
za tre}i razred osnovne {kole

Simeon Marinkovi}

Slavica Markovi}

Р а � н а  с в е с ка





Ја и други



4

ОвО сам Ја – лични пОдаци

•  Име и презиме: 

•  Надимак: 

•  Датум и место рођења: 

•  Адреса: 

•  Телефон:  •  Боја косе: 

•  Боја очију:  •  Висина: 

•  Колико имам килограма:  •  Број ципела: 

•  Моја најдража књига: 

•  Мој омиљени филм: 

•  У клупи седим са: 

•  Моје добре особине су: 

•  Моје лоше особине су: 

•  Шта други мисле о мени: 

•  Особина или вештина по којој се разликујем од друге деце: 

•  Моје добро дело: 

•  Како прихватам шалу на свој рачун: 
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Ја у друштву
Замисли себе у свакој од ових ситуација. Заокружи оно што би тада рекао.

1.  Друг те пита зашто си се на њега 
наљутио. Ти ћеш му одговорити:

а) Шта те брига!
б)  Добро је што ме 

питаш. Хајде да 
разговарамо о томе.

в)  Љут сам на тебе и 
не могу о томе да 
говорим.

2.  Друг те је замолио да му помогнеш 
око задатка који не 
разуме. Шта ћеш му 
одговорити?

а)  Извини, немам 
времена!

б)  Важи, радо ћу ти 
помоћи.

в) Снађи се сам.

3.  Твој друг се боји да 
се попне на дрво. 
Ти ћеш му рећи:

а)  Погледај мене, ја се 
не бојим као ти.

б)  Не плаши се, ја ћу ти 
помоћи.

в)  Кукавице! Зашто се 
плашиш?

4.  Другарица те је 
слагала. Шта ћеш јој 
рећи?

а)  Немој никада више да 
ме лажеш.

б) Ти си лажљивица!
в)  Волим када ми 

говориш истину!

5.  Другарица ти предлаже да изађетe у 
парк, а ти би више волела да слушате 
музику. Шта ћеш јој рећи? 

а)  Не долази у обзир! 
Хоћу да слушамо 
музику!

б)  Нећу да буде увек по 
твом.

в)  Хајде да мало 
слушамо музику, па да 
онда изађемо у парк.

6.  Твоја другарица је тужна зато што је 
добила лошу оцену. Рећи ћеш јој:

а)  Не могу да верујем да 
ниси боље научила!

б)  Шта је с тобом?! 
Задаци су били лаки.

в)  Не брини, поправићеш 
оцену.

Одговори под б у левом ступцу и под в у десном доносе по један поен.
•  Ако си сакупио 5 или 6 поена, онда: Честитамо! Прави си друг!
•  Ако имаш 3 или 4 поена: Умеш да се дружиш, али размисли о томе како да будеш 

још бољи друг.
•  Ако имаш 0, 1 или 2 поена: Сигурно имаш проблема у дружењу. Предлажемо ти да 

никада не чиниш другу оно што не би желео да он чини теби.
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Групе и правила пОнашања у Групи 
Људи живе и раде у мањим или већим групама. Живе у породици, у насељу, уче у 

школи, раде у фабрикама, вежбају у спортским друштвима итд. У свакој групи постоје 
одређена правила понашања која су написана или су се људи договорили око тога како да 
се понашају. Тако постоје одређена правила за живот у породици, друкчија за понашање  
у школи, посебна у игри жмурке итд. 

Да би рад у групи био успешан, сви чланови групе треба да поштују правила.

Размисли и напиши шта би се догодило 
када возач аутобуса не би поштовао 
правило да треба да заустави возило на 
одређеној станици, него би и даље возио 
без задржавања.

Размисли и напиши 4 важна правила за 
понашање путника у аутобусу.
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да ли умем да сарађуЈем у Групи 

Сигурно си досад више пута радио у групи с неколико другова или другарица из одељења 
на неком задатку (на плану акције и сл.). Размисли о томе како си се понашао приликом 
групног рада и оцени своје понашање.

•  Ако имаш 4 одговора под тачно, или мање од 4, размисли и напиши шта можеш да 
учиниш да би боље сарађивао у групи.

•  Ако си 5 или 6 пута одговорио са тачно, твоја сарадња у групи задовољава.
•  Ако имаш 7 или 8 одговора тачно, онда буди поносан јер си одличан сарадник.

тачно
делимично 

тачно
није 

тачно

1. Умем да саслушам мишљење других из групе. 

2. Уважавам то што неко другачије мисли од мене.

3.  Прихватам и савесно обављам посао који ми поверава 
група.

4. Када радим у групи, умем добро да распоредим време.

5. Ако мислим да сам у праву, упорно то и доказујем.

6. Кад нисам у праву, умем то да признам.

7. Радо прихватам да будем вођа групе. 

8.  Волим да представим свој рад и рад групе пред 
одељењем.
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дечЈа права и ОдГОвОрнОсти
Организација уједињених нација установила 

је Повељу о дечјим правима која су једнака за 
сву децу света. Сети се шта смо о томе учили у II 
разреду. Навешћемо нека дечја права. Прочитај 
их и објасни зашто су важна: 

1.  Деца имају право на име и држављанство. 
Када се дете роди, његово име, презиме, 
датум и место рођења, имена родитеља и 
држављанство уписују се у матичну књигу 
рођених.

2.  Деца имају право да живе у својој 
породици. Ако то није могуће, држава је 
дужна да о њима брине. 

3.  Деца имају право на здрав живот. То значи 
да одрасли треба да обезбеде деци здраву 
храну, одећу и чисту околину у којој ће 
живети. Када се разболе, деца имају право на 
лечење. 

4.  Деца имају право на слободно време, игру и 
пријатеље. 

5.  Деца имају право на школовање и 
образовање. 

6.  Деца имају право на своје мишљење и 
изражавање. Као и сви људи, и деца имају 
право да кажу или напишу оно што мисле. 

7.  Деца имају право да буду заштићена од 
насиља. Одрасли су дужни да децу заштите 
од насиља. Ако се неко према теби понаша 
насилнички, потражи помоћ од старијих – 
учитеља, родитеља и других. Ако си у невољи, 
можеш да позовеш Службу за заштиту деце од 
насиља у Београду на телефон 011/36-26-006.

8.  Деца инвалиди имају право на посебну 
заштиту.
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И друга деца 
имају иста права 
као и ти. Својим 
понашањем не смеш 
угрозити права 
друге деце, већ их 
мораш поштовати.

Објасни шта мислиш о томе како се понашају ликови са ових слика.

Права која су ускраћена деци

1.  Многе породице из Босне и Хрватске 
остале су без домова због ратова, па су 
избегле у Србију. Многе од њих живе у 
веома тешким условима – без довољно 
хране, одеће и др. Деци из тих породица 
ускраћена су многа права. 

2.  У неким земљама велики број деце не 
иде у школу, већ ради тешке послове у 
селу или у граду. 

3.  Због суша, поплава и ратова, у неким 
земљама многа деца гладују. 

4.  У великим градовима има деце која живе 
на улици.

