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Биологија

Поштованe професорке и професори,
Уџбеници Издавачке куће „Klett” присутни су већ
годинама у школама, а према информацијама које
добијамо од професора и ученика можемо рећи да су
код многих постали омиљени. Тајна лежи у чињеници
да наши аутори, уредништво и графички дизајнери,
креирању уџбеника приступају на најсавременији
начин. Такав приступ изискују нова времена и нове
генерације ученика.
Као што свако од вас својим ученицима градиво
излаже на свој, особен начин, тако и Издавачка кућа
„Klett”, пратећи у потпуности Наставни план и
програм, на особен начин припрема уџбенике.
Срдачан поздрав,

ЗА УЧЕНИКЕ

ЗА НАСТАВНИКЕ

1.

РАЗРЕД

Александар Рајковић,
главни уредник

2004.

Приручник за
наставнике

Предности уџбеника
Биологија:
ÎÎ богат визуелни материјал,

3

издања

749 издања

Уџбеник

2016.

Графички приказ броја наслова Издавачке куће „Klett”
од 2004. до 2016. године

ÎÎ систематичност и прегледност,
ÎÎ градиво приказано употребом најновијих
научних достигнућа,
ÎÎ једноставан, разумљив стил писања.

1.

РАЗРЕД

БИОЛОГИЈА

Уџбеник за први разред гимназије

е
–
сваке лекциј
На ūочешку
.
чи
ре
не
ше су кључ
gа–

Аутор: Владимир Ранђеловић
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11
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ÎÎ Уџбеник представља значајан помак
у односу на постојеће уџбенике јер је
написан савременим стилом, најновије
научне информације су прилагођене
узрасту, а графичка опремљеност је
јасна и привлачна.
ÎÎ Илустрације у уџбенику су веома
прегледне и омогућавају лакше
разумевање и усвајање градива. Већина
фотографија је оригинална и приказује
врсте живих организама које живе на
простору наше земље.
ÎÎ У деловима уџбеника у којима се
обрађују грађа и систематика бактерија,
алги, гљива и биљака наведен је
латински назив како би се дала тачна
и универзална одредница о којем
организму је реч, а не са циљем да
ученици усвоје те називе.
ÎÎ Кључеви за одређивање појединих
таксона су прегледно изложени и
омогућавају лакше препознавање и
одређивање систематске припадности
одређених врста живих организама.
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Приручник
за наставнике
Аутор: Мирјана Никлановић
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ÎÎ Приручник за наставнике
надовезује се на уџбеник и
представља збирку предлога
који олакшавају организовање
наставе и рад са ученицима.
ÎÎ Приручник служи да помогне
наставнику да на једном месту
пронађе све што је потребно у
реализацији наставе биологије.
ÎÎ У том циљу предочени су
примери из методичке
литературе, као и примери из
дугогодишње наставничке
праксе.
ÎÎ Приручник нуди предлог
годишњих и месечних планова
којима олакшава наставницима
планирање активности на
часовима.
ÎÎ Осим савета за извођење
ефикасније и креативније наставе,
приручник садржи питања за
проверу и практичну примену
знања ученика.

Сарађујте
са нама.
 чествујте у евалуацији
У
наших уџбеника.

saradnja@klett.rs
011/3348-372
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