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Српски језик и књижевност 2
Едука је при креирању уџбеника за други разред искористила обе опције које нуди План
уџбеника и сада у понуди има два различита основна уџбеничка комплета. Наставници се
могу определити између две различите концепције које су усклађене са новим Програмом
наставе и учења, општим исходима и стандардима образовања и васпитања.
Први основни уџбенички комплет чине четири уџбеника: Читанка за 2. разред (Марела
Манојловић, Снежана Бабуновић), Поуке о језику (Ивана Јухас, Моња Јовић), Латиница (Ивана
Јухас) и Радна свеска (Марела Манојловић, Снежана Бабуновић). Читанка садржи потпун и
пажљив увод у читање и разумевање књижевног текста, док је у Поукама о језику у целости
прегледно обрађен програм из граматике. Латиница уводи ученика у овладавање техником
читања и писања на другом писму, а Радна свеска омогућава да се настава предмета оствари
у потпуности, уз поступно и лако учвршћивање знања из књижевности и граматике.
Други основни уџбенички комплет чине: Читанка за 2. разред (Миланка Берковић и Натали
Шарић), Језичке поуке (Љубица Прћић) и Латица по латица – Латиница (Миланка Берковић и
Натали Шарић). Подстичући радозналост, ови уџбеници помажу ученицима да уоче, препознају
и схвате реченице и речи према захтевима новог програма, прошире активни речник, савладају
елементе усменог и писменог препричавања, причања и описивања; да постепено савладају
усмено извештавање и оспособе се за уочавање и разумевање битног у тексту.
Уз оба комплета могу се користити Едукини нови додатни материјали за увежбавање и
проверавање градива: Мудрица 2 – српски језик – Збирка задатака из српског језика (Ивана
Јухас, Јасмина Игњатовић), Контролни задаци – Збирка тестова (Марела Манојловић,
Снежана Бабуновић). Радна свеска (Марела Манојловић, Снежана Бабуновић) се може
користити као додатни материјал уз други комплет.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 2 – Основни уџбенички комплет

* ИЗБОР 1
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Читанка за 2. разред

поуке o Jезику

Латиница

Радна свеска

Марела Манојловић и
Снежана Бабуновић

Ивана Јухас и
Моња Јовић

Ивана Јухас и
Јасмина Игњатовић

Марела Манојловић и
Снежана Бабуновић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 2 – Основни уџбенички комплет

* ИЗБОР 2

Читанка за 2. разред

Jезичке поуке

Миланка Берковић и
Натали Шарић

Љубица Прћић

Латица по латица – ЛатиНица
Миланка Берковић и
Натали Шарић

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 2 – Додатни радни материјали

српски 2
ДИГИТАЛНИ
УЏБЕНИК

Мудрица 2 - српски језиК
Збирка задатака
Ивана Јухас и
Јасмина Игњатовић

Радна свеска 2
Марела Манојловић и
Снежана Бабуновић

Контролни задаци 2
Збирка ТЕСТОВА
Марела Манојловић и
Снежана Бабуновић
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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 2 – Стручна подршка
• Приручник за предмет Српски језик и књижевност 2 са годишњим и оперативним плановима и
дневним припремама (у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином порталу); • Приручник за пројектну
наставу (на порталу); • Приручник за интегрисану наставу; • Приручник за инклузивну наставу (на
порталу); • Час за углед Зборници угледних часова (на порталу); • Портфолио наставника (на порталу);
• Портфолио ученика (на порталу); • Одељењски портфолио (на порталу); • Приручник за рад
одељењског старешине (на порталу); • Дигитални уџбеник који прати садржај штампаног уџбеника,
у потпуности усклађен са новим Планом и програмом учења, доступан свим корисницима Едукиног
уџбеника (у припреми); • Ковчежић знања (збирка радних материјала за рад на часу, у онлајн формату
на порталу и на ЦД-у); •Дидактички обликовани плакати за учионице; • ПДФ верзије уџбеника,
приручника, дневних припрема на Едукином порталу.

HOBO!

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ СА
ДНЕВНИМ ПРИПРЕМАМА
+ ЦД са отвореним фајловима
дневних припрема,
погодним за измену и допуну

www.eduka-portal.rs
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HOBO!
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математика 2
Пред вама су два различита основна уџбеничка комплета који су усклађени са новим
Програмом наставе и учења, општим исходима и стандардима образовања и васпитања:
Математика 2а и 2б (Дрезгић, Вељковић, Цветковић, Ђекић) и нови уџбеник Математика 2а и 2б
(Ивана Јухас).
Без обзира на различит приступ презентацији садржаја, оба комплета се руководе
принципима функционалног распореда обраде, утврђивања и провере знања.
На пријемчив и креативан начин мотивишу ученике да критички мисле, а наставнику
олакшавају улогу организатора наставног процеса.
Задаци припадају различитим нивоима тежине, чиме се остварује принцип
индивидуализације и диференцијације наставе.
Нови Едукини додатни материјали за увежбавање и проверу градива другог разреда су
Мудрица 2 – Збирка задатака из математике (Јухас, Игњатовић) и Контролни задаци из
математике 2 – Збирка тестова (Дрезгић, Икер).