5.  У свету постоје организације које се 
боре за бољи положај и права деце, а 
највећој је назив УНИЦЕФ.
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КаКО да решим прОблем
Шта може да уради дете коме су угро-

жена основна права? Имај на уму да угро-
жавање основних људских права не треба 
беспомоћно прихватати, било да се ради о 
теби лично, било о неком другом детету.

Шта можеш да урадиш када ти се деша-
ва нешто лоше, нешто што те чини несрећ-
ним, због чега се не осећаш добро?

Тражи помоћ!
Никада немој носити терет сам. Када си 

у невољи, нађи помагача. 
Ко може да ти буде помагач?
Размисли о томе у кога из околине имаш 

највише поверења. То може бити родитељ, 
неко од рођака, најбољи пријатељ, ком-
шиница, председник одељенске заједни-
це, учитељица, психолог, педагог, лекарка 
у дому здравља... Има много добрих и па-
метних људи којима можеш да се обратиш.

Имај на уму следеће: помагачи нису све-
моћни, али ипак могу много да помогну. 

Често је тешко започети разговор о про-
блему који те много мучи.

Како ћеш да започнеш такав разговор? 
Има много начина. Пробај, на пример, 
овако:

Дете: Добар дан. Хтео бих да с 
вама поразговарам о нечему веома 
важном. Када бих могао да дођем?
Помагач: Па, можеш и сада. Ево, 
седи овде.
Дете: Не, радије бих дошао у неко 
друго време. Само ми реците када 
није гужва. Волео бих да разговарамо 
насамо. Једно пола сата.
Помагач: Па, може ... у среду после 
школе. 
Дете: Хвала. Доћи ћу у један. Да ли 
да дођем у вашу собу?
Помагач: Може, моја соба је слобод-
на у то време. Видимо се у среду.
Дете: Хвала и до виђења!

Смисли и напиши разговор у којем ћеш учитељицу замолити да помогне неком другом 
детету. Како ћеш учитељици рећи да то дете има проблем и да му треба помоћи?  
Пази, о томе не смеш да говориш отворено, пред целим одељењем.

Ти: 

Учитељица: 

Ти: 

Учитељица: 

Ти: 

Учитељица: 
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О приЈатељству
Игре с пријатељима свакоме доносе ра-

дост. Тада се слободно шалимо, лако моли-
мо за помоћ, поверавамо тајне. Неко лако 
склапа пријатељство, а неко теже. Неко 
има више пријатеља, а неко само једног. 
Кад немамо пријатеља, осећамо се уса-
мљеним. Природно је да се с пријатељем 
не слажемо у свему, па и да се некада пос-
вађамо. Да би пријатељство било боље и 
да би дуже трајало, треба поштовати нека 
правила.

•  Пријатеља не треба лагати. 

•  Не вређај пријатеља. 

•  Поштуј пријатеља и кад о нечему мисли 
другачије од тебе. 

•  Помози пријатељу када му је потребна 
помоћ. 

•  Потруди се да саслушаш и разумеш бриге 
и проблеме свог пријатеља. 

•  Када погрешиш, признај пред пријатељем 
своју грешку.

•  Отворено разговарај с пријатељем о 
ономе што ти код њега смета, али се 
труди да га не повредиш.

Додај још неко правило, ако га 
сматраш важним.
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КаКО да направимО план аКциЈе
наш одељенски правилник

Постоје разни проблеми. Потребно је да 
их решавамо. И ти можеш да допринесеш 
решавању многих проблема.

•  Напиши шта је проблем – шта ти смета 
у одељењу. 
Не осећам се безбедно. Тешко ми је да 
учим, смета ми понашање неких ученика. 

•  Како би требало да буде? 
Волео бих да се у одељењу осећам 
сигурно, да се добро слажем с другима и 
да ми нико не смета док учим. 

•  Шта сви можемо да учинимо да бисмо 
то остварили? 
Можемо да се договоримо о правилима 
понашања у одељењу.

•  Шта ко треба да уради? 
На часу одељенске заједнице 
разговараћемо о томе шта коме смета у 
одељењу. Сваки пар из клупе предложиће 
правила понашања. Заједно ћемо 
изабрати најбоље предлоге и направити 
списак правила. Договорићемо се о томе 
какве ће мере бити предузете према 
онима који крше правила. Правила ћемо 
записати на пано и сви ћемо се потписати 
испод њих.

•  Када ће се акција извести? 
У октобру.

•  Чија ваам је подршка потребна да бисте 
остварили план? 
Одељенски правилник направићемо 
заједно са учитељицом. За израду паноа 
обратићемо се школском мајстору.

•  Како ће изгледати свечано постављање 
паноа? 
На једном часу одељенске заједнице 
организоваћемо свечано постављање 
паноа на видно место у учионици. Том 
приликом читаће се правила са паноа. 
Договорићемо се да се на сваком часу 
одељенске заједнице читају правила 
и да се повремено допуњавају новим 
предлозима.
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мОЈа припрема за аКциЈу
Размисли о томе шта ти највише смета у одељењу.  
Смисли и напиши свој предлог правила понашања у одељењу. 

Извештај о успеху акције:

Ако видимо да неко 
некога малтретира, 
покушавамо да то 

одмах спречимо или 
тражимо помоћ.

Новим ђацима 
показујемо да су 

добродошли.

Чувамо школску 
имовину.

Међусобно 
размењујемо 

мишљења.

Љубазни смо једни 
према другима.

Ми никога не 
задиркујемо и не 

вређамо.
Поштујемо то што 

смо различити.
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Реши укрштеницу.

1. Деца имају право на  време. 
2. Деца имају право на своје  и изражавање.
3.  Књига у коју матичар уписује име и друге податке  

новорођеног детета зове се  књига.
4. Деца имају право на игру и .
5. Деца имају право да буду  од насиља.
6. Деца имају право да живе у својој .
7. Деца имају право на слободно време,  и пријатеље.
8. Деца имају право на  живот.
9. Деца имају право на  и образовање.

10. Деца  имају право на посебну заштиту.

Реши ребусе.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

да се пОдсетимО…



мој завичај и ја
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пОдаци О мОм завичаЈу

Овде нацртај неки предео из твог 
завичаја. Објасни шта си нацртао.

•  Назив мог завичаја: 

•  Важна насеља у мом завичају:

•  Реке у мом завичају:

•  Планине у мом завичају:

•  Језера и баре:

•  Равнице:

•  Мој крај је претежно (равничарски, планински, брдовит...):

•  Путеви и пруге који пролазе кроз мој завичај:

•  Место у завичају које нарочито волим:

•  Како то место изгледа:

•  Зашто волим то место:
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рељеф мОГа КраЈA

Сва узвишења, равнице и удубљења чине  неког краја.

Сети се описа облика рељефа из уџбеника са стр. 5 и уради задатке.

•  Узвишење с надморском висином од 200 до 500 метара назива се .

•  Мање узвишење с надморском висином до 200 метара назива се .

•  Узвишење више од 500 метара надморске висине назива се .

