРА: 9166

СТАРА ГРЧКА 
ШИФРА: 9160

ОЛИМПСКИ БОГОВИ 
ШИФРА: 9162

ГРЧКА КУЛТУРА 
ШИФРА: 9161



Хемија 5-8. разред

Енглески  језик 5-8. разред

ПЕРИОДНИ СИСТЕМ ЕЛЕМЕНАТА 
ШИФРА: 9167

СМЕШЕ 
ШИФРА: 9169

НЕУТРАЛИЗАЦИЈА 
ШИФРА: 9168

ГЛАГОЛСКА ВРЕМЕНА 
ШИФРА: 9156

НЕПРАВИЛНИ ГЛАГОЛИ 
ШИФРА: 9157

ФРАЗНИ ГЛАГОЛИ 
ШИФРА: 9158



Књижара ЕДУКА
Краља Милана 24
11000 Београд
011/ 3610 510

SOHO GRAPH Књижара
Милентија Поповића бр. 1
11070 Нови Београд
011/ 3110 956

ИКП СТУДЕНТСКИ ТРГ 011 
д.о.о.
Студентски трг бр. 6
11000 Београд
011/ 2185 295

KALOPER TRADE 
INTERNATIONAL
Которска 9
24400 Сента
024/ 815 835

BULEVAR BOOKS 
Булевар М. Пупина 6
21000 Нови Сад
021/ 300 8166

M&P INC d.o.o.
Жарка Зрењанина 45
23000 Зрењанин
023/ 536 990

ПЕТАР ПАН 2017
Валтерова 141
31300 Пријепоље
060/ 517 5717

Књижара ЛОГОС-МД
Душана Шућова бр. 5
21000 Нови Сад
021/ 6414 461;  
064/ 116 3526

ЛИТЕРА д.о.о.
Цара Лазара бр. 95
37000 Крушевац
037/ 442 856;  
037/ 491 553 
 
Градска књижара  
Данило Киш
Рудићева бр. 2
24000 Суботица
024/ 551 845

ПОПОВИЋ И СИНОВИ
Слободарска бр. 42
12000 Пожаревац
012/ 227 358

СТАТОВАЦ КОМЕРЦ  д.о.о.
Светоилијска бр. 7
16000 Лесковац
016/252 944; 016/ 252 486

ТР ХИЈЕРОГЛИФ
Вождова бр. 90
18000 Ниш
018/523 326, 018/211 627

Т.П.У. ВОЖД
Пионирска бр. 30
11320 Велика Плана
026/ 511 444

ИКЦ СОЛАРИС д.о.о. 
Сутјеска бр. 2 – СПЕНС
21000 Нови Сад
021/ 472 4200;  
063/ 558 163; 
021/ 6624 387

ОТА ДУНАВ ТРАДЕ  д.о.о.
Блок Партизан Д-7
21400 Бачка Паланка
021/ 6041 200

СТР МЕТЕОР
Стражиловска бр. 104
23000 Зрењанин
023/ 566 996   
 
НИС КОВИН д.о.о.
Цара Лазара бр. 130
26220 Ковин
013/ 744 328;  
013/ 744 990  

СТР КЊИЖАРА ЛИЛАС
Венац Радомира Путника 
бр. 26
25000 Сомбор
025/ 424 925

HOL NET d.о.о. Панчево
Димитрија Туцовића бр. 2
26000 Панчево
013/345 867

Књижара МОСТ
Др Зорана Ђинђића бр. 2
34000 Крагујевац
034/ 305 715;  
034/ 305 726

VM-COMMERCE
Душана Поповића 98
36000 Краљево
036/ 379 900

АЛФАБЕТО 12
Николе Тесле 64
21230 Жабаљ
021/ 830 980

РАЧУНОВОДСТВЕНИ 
БИРО 
Краља Петра 153
22000 Сремска 
Митровица
022/ 621 443; 022/ 611 161

ПОРУЧИВAЊЕ 
директно или преко дистрибутера:



www.eduka.rs
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