MATEMATИKA 2 – Основни уџбенички комплет

* ИЗБОР 1

* ИЗБОР 2

МАТЕМАТИКА 2а

МАТЕМАТИКА 2б

МАТЕМАТИКА 2а

МАТЕМАТИКА 2б

Весна Дрезгић, Бранкица
Вељковић
Ана Цветковић и
Сања Ђекић

Весна Дрезгић, Бранкица
Вељковић
Ана Цветковић и
Сања Ђекић

Ивана Јухас

Ивана Јухас
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MATEMATИKA 2 – Додатни радни материјали

Мудрица 2
Збирка задатака из
математике

Контролни задаци 2
Збирка ТЕСТОВА из
математике

Ивана Јухас и
Јасмина Игњатовић

Весна Дрезгић и
Ана Икер

MATEMATИKA 2
ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК

MATEMATИKA 2 – Стручна подршка
• Приручник за предмет Математика 2 са годишњим и оперативним плановима и дневним припремама
(у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином порталу); • Приручник за пројектну наставу (на порталу);
• Приручник за интегрисану наставу; • Приручник за инклузивну наставу (на порталу); • Час за углед
Зборници угледних часова (на порталу); • Портфолио наставника (на порталу); • Портфолио ученика
(на порталу); • Одељењски портфолио (на порталу); • Приручник за рад одељењског старешине (на
порталу); • Дигитални уџбеник који прати садржај штампаног уџбеника, у потпуности усклађен са
новим Планом и програмом учења, доступан свим корисницима Едукиног уџбеника (у припреми); •
Ковчежић знања (збирка радних материјала за рад на часу, у онлајн формату на порталу и на ЦД-у);
•Дидактички обликовани плакати за учионице; • ПДФ верзије уџбеника, приручника, дневних припрема
на Едукином порталу.

HOBO!

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ СА
ДНЕВНИМ ПРИПРЕМАМА
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СВЕТ ОКО НАС 2
Радни уџбеник Свет око нас за други разред 2а и 2б (Марела Манојловић, Бранкица Ђурић):
Усклађен је са новим Програмом наставе и учења, општим исходима и стандардима
образовања и васпитања.
На занимљив, подстицајан и непосредан начин уводи децу у теме из света који их
окружује, директно им се обраћајући.
Обилује диференцираним задацима који децу подстичу на размишљање и креативност,
као и на изношење властитог искуства и доживљаја.
Подршка је интерактивном приступу у реализацији садржаја и планирању наставних
активности.
Заступа богате и разноврсне облике учења који се могу спроводити у учионици или изван
ње, у облику индивидуалног, сарадничког или пројектног учења.
Уџбеник је праћен изузетно богатим додатним материјалима за вежбање и проверу
знања који представљају значајно средство за систематизацију и увежбавање: Вежбанка
(Емануела Милетић), Мудрица 2 – Свет око нас, збирка задатака (Јухас, Игњатовић) и
Контролни задаци – Свет око нас 2 – збирка тестова (Емилија Милетић).

СВЕТ ОКО НАС 2 – Основни уџбенички комплет

СВЕТ ОКО НАС 2
ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК
Ивана Јухас

26

СВЕТ ОКО НАС 2a

СВЕТ ОКО НАС 2б

Марела Манојловић и
Бранкица Ђурић

Марела Манојловић и
Бранкица Ђурић

СВЕТ ОКО НАС 2 – Додатни радни материјали

Мудрица
Свет око нас 2
Збирка задатака

Контролни задаци
Свет око нас 2
Збирка ТЕСТОВА

Ивана Јухас и
Јасмина Игњатовић

Ивана Јухас

ВЕЖБАНка
Свет око нас 2
Емануела Милетић

СВЕТ ОКО НАС 2 – Стручна подршка
• Приручник за предмет Свет око нас 2 са годишњим и оперативним плановима и дневним припремама
(у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином порталу); • Приручник за пројектну наставу (на порталу);
• Приручник за интегрисану наставу; • Приручник за инклузивну наставу (на порталу); • Час за углед
Зборници угледних часова (на порталу); • Портфолио наставника (на порталу); • Портфолио ученика
(на порталу); • Одељењски портфолио (на порталу); • Приручник за рад одељењског старешине (на
порталу); • Дигитални уџбеник који прати садржај штампаног уџбеника, у потпуности усклађен са
новим Планом и програмом учења, доступан свим корисницима Едукиног уџбеника (у припреми);
• Ковчежић знања (збирка радних материјала за рад на часу, у онлајн формату на порталу и на ЦД-у);
•Дидактички обликовани плакати за учионице; • ПДФ верзије уџбеника, приручника, дневних
припрема на Едукином порталу.