•  Испод сваке фотографије напиши какав је крај на њој приказан: равничарски, брдовит 
или планински.

•  Речи: подножје, стрмина, обронак и врх упиши на одговарајуће место на слици.

•  На који од ових предела с фотографија највише подсећа крај у коjeм живиш?
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Назив облика рељефа повежи с његовим описом.

Већа или мања издужена равница између брда, најчешће поред река.

Велика равница чија је надморска висина мања од 200 метара.

Равно земљиште окружено планинама и брдима.

Равaн предео на надморској висини изнад 200 метара.

Висораван

Долина  

Низија 

Котлина

•  Допуни започете реченице.

Удубљење између стрмих падина високих планина назива се .

Дубоко и уско удубљење које је просекла река, са веома  
стрмим, готово усправним странама назива се  .

Речна корита су .
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мОЈ леКсиКОн
Пронађи у некој књизи (енциклопедији, туристичком водичу и сл. књизи) податке о једном 
облику рељефа наше земље (о планини, котлини, долини, равници и др.). Нацртај тај 
облик рељефа или залепи његову фотографију. Наведи податке о том облику рељефа:  
где се налази, његов назив, изглед, биљни и животињски свет и др.
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правим ОблиКе рељефа

Шта ти је све потребно:
•  глинамол или пластелин 
•  комад чврстог картона

1.  На комаду картона размекшај пластелин 
или глинамол.

2.  Од размекшане масе направи различите 
облике рељефа: низију, брежуљке, брда 
и планине. Нека планине и брда имају и 
стрме и благе падине.

3. У глинамолу удуби корито које ће 
представљати реку са долином или 
котлином.

4. Обој направљени рељеф и испиши 
називе облика рељефа.

•  Пронађи и залепи фотографију неког облика рељефа из твог завичаја (реке, планине, 
равнице, брда, брежуљка). Поред фотографије опиши шта се на њој види.  Сети се описа 
свих облика рељефа с претходне стране. Ако не нађеш фотографију, облике рељефа 
свог завичаја можеш и да нацрташ.
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вОде
Наведене речи упиши у одговарајућа поља испод слика.

бара, поток, река, мочвара, речица, језеро

•  У празна поља упиши одговарајуће називе: ушће, 
речица, поток, извор, река.

•  Која је лева, а која 
десна обала реке? 
Попуни празна 
поља.

•  Попуни табелу као што је започето.

ВОДЕ

стајаће

поток



назив воде врста воде
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вОде мОГ завичаЈа
Овако је Јана описала воде из Топлице, свог завичаја:

Кроз мој завичај протиче река Топлица. Она извире на планини Копаонику, 
испод Панчићевог врха. Њен највећи извор носи назив Врело Дубоко. Топлица се 
улива у Јужну Мораву. Од извора до ушћа у њу се уливају многи потоци и речице. 
У мом завичају има неколико језера. Мени је најближе Облачинско језеро. Његова 
вода је мирна. Понекад се лети у њему купам.

Упиши у табелу које воде Јана помиње у свом опису. 
У празна поља на слици упиши одговарајуће називе вода.



НАЗИВ ВОДЕ:   ВРСТА ВОДЕ: 

ОПИС: 

НАЗИВ ВОДЕ:   ВРСТА ВОДЕ: 

ОПИС: 

НАЗИВ ВОДЕ:   ВРСТА ВОДЕ: 

ОПИС: 
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Разговарајте у одељењу о томе које све текуће и стајаће воде постоје у вашем завичају. 
Прочитао си како је воде свог завичаја описала Јана. Да ли у твом завичају има вода, као 
што су извори, реке, потоци, језера, баре? Наведи њихове називе, врсте и напиши шта о 
њима знаш.



река велика морава 

Река Велика Морава настала је 
спајањем Западне и Јужне Мораве између 
Сталаћа и Варварина. То је најважнија 
река у Србији. 

Поред ње су подигнути многи градови 
и села, води важан аутопут и пролази 
железничка пруга. Велика Морава вијуга 
кроз плодну долину, погодну за гајење 
житарица, поврћа и воћа.

Обедска бара

Обедска бара је некадашње корито 
реке Саве. Обрасла је барским биљем и у 
њој живе многе врсте птица. Најпознатије 
су: орао, бела чапља, буковац, кашикара, 
ибис и друге птице. У њој живе и разне 
врсте риба, а однедавно и даброви, који 
су враћени у Обедску бару. Река Сава 
повремено плави бару и тако је снабдева 
водом и рибама.

из леКсиКОна

Пронађи у некој књизи (енциклопедији, туристичком водичу и сл. књизи) податке о некој 
већој води која се налази у крају у којем живиш. Наведи назив воде, њен изглед, биљни и 
животињски свет и др. Залепи фотографију воде о којој си писао.

24
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теКуће и стаЈаће вОде
Прочитај све што је написано о текућим и стајаћим водама. Неке тврдње односе се само 
на текуће воде, неке само на стајаће, а неке и на једне и на друге. Бројеве који се налазе 
испред записа упиши на одговарајуће место у скуповима.

1. У њима живе биљке и животиње.
2. Имају извор.
3. То су удубљења испуњена водом.
4. У њих се понекад улива друга вода.

5. Могу да се заледе.
6. Имају леву и десну обалу.
7. Имају ток.
8. Са свих страна окружене су обалом.

Текуће воде Стајаће водеТекуће и
стајаће воде
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да се пОдсетимО…
Реши укрштенице и ребусе.

1.  Заједнички назив за низију, висораван, котлину и долину
2.  Већа или мања издужена равница између брда, најчешће поред река
3.  Удубљење између стрмих падина високих планина
4.  Равно земљиште окружено планинама и брдима
5.  Узвишење у рељефу, с надморском висином од 200 до 500 метара
6.  Узвишење у рељефу више од 500 метара надморске висине
7.  Заједнички назив за планину, брдо и брежуљак
8.  Најмање узвишење, с надморском висином до 200 метара
9.  Велика равница чија је надморска висина мања од 200 метара

10.  Равни предео на надморској висини изнад 200 метара

1.  Место у земљишту из 
којег извире текућа 
вода

2. Мања река
3. Једна стајаћа вода
4.  Влажни делови копна 

на којима се плитка 
вода задржава неко 
време током године

5.  Најмања текућа вода
6.  Плитка стајаћа вода

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Оријентација 
у простору
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сналажење у прОстОру
Упиши називе главних и споредних страна света у одговарајућа поља, а затим одговори на 
питања.

•  Која се страна света налази супротно од југа? 

•  Која се страна света налази супротно од северозапада? 

•  Која се страна света налази супротно од југозапада? 

•  Место са којег полазимо на пут назива се  , 
 
а место у које желимо да стигнемо назива се  .

•  Замисли да се твоје стојиште налази поред клупе у којој седиш. Рашири руке и одреди 
стране света према Сунцу. Одговори на следећа питања. Нека ти у томе помогну стихови 
из уџбеника са 12. стране.

•  На којој је страни света улаз у школско двориште? 

•  На којој је страни света твоја кућа или стан? 

Крени од полазишта, које је у тачки А, па пронађи 
тачку у којој је одредиште. Ту се налази закопано 
благо. Прати следећа упутства:
•  три поља на исток
•  једно поље на север
•  два поља на запад
•  једно поље на север
•  три поља на исток
•  једно поље на север
•  једно поље на исток
•  четири поља на југ
•  једно поље на запад

S

J

Z

A

polazi{te

B

G

V

I

Закопано благо налази се у тачки .
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Како се назива справа приказана на слици?

•  Упразна поља на слици упиши називе 
делова компаса.

•  Одреди главне стране света према 
годовима на пању и означи их 
скраћеницама.

•  Маховина на кори дрвета расте на  страни.

•  Заокружи слово испред тачног одговора.

Приликом одређивања страна света 
компас се држи:

а) усправно  б) водоравно

Компас се окреће укруг све док се 
означени део компасне игле не поклопи са 
ознаком за:

а) север  б) југ

•  Заокружи звезду Северњачу.

Мала кола

Велика кола
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цртање из птичЈе перспеКтиве
Погледај слику и опиши шта је на њој приказано.

•  Сада замисли исто то двориште, али посматрано одозго, из птичје перспективе. Допуни 
цртеж предметима и објектима како је започето.

•  Предмете приказане из птичје перспективе није увек лако препознати. 
Погоди шта је приказано на следећим сликама.
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план учиОнице
Размисли и одговори: Шта је то план учионице? Шта значи планирати?

Стави у овај оквир неки мањи предмет (резач, гумицу, троугао, лењир, кључ и сл.). 
Обележи контуре предмета оловком, као што је учињено с маказицама. Ако склониш 
предмет, на папиру ће остати његов обрис. По облику обриса лако ћеш препознати који је 
предмет опцртан.

Ако би желео да на овај начин нацрташ столицу, то не би могао да учиниш, јер њен обрис 
не би могао да стане на папир. Ако бисмо желели да нацртамо план учионице и намештаја 
који се у њој налази, све предмете бисмо морали да умањимо. Како бисмо то урадили?

•  Измери дужину и ширину клупе и 
столице и упиши:

дужина клупе:  cm

дужина столице:  cm

ширина клупе:  cm

ширина столице:  cm.

Да бисмо нацртали план клупе 
и столице, њихове мере треба да 
смањимо десет пута, па ће тако 10 
cm у природи бити представљено са 
1 cm на цртежу. То се изговара: један 
према десет, а пише се (1 : 10).

•  Овде нацртај клупу у размери 1 : 10.
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На сличан начин можеш да нацрташ 
план своје учионице. Овога пута користи 
размеру 1 : 100, што значи да 100 cm (1 m) 
у природној величини треба да износи  
1 cm на цртежу.

Ево како је план своје учионице нацртао 
Петар Симић, ученик III разреда из 
Крушевца.

•  Овде нацртај план своје учионице у размери 1 : 100.

ширина учионице: 

дужина учионице: 

ширина клупе: 

дужина клупе: 

ширина столице: 

дужина столице: 

У природној величини

ширина учионице: 6 m
дужина учионице: 8 m
ширина клупе: 50 cm
дужина клупе: 130 cm
ширина столице: 40 cm
дужина столице: 40 cm

На плану учионице

ширина учионице: 6 cm
дужина учионице: 8 cm
ширина клупе: 5 mm
дужина клупе: 13 mm
ширина столице: 4 mm
дужина столице: 4 mm

1 : 100

6 m

8 m
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план насеља

Повежи знак са одговарајућим називом.

Јана и Марко нису отишли у школу, па су замолили другове из одељења да их посете и 
покажу им шта су тог дана радили у школи.

Јана је овако објаснила Маји како да дође до њене куће:

Пођи твојом  према . Када прођеш , скрени на  лево. Проћи ћеш 

поред . Настави даље поред  и . Затим пређи . Када пређеш , 

скрени у прву  десно. Прва у низу је моја .

У план насеља уцртај црвеном бојом Мајин пут до Јанине куће. Препиши Јанино писмо 
тако што ћеш договорене знаке заменити речима.



34

мОЈ план насеља
Замисли да си задужен да направиш план једног новог насеља поред ове реке. Како би га 
ти уредио да изгледа што лепше? Нацртај га помоћу договорених знакова с претходних 
страна. Ако ти неки знак недостаје, сам га смисли и објасни.

•  Овде нацртај и објасни знаке које си сам смислио.
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план Града
Цртеж на којем су у одређеној размери симболима приказани сви важни објекти (улице, 

тргови, мостови, паркови, зграде...) неког града назива се .

• Погледај план овог насеља и одговори на питања.

•  Напиши који се објекти налазе у следећим квадратима:

А1 

B3 

С2 

•  Наведи ознаке квадрата кроз које:

пролази река 

пролази главна улица .

•  План града садржи списак улица. Називи улица поређани су:

а) по дужини улица

б) по азбучном реду

в) по важности улица.

A

B

C

1 2 3
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ГеОГрафсКа Карта
Симболи којима су на географској карти 
приказани објекти из природе називају се

.
•  Обој одговарајућом картографском бојом 

површине са исписаним надморским 
висинама. Провери у уџбенику на стр. 24  
које боје одговарају означеним висинама. 
Водене површине на картама су обојене  
 

 бојом.

•  Погледај слику и одговори на питања.
•  На слици је приказана 

 
 Србије.

•  У празне кружиће на карти упиши 
стране света.

•  Нацртај симбол којим је на 
географској карти обележена 
државна граница. 

•  Напиши назив главног града Србије. 

•  Који се град на карти Србије налази 
најсеверније?

•  Која је држава суседна Србији на 
северозападу?

•  Напиши назив најдуже реке која 
пролази кроз Србију.
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да се пОдсетимО…

4.

1.

2.

1. 3. 6.

3.

4. 5.

5.

2.

6.

7.

8.

Водоравно:
1.  Страна света према којој на дрвећу расте маховина.
2.  Справа која нам помаже да прецизно одредимо стране света.
3.  Страна света која се налази супротно од севера.
4.  Место са којег полазимо на пут.
5.  Страна света на којој Сунце залази.
6.  Однос дужине која је представљена на цртежу и стварне дужине у природи.
7.  Место на које желимо стићи.
8.  Цртеж на којем су у одређеној размери, симболима приказани сви важни објекти 

(улице, тргови, мостови, паркови, зграде...) неког насеља.

Коначно решење: Сналажење у простору назива се .

Реши укрштеницу.
Усправно:
1.  Линија на крају видика где нам се чини да се додирују 

небо и земља. Други назив за видикову линију.
2.  Место са којег посматрамо околину.
3.  Део простора који видимо с места на којем се 

налазимо.
4.  Страна света која се на плановима  

и географским картама увек налази десно.
5.  Објашњење, тумач знакова који  

су приказани на плану.
6.  Цртеж на којем су одређеним знацима  

умањено приказане реке, планине,  
равнице, мора, градови, села и друго  
с неке територије назива се географска...
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Погледај географску карту и одговори на питања.