HOBO!

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ СА
ДНЕВНИМ ПРИПРЕМАМА
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музичка култура 2
Музичка сликовница, уџбеник музичке културе за 2. разред основне школе са ЦД-ом
(Мирјана Смрекар Станковић, Соња Цветковић):
Садржи све програмом предвиђене садржаје;
Конципиран је као стрип, дајући могућност ученицима и наставнику да се играју на часу и
уживају у едукативним ситуацијама које су на посебан начин ликовно подржане;
Промовише интерактивност и активно учешће у процесу учења;
Приручник за учитеље садржи прецизна дидактичко-методичка упутства са примерима
припрема за час и ЦД на коме се налазе све песме, бројалице и композиције за слушање.

МУЗИЧКА КУЛТУРА 2 – Основни уџбеник

+
МУЗИЧКА СЛИКОВНИЦА
МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА 2. РАЗРЕД
СА ЦД-ом
Мирјана Смрекар Станковић
Соња Цветковић

МУЗИЧКА КУЛТУРА 2
ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК

У ПРИПРЕМИ
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 2 – Стручна подршка

• Приручник за предмет Музичка култура 2 са годишњим и оперативним плановима и дневним
припремама (у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином порталу); • Приручник за пројектну наставу
(на порталу); • Приручник за интегрисану наставу; • Приручник за инклузивну наставу (на порталу);
• Час за углед Зборници угледних часова (на порталу); • Портфолио наставника (на порталу);
• Портфолио ученика (на порталу); • Одељењски портфолио (на порталу); • Приручник за рад
одељењског старешине (на порталу); • Дигитални уџбеник који прати садржај штампаног уџбеника,
у потпуности усклађен са новим Планом и програмом учења, доступан свим корисницима Едукиног
уџбеника (у припреми); • Ковчежић знања (збирка радних материјала за рад на часу, у онлајн формату
на порталу и на ЦД-у); •Дидактички обликовани плакати за учионице; • ПДФ верзије уџбеника,
приручника, дневних припрема на Едукином порталу.

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ СА
ДНЕВНИМ ПРИПРЕМАМА
+ ЦД са отвореним фајловима
дневних припрема,
погодним за измену и допуну
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ликовна култура 2
Поред одобреног уџбеника Ликовна култура за 2. разред (Мариа Бузаши Маргинић, Зорица
Петровић), Едука ове године додаје у понуду школама и нови уџбеник Ликовна култура за
2. разред аутора Јелене Коштице и Горана Ратковића. Оба уџбеника у потпуности уважавају
најновији План наставе и учења ликовне културе за други разред основне школе.
У уџбенику ауторки Бузаши и Петровић представљање наставне грађе је научно и стручно
осмишљено, тако да ученицима на логичан, поступан, систематичан и пријемчив начин
открије свет боја и речи и тајну стварања слика, цртежа и илустрација. По концепцији,
уџбеник омогућава ученицима да креативно оживе ликовни проблем који се пред њих
поставља и подстиче их да истражују, одговоре на питања, дају своје мишљење, повежу
појмове или да увежбају одређену технику.
Уџбеник аутора Коштице и Ратковића има модеран, динамичан приступ у коме преовлађује
визуелно над текстуалним. Садржаји су представљени на једноставан начин. Постигнут је
максимум интерактивности: свака наставна јединица садржи QR код који ученик очитава
прислањањем на мобилни телефон, што га води на изабране онлајн садржаје и вежбања.
После сваке целине, градиво се систематизује активностима организованим у групни рад.
Дат је велики број задатака, међу којима су и задаци за оне који желе да постигну више.

ЛИКОВНА КУЛТУРА 2 – Основни уџбеник

* ИЗБОР 1

* ИЗБОР 2

ликовна КУЛТУРА 2
ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК

Ликовна култура за
2. разред

Ликовна култура за
2. разред

Мариа Бузаши Маргинић и
Зорица Петровић

Јелена Коштица и
Горан Ратковић
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 2 – Стручна подршка

• Приручник за предмет Ликовна култура 2 са годишњим и оперативним плановима и дневним
припремама (у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином порталу); • Приручник за пројектну наставу
(на порталу); • Приручник за интегрисану наставу; • Приручник за инклузивну наставу (на порталу);
• Час за углед Зборници угледних часова (на порталу); • Портфолио наставника (на порталу);
• Портфолио ученика (на порталу); • Одељењски портфолио (на порталу); • Приручник за рад
одељењског старешине (на порталу); • Дигитални уџбеник који прати садржај штампаног уџбеника,
у потпуности усклађен са новим Планом и програмом учења, доступан свим корисницима Едукиног
уџбеника (у припреми); • Ковчежић знања (збирка радних материјала за рад на часу, у онлајн формату
на порталу и на ЦД-у); •Дидактички обликовани плакати за учионице; • ПДФ верзије уџбеника,
приручника, дневних припрема на Едукином порталу.

2

ПРИРУЧНИК ЗА УЧИТЕЉЕ СА
ДНЕВНИМ ПРИПРЕМАМА
+ ЦД са отвореним фајловима
дневних припрема,
погодним за измену и допуну

www.eduka-portal.rs
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2
Основни одобрени уџбенички комплет за енглески језик у другом разреду основне
школе чине: Let`s play English! 2, уџбеник са радном свеском у оквиру уџбеника (Елвира
Саваи), аудио ЦД и Приручник за наставнике. Садржај уџбеника је усклађен са Програмом
наставе и учења, општим исходима и стандардима образовања и васпитања.
Ово је модеран, визуелно привлачан уџбеник са изузетно креативним илустрацијама.
Забавни и допадљиви ликови уводе ученике у свет енглеског језика кроз узбудљиву и
оригиналну причу Magic School, на маштовит начин их упознају са елементима британске
културе, чаробним дворцима, витезовима...
Уџбеник је прегледан, лак за сналажење, у чему ученицима помажу иконице; подељен је
на осам тематских поглавља и две додатне целине – Halloween и Three Little Pigs.
У овај уџбеник интегрисани су и садржаји других школских предмета (посебно
математике) по принципу CLIL (Content and Language Integrated Learning).
ЦД садржи текстове, дијалоге и 16 ауторских песмица и рецитација.
Уз уџбеник, наставнику и ученицима на располагању су и додатни материјали: Alphabet
Book – вежбанка за писање. Уз уџбеник, наставнику је на располагању и сет
флеш-картица.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 – Основни уџбенички комплет

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2
ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК
Let`s play English! 2
Елвира Саваи

Let`s play English! 2
уџбеник са радном свеском у
оквиру уџбеника + АУДИО ЦД
Елвира Саваи
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Приручник за
наставнике
Елвира Саваи

У ПРИПРЕМИ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 – Стручна подршка
• Приручник за предмет Енглески језик у другом разреду основне школе са годишњим и оперативним
плановима и дневним припремама (у штампаној форми, на ЦД-у и на Едукином порталу); • Приручник
за пројектну наставу (у припреми); • Приручник за инклузивну наставу; • Час за углед - Зборници
угледних часова (на порталу); • Портфолио наставника (на порталу); • Портфолио ученика (на порталу);
• Одељењски портфолио (на порталу); • Приручник за рад одељењског старешине (на порталу);
• Дигитални уџбеник прати садржај штампаног уџбеника, у потпуности усклађен са новим Планом
и програмом учења, доступан свим корисницима Едукиног уџбеника (у припреми); • Дидактички
обликовани плакати за учионице; • ПДФ верзије уџбеника, приручника, дневних припрема на
Едукином порталу (у припреми); • Сет флеш-картица • Alphabet Book - Вежбанка за писање.

ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ СА
ДНЕВНИМ ПРИПРЕМАМА
+ ЦД са отвореним фајловима
дневних припрема,
погодним за измену и допуну

www.eduka-portal.rs
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 2
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

Растимо, Радна свеска за грађанско васпитање за 1. разред (Наташа Марковић и Славица
Вујић) је радна свеска чији је садржај у потпуности усклађен са новим Програмом наставе
и учења, општим исходима и стандардима образовања и васпитања. Садржи радионице
предвиђене Програмом наставе за предмет, као и додатне радионице. Заступљене су
игровне, интерактивне, симулационе, истраживачке методе. Уџбеник обилује живописним
илустрацијама.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 2 – Основни уџбеник

РАСТИМО 2
Радна свеска за
грађанско васпитање
Наташа Марковић и
Славица Вујић

www.eduka-portal.rs
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