•  Који је део приказаног предела претежно брдовито-планински? 
 
а) јужни  б) југоисточни  в) северни  г) северозападни

•  Који је део приказаног предела равничарски? 

•  Наведи називe највиших узвишења приказаних на карти. 

•  Наведи називе текућих вода приказаних на карти. 

•  Која је река својим током формирала долину? 

•  Наведи назив највећег насеља. 

•  Које се насеље на карти налази најсеверније? 

•  Који манастир се налази у долини реке Градац? 

да се пОдсетимО…



наше наслеђе
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временсКе Одреднице

Телефони су некада 
изгледали овако Данашњи телефони

Овако ће изгледати 
телефони у будућности

Прошлост Садашњост Будућност

Нацртај себе онаквог 
какав си био као беба.

Нацртај свој садашњи 
изглед.

 Прошлост Садашњост Будућност

Нацртај како ћеш изгледати кад 
порастеш.

•  Изабери један предмет и нацртај његов изглед из прошлости, како изгледа сада и како ће 
изгледати у будућности.
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КОлиКО траЈе децениЈа
У овој табели уз помоћ родитеља напиши важне догађаје из прве деценије свог живота.

10.
година

9.
година

8.
година

7.
година

6.
година

5.
година

4.
година

3.
година

2.
година

1.
година

година 
живота

календарска 
година

један важан догађај



42

КОлиКО траЈе веК
На ленти времена која представља прошли век (XX век) и почетак XXI века уз помоћ 
родитеља означи важне датуме и догађаје из прошлости твоје шире породице (датуме 
рођења прабабе, прадеде, бабе, деде, мајке, оца, брата, сестре, датум твог рођења и друге 
важне догађаје).

Допуни следеће реченице  
и одговори на питања.

•  Временско раздобље од 10 година назива се

.
•  Временско раздобље од 100 година је 

.
•  Временско раздобље од 1.000 година 

назива се

.
•  Које године се завршио XX век? 

.
•  Које године је почео XXI век?

.
•  Ком веку припада 1998. година?

.

2015

2010

2005

2000

1995

1990

1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

1950

1945

1940

1935

1930

1925

1920

1915

1910

1905

1900
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мОЈе истраживање
Разговарај с неком старом особом о томе како се живело у време када је она била дете. 
Запиши следеће:

•  Име и презиме особе с којом разговараш  

•  Датум и место њеног рођења 

•  Које су игре најчешће играла деца у то време? 

•  Какве су тада биле дечје играчке? 

•  Како су деца из тог доба путовала до школе? 

•  Како се тада учило у школи? 

•  Како су се деца тада облачила? 

•  Како су се одрасли тада облачили? 
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Једна пОрОдица из прОшлОсти
Пронађи у фото-албуму једну 
породичну фотографију 
својих предака. Фотокопирај 
је и овде залепи. 

Распитај се код родитеља о фотографији и напиши следеће податке: 

•  Када је фотографија настала? 

•  Наведи имена особа које се налазе на фотографији и шта су оне теби.

•  Колико је породица са слике имала чланова? 

•  Шта си сазнао о животу чланова породице твојих предака? 

•  У чему је разлика између данашњих породица и породица какве су биле у прошлости?  
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шКОла неКад и сад
Пронађи у широј 
породици или 
родбини неку 
стару ђачку 
фотографију. 
Копирај је и 
залепи копију. 
Затим одговори 
на питања у вези 
са фотографијом.

•  Када је фотографија настала? 

•  Ко се налази на фотографији? 

•  Ког узраста су ученици са фотографије? 

•  Да ли носе униформе или су у својој свакодневној одећи? 

•  Да ли је особа чија је то фотографија волела да иде у школу? 

•  Зашто? 

•  Шта јој се у школи свиђало? 

•  Шта јој се у школи није свиђало? 

•  Запиши сећање те особе на неки смешан догађај из периода када је ишла у школу.
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мОЈе истраживање О шКОли

Упутство
1.  У колону завршена школа упиши коју је 

школу твој рођак завршио. Користи следеће 
ознаке: ОШ – завршена основна школа; СШ 
– завршена средња школа; ВШ – завршена 
виша школа; Ф – завршен факултет.

2.  У колону жене, испод мама и баба упиши 
и податке о осталим женским члановима 
твоје породице (теткама, стринама и сл.).

3.  У колону мушкарци упиши податке о тати, 
дедама, а и о осталим мушким члановима 
твоје породице (стричевима, ујацима и др.).

Истражи колико су се дуго школовали чланови твоје уже и шире породице. Посебну 
пажњу обрати на то колико су се школовале жене. Податке упиши у табелу. Пажљиво 
прочитај упутство за попуњавање табеле.

Проучи табелу и одговори на питања.
•  Ко је у твојој породици завршио највише школе?

•  Да ли су жене из твоје породице школоване исто колико и мушкарци? Зашто?

Ученице више женске школе 1880. године

Запажање:

У нашој земљи готово половина 
одраслих особа има основну школу, 
а остали су завршили више школе 
и факултете. Старији људи су 
мање школовани него млади. Неке 
старије жене чак не умеју ни да 
пишу ни да читају. Савремене младе 
жене завршавају исте школе као и 
мушкарци и раде све послове као и 
они, колико и они, па чак и више. За 
свако друштво веома је важно да има 
што више образованих људи.

жене
завршена 

школа
мама

баба 1

баба 2

муш
кар ци

завршена 
школа

тата

деда 1

деда 2
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Одевање КрОз време

•  Име и презиме особе са слике

1. 

2. 

3. 

•  Када су фотографије настале?

1. 

2. 

3. 

•  Опис одеће коју носи свака особа са 
фотографије.

1. 

2. 

3. 

•  Које промене у одевању запажаш?

Пронађи у породичном албуму три фотографије из различитих времена (прабабе кад је 
била девојка, бабе из младих дана и маме као девојке или прадеде кад је био момак, деде 
кад је био млад и тате као момка). Фотокопирај их, залепи и напиши следеће: 
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исхрана неКад и сад
Повежи слике предмета из прошлости са сликама модерних предмета који данас имају 
исту намену.

•  Заокружи храну коју једемо данас, а која је могла да се нађе и на трпези неке породице 
из прошлости (наравно, не у истом паковању).

Дрвени 
чанак

Дрвена
кашика

Тиква за 
ношење воде

Црепуља
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стари рецепти

Распитај се код неке старије особе о неком њеном омиљеном јелу или посластици. 
Запиши рецепт за спремање тог јела.

Качамак какав су спремали 
наши преци

На свињској масти најпре се пропржи  
пројино брашно (крупно млевено кукурузно 
брашно) с мало соли. 

Све се прелије водом и кува док се не 
добије густа каша. Готов качамак једе се  
са сиром или кајмаком.
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наше светКОвине
Испод слика напиши називе приказаних светковина.

•  Некада су вашари били добра прилика да се много тога купи или прода. У данашње време 
вашари се одржавају због традиције и забаве. Да ли си некада био на вашару? Ако јеси, 
опиши шта си тамо видео и радио.

•  Напиши имена светаца које знаш у чију се част и данас прослављају славе.

•  Распитај се о једном свадбеном обичају који је данас уобичајен и опиши га.
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старе и нОве иГре
Распитај се о једној игри коју је као дете играла твоја бака или неко други од старијих из 
твоје породице. Опиши је.

•  Замисли да желиш да се играш с другом или другарицом, а немате играчке. Шта бисте 
радили? 

•  Смисли чега бисте се играли и које би вам играчке биле потребне. Како би та играчка 
изгледала? Како бисте могли да направите ту играчку? Од чега? Нацртај је.
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селО неКад и сад
Опиши изглед села из твог завичаја. Наведи следеће: називе села, где се налазе, како у 
њима изгледају куће, чиме се тамо људи највише баве и др. У празном простору нацртај 
једно од тих села. 

•  Називи села из твог завичаја су: 

 

•  Како изгледају старе куће?  

•  Како изгледају нове куће?  

 

•  Чиме се људи у селу баве? 

•  Остала запажања: 
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Град неКад и сад
Размисли и одговори на следећа питања.

•  Зашто су градови настајали на раскрсницама путева?  

•  Зашто су некада у градовима куће биле збијене?  

•  Где би ти више волео да живиш, у селу или у граду? Зашто?  

•  Опиши град у којем живиш или најближи град из твог завичаја. Наведи следеће: име 
града, где се налази, податке о његовом настанку (посети музеј града), најважније 
споменике у граду, познате фабрике (ако постоје) и сл. 

•  Истражи и напиши како је град који описујеш добио име.
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знаменити људи мОГа КраЈа
Овде нацртај или 
залепи фотокопију 
фотографије неке 
знамените личности 
из твог завичаја. 

•  Напиши име и презиме те особе и годину и место рођења. Објасни по чему је позната. 
Шта се чува у твом завичају као сећање на ту познату личност?
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•  Замисли да пишеш речник. Наведи објашњења за дате речи. Један пример већ имаш.

црепуља – плитка керамичка посуда с поклопцем која је служила за печење хлеба и 
припремање хране тако што би била смештана у врели пепео и прекривана жаром

крпењача – 

 

фрула – 

•  У поља упиши називе предмета из прошлости.

да се пОдсетимО…
Повежи слике са одговарајућим временским одредницама.

 садашњост ближа прошлост даља прошлост
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•  На фотографији је приказана 
улична сцена из једног градића 
у Србији пре око сто година. Као 
што видиш, домаће животиње 
се слободно шетају, а превозно 
средство је магарац.  
Замисли како та улица изгледа 
данас. На започетом цртежу 
доцртај људе, куће, зграде, 
аутомобиле и сл. тако да 
одговарају данашњем времену.

да се пОдсетимО…
Нацртај и напиши шта би све могло да се нађе на софри једне породице из прошлости. 



људске 
делатности
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станОвништвО нашеГ КраЈа
Прочитај текст, а затим одговори на питања.

„Радост Европе“ најстарија је и највећа међународна дечја манифестација у Србији. Први 
пут је организована давне 1969. године поводом 5. октобра – Светског дана детета. Сваке 
године почетком октобра деца београдских школа са својим породицама  угосте неколико 
стотина вршњака из читаве Европе, који током 5 дана трајања манифестације житељима 
Београда и Србије песмом и игром представљају културу и обичаје свог народа.

Иако имају другачије навике и говоре различитим језиком, чини се да гости и домаћини 
немају проблема са споразумевањем. Договарају се где ће да иду, објашњавају шта воле да 
једу, играју се заједно – уопште, труде се да боравак новог пријатеља и госту и домаћинима 
остане у најлепшем сећању. Том приликом користе све могуће начине комуникације. Често се 
дешава да и по завршетку манифестације остају у контакту, спријатеље се, а многи од њих 
и узврате посете.

Такви примери су доказ да пријатељство не познаје препреке као што су различити језици 
и да не признаје државне границе.

Иако многим житељима Србије српски језик није матерњи, то никога не би требало да 
спречи да једни друге боље упознамо.

•  Који је назив манифестације о којој се говори у овом тексту? 

•  Када и где се одражава? 

•  Шта обично представља препреку у споразумевању гостију и домаћина? 

•  Како би се ти споразумео с неким ко не говори твојим језиком? 

•  Која је порука текста који си прочитао? 

•  Запиши и научи како се на језику једног од народа који живе у Србији, а којем ти не 
припадаш, каже:

Добро јутро! 

Добро вече! 

Како сте? 

Хвала! 

Добар дан! 

Здраво! 

Изволите! 

До виђења! 
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људсКе делатнОсти у селу и у Граду
Нека од наведених занимања део су градског живота, некима се баве искључиво људи на 
селу, а нека можемо да сретнемо и у граду и у селу. Бројеве који се налазе испред назива 
занимања упиши на одговарајуће место у скуповима.

1. комбајнер

2. лекар

3. програмер

4. учитељ

5. новинар

6. пилот

7. сточар

8. пчелар

9. глумац

10. судија

У граду У граду и у селу У селу
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прОизвОдне и непрОизвОдне 
  делатнОсти

Напиши шта производи

•  Напиши на линијама називе занимања људи запослених:

пчелар 

столар 

ратар 

пекар .

ПРОИЗВОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ НЕПРОИЗВОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

пчеларство 

воћарство

туризам

сточарство

ратарство

трговина

школство

здравство

повртарство

саобраћај

•  Наведи неколико производних занимања којима се баве житељи твог краја. 

•  Наведи неколико непроизводних занимања којима се баве житељи твог краја. 

•  Којим занимањем би желео да се бавиш кад порастеш? 

•  Да ли то занимање спада у производне или непроизводне делатности? 

•  Зашто ти се то занимање свиђа? 

 •  у позоришту • на телевизији • у здравству.

•  Заокружи занимање које не припада групи.
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саОбраћаЈ и саОбраћаЈна правила
Повежи саобраћајна средства с врстом саобраћаја којој припадају.

•  Шта значе ови саобраћајни знаци? Заокружи слово испред тачног одговора.

а) Забрана саобраћаја за бициклисте.
б) Пази, бицилкисти на путу!

а) Упозорење – бициклисти на путу.
б)  Стаза за бициклисте по којој се морају кретати бициклисти,  

а осталим возилима забрањена је вожња. 

а) Забрана саобраћаја за бицикле.
б)  Бициклистичка стаза по којој се морају кретати бициклисти.

Делови бицикла

•  Саобраћајно средство које већина 
деце зна да вози је бицикл. Погледај 
цртеж бицикла и у кружиће упиши 
одговарајуће бројеве који су написа-
ни поред назива делова бицикла.

1. точак 
2. кочнице
3. управљач
4.  задње црвено 

светло
5.  бочно позицио-

но светло
6. предње светло
7. корпа
8. ланац

  9. рам бицикла
10. педала
11. седло
12. звонце
13.  предњи 

блатобран
14.  задњи 

блатобран
15. пречага

ваздушни
саобраћај

железнички
саобраћај

водени
саобраћај 

поштански
саобраћај 

друмски
саобраћај
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ОвО Је мОЈ завичаЈвОдич КрОз мОЈ завичаЈ
Замисли да су ти дошли у посету гости из неког другог краја или из друге земље. Желиш 
да их упознаш са својим завичајем. Куда би их одвео? Шта би им показао? О чему би им 
причао? Овде направи мали туристички водич кроз завичај. 

•  Напиши план обиласка значајних места – куда ћеш их одвести и шта ћеш им показати. 

 

 

 

  

•  Залепи фотокопије фотографија (смањене или увећане) или нацртај значајна места из 
твог завичаја које би хтео да покажеш гостима. Поред сваке копије или цртежа напиши 
шта је на њима представљено и шта би још о томе могао да испричаш гостима.

Природне лепоте
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Историјски споменици
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Установе културе
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Привредни објекти

 

•  Смисли, нацртај и напиши рекламу којом 
ћеш привући туристе да посете твој 
завичај. 
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•  Попуни табелу одговарајућим речима.

•  Напиши које све послове обавља сточар.

•  Напиши називе занимања људи који раде у школи.

•  Напиши називе занимања људи који раде у супермаркету.

ПОШТАНСКИ
САОБРАЋАЈ

САОБРАЋАЈ

ВАЗДУШНИ
САОБРАЋАЈ

ЖЕЛЕЗНИЧКИ
САОБРАЋАЈ

САОБРАЋАЈ
  

камион
   

глисер

да се пОдсетимО…
Који народи живе у твом завичају?

•  Нацртај или напиши називе делова народне ношње свог или неког од других народа који 
живе у твом завичају.



веза између живе 
и неживе природе
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жива и нежива прирОда 
услОви за живОт
Попуни табелу одговарајућим називима.

ПРИРОДА

НЕЖИВА

ЧОВЕК

СУНЦЕ

•  Објасни зашто за Сунчеву светлост и топлоту, воду, ваздух и земљиште кажемо да су 
услови за живот на Земљи.

•  Човек узима материјал из природе за све предмете и грађевине које прави. Напиши од 
чега су направљени предмети са слика. Из ког дела природе је човек узео материјал да 
би их направио?
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сунце и живи свет
Како би изгледала Земља када не би било Сунца? Објасни.

•  Објасни због чега је биљкама неопходна Сунчева светлост.

•  Опиши шта се догађа с биљком ако је оставимо без светлости. Сети се огледа из другог 
разреда. 

•  Зашто се птице током јесени селе на југ?

•  Зашто неке животиње спавају зими?

•  Зашто биљке у пролеће почињу да расту и развијају се?

•  Објасни како Сунце утиче на снабдевање живих бића водом. Подсети се кружења воде 
у природи из уџбеника за други разред. Како можемо да се заштитимо од штетног 
Сунчевог зрачења?

•  За шта човек у новије време користи Сунчеву енергију?

•  Шта ти мислиш о томе?
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сунчано место

Шта ти је све потребно:
•  две једнаке биљке у саксији        •  вода

1.  Једну биљку стави у орман или у кутију  
коју можеш да затвориш.

2. Другу биљку стави на сунчано место.
3. Заливај сваку биљку када приметиш да се земљиште осушило.
4. После недељу дана погледај обе биљке. Шта примећујеш? Забележи запажања у табелу.

Како пасуљ клија

Шта ти је све потребно:
•  две мале стаклене чиније          •  неколико зрна пасуља          •  вата          •  вода

1. На дно обе посуде стави вату.
2.  У сваку посуду испод вате стави неколико зрна пасуља.
3.  Сипај мало воде само у једну посуду, тако да се вата овлажи.
4.  Остави посуде да стоје на топлом и мрачном месту недељу дана. Шта се догодило? 

Зашто?

• Сада стави обе биљке на сунчано место. Колико је времена потребно биљци да се опорави?

•   Ако у некој посуди зрно пасуља буде пустило малу клицу, стави посуду на светло место. 
Свакога дана проверавај шта се догађа!

биљка на тамном месту биљка на сунчаном месту

величина

боја

лишће

стабло
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ваздух и живи свет
Гледај на сат и изброј колико пута удахнеш ваздух у току једног минута. 

•  Запиши број удаха. 

•  Зашто је ваздух чистији у природи него у граду?

•  Како можемо помоћу чула мириса и чула вида да проценимо да ли је ваздух довољно 
чист? Објасни.

•  Зашто је важно да редовно проветраваш просторију у којој проводиш време?

•  Напиши на који начин човек може да користи снагу ваздуха.

•  На које све начине човек загађује ваздух? 

•  На које се начине људи боре против загађења ваздуха?
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вОда и живи свет
Размисли и одговори на питања.

• Где све у природи има воде?

• На који начин биљке користе воду?

• На које све начине животиње користе воду?

• На које све начине човек користи воду?

• На које све начине човек загађује воду?

• Како се људи боре против загађења воде?

•  Како деца могу да допринесу да вода буде чистија? На који начин и деца могу да штеде 
воду?
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мала вОденица

• Од којих је делова састављена воденица? 

• Шта је све потребно за прављење воденице? 

• Како се састављају делови? 

Када будеш направио воденицу, испробај је на потоку, речици или у судопери, помоћу 
млаза воде.

• Шта ћеш урадити да би се пераја воденице вртела брже? 

• Шта ћеш урадити да би се пераја вртела спорије? 

Погледај на цртежу малу воденицу коју покреће снага воде. Можда си већ негде видео 
сличну. Замисли да треба да је направиш. Напиши одговоре на следећа питања:

пераја

осовина
витло

држачи
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земљиште и живи свет
Прочитај у уџбенику на 65. и 66. стр. лекцију о земљишту и живом свету. У њој ћеш пронаћи 
одговоре за следећи задатак. Направи белешке на предложен начин, а затим одговори на 
питања.

биљкама

1.  даје им воду и материје за производњу 
хране

2. биљке се на њему учвршћују

животињама

1. 

2. 

3. 

човеку

1. 

2. 

3. 

Како земљиште помаже Како земљишту помажу

биљке

1.  корењем спречавају спирање земљишта
2.  доприносе повећању плодности 

земљишта

животиње

1. 

2. 

3. 

човек

1. 

2. 

3. 

• Објасни зашто на плодном земљишту где расте много биљака живи велики број животиња.

• Зашто човек пошумљава оголеле пределе?

• Објасни како биљке штите земљиште од ветрова и бујица.

• Шта мислиш, како човек може да нашкоди земљишту?
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истражуЈем земљиште у ОКОлини
Обиђи ливаду, парк или шуму из твоје околине. Понеси бележницу, лопатицу, пластичну 
кофицу и лупу. Испитај и запиши следеће:

•  Датум истраживања  •   Место истраживања 

•  Забележи запажања о одликама земљишта на месту које истражујеш: боју, растреситост, 
лепљивост, влажност, врсту земљишта. Лопатицом ископај грумен земље, стави га у 
пластичну кофицу и посматрај лупом његов састав.

боја:  влажност: 

растреситост:  врста земљишта: 

лепљивост: 

друга запажања: 

•  Убележи називе биљака које си нашао на том земљишту.

•  Како земљиште утиче на развој ових биљака? Има ли у земљишту довољно влаге?  
Има ли довољно минералних материја?

•  Како биљке које си нашао доприносе богаћењу и заштити земљишта?  
(Погледај пажљиво њихов корен, опало лишће и др.)
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•  Које си животиње нашао на том земљишту? Како су оне прилагођене том станишту?

 

•  На који начин земљиште помаже опстанку животиња које ту живе? Да ли им помаже у 
исхрани или на неки други начин?

 

 

•  Како животиње које ту живе доприносе богаћењу земљишта (ђубрењу, повећању 
растреситости и др.)?

 

 

 

•  Које користи има човек од земљишта које истражујеш?

 

 

•  Како се човек односи према том земљишту (да ли си приметио да га штити од разних 
утицаја или и сам на њега негативно утиче)?

 

 

•  Твој предлог за заштиту и очување тог земљишта:
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КОлиКО бринем О свОЈОЈ ОКОлини

Погледај слику и испричај шта си запазио на њој што је у вези с бригом за околину.

 

 

 

 

 

 

 

Фабрике, топлане, аутомобили, аутобуси, 
камиони и друга превозна средства 
испуштају отровне гасове и загађују ваздух. 

Воду у рекама, морима и језерима 
загађују отпадне воде и други отпад из 
насеља и фабрика, као и бродови из којих се 
понекад излива нафта и бензин. 

Земљиште се такође загађује отпадним 
водама, као и претераном употребом 
вештачких ђубрива. 

Сва ова загађења шкоде човеку и свим 
живим бићима на Земљи. Зато одрасли треба 
да брину о чистоћи околине.
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О околини можемо да бринемо на разне начине. Један од начина је да мање загађујемо 
земљиште, ваздух и воду. Други начин је да помогнемо да се умерено троши вода, струја, 
дрво итд. Здраву средину чине и добри односи међу људима и брига о другима.

Жутом бојом обој оно што чиниш ретко, понекад. 
Зеленом бојом обој оно што чиниш редовно. 
Црвеном бојом обој оно што никада не чиниш.

Кад 
перем зубе, 

славина је отворена 
само док испирам уста 

и четкицу.

Ако нешто 
може да се поправи, не 
тражим да ми се купи 

ново. 

Буком не 
узнемиравам суседе.

Штедим топлу воду. 

Сакупљам 
старе новине и 

одлажем их у посебне 
контејнере. 

Када је грејање 
у соби укључено, 
затварам врата. 

Затварам славину из 
које цури вода. 

Ако 
негде могу 

да одем пешице или 
бициклом, не користим 

други превоз. 

Кад изађем из 
собе, угасим светло. 

Трудим се да 
уместо пластичних кеса 

користим папирне.
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•  Ако си све одговоре обојио зеленом бојом – добро бринеш о својој околини! Потруди 
се да утичеш на друге да и они почну да воде рачуна о околини. 

•  Ако си највише одговора обојио жутом или црвеном бојом – мораш да промениш навике.
Направи, за почетак, подсетник који ће ти помоћи у томе.

•  Смисли три активности које ћеш одмах предузети. 

Моја брига за околину (подсетник)

1.  

2.  

3.  

•  Смисли цртеж и натпис за беџ и за мајицу којима ћеш упозорити друге да треба да брину 
о својој околини.
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да се пОдсетимО…
На основу онога што си научио, напиши на који су начин повезане жива и нежива 
природа. Ако је потребно, прочитај поново поједине делове претходних лекција  
како би твоје објашњење било што потпуније.

БИЉКЕ

БИЉКЕ

БИЉКЕ

БИЉКЕ

ЉУДИ

ЉУДИ

ЉУДИ

ЉУДИ

ЖИВОТИЊЕ

ЖИВОТИЊЕ

ЖИВОТИЊЕ

ЖИВОТИЊЕ



животне 
заједнице
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живОтнО станиште  
и живОтна заЈедница
Размисли, одговори на питања и реши задатке.

•  Простор настањен живим бићима назива се .

•  Све жива бића – биљке и животиње које живе на једном животном станишту – чине

 тог станишта.

•  По једно од станишта у сваком реду не припада осталима. Прецртај назив тог станишта. 
Образложи зашто не припада.

           поток             бара             рибњак             река             ливада             језеро

          ливада           мочвара           шума           виноград           река           бара

•  Изабери једно од станишта које најбоље познајеш и запиши податке о њему. Не заборави 
да наведеш и његове најситније становнике. Упиш знак  на одговарајуће место.

• Назив станишта 

    природно  култивисано 

    копнено  водено 

Светлост веома светло 	 умерено светло 	 мрачно 

Топлота веома топло 	 умерено топло 	 хладно 

Влажност веома влажно 	 умерено влажно 	 суво 

Ваздух свеж 	 устајао 

Земљиште суво 	 растресито 	 влажно 	 плодно 

•  Становници станишта: 
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услОви живОта и прилаГОђенОст 
  услОвима живОта у станишту

Размисли и напиши своју процену услова за живот на стаништима приказаним на сликама. 

светлост 

топлота 

влажност 

ваздух 

земљиште 

светлост 

топлота 

влажност 

ваздух 

земљиште 

•  Размисли и опиши како су жива бића са слика прилагођена условима за живот.
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ОднОси између живих бића  
   и ланац исхране

Изабери једно дрво из своје околине. Пажљиво га проучи, а затим нацртај његове становнике.

•  Сазнај и објасни како се узајамно помажу птица чворак  
и дрво трешње, чије зреле плодове ова птица воли да кљуца.

•  Нацртај један ланац исхране и одреди његове карике. Не заборави да 
сваки ланац исхране почиње од организама који производе храну.
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вОдена станишта и живОтне 
 заЈеднице – мОЈ леКсиКОн

•  Назив биљке: 

•  Где расте? 

•  Какво јој је стабло?

•  Какви су јој листови?

•  Какав јој је корен?

•  Друга запажања:

•  Назив животиње: 

•  Где живи? 

•  Да ли има ноге? 

•  Како изгледа тело те животиње?

•  Како се креће?

•  Чиме се храни?

•  Друга запажања:

Обиђи једно водено станиште из твог завичаја (реку, језеро, бару, мочвару). Посматрај 
биљке и животиње које живе у њему. Нацртај и опиши једну биљку и једну животињу из тог 
воденог станишта.
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мОЈе истраживање О ливади
Обиђи неку ливаду из твог завичаја. Истражи биљке с ливаде, а запажања запиши у табелу.

•  Нацртај и опиши једну животињу коју си 
запазио на ливади (назив животиње, њен 
изглед, понашање, начин оглашавања, 
чиме се храни и др.).

датум 
истраживања

назив биљке
висина 
биљке

опис биљке (изглед листова, 
стабљике, цвета)

друга запажања
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Упореди станишта и животне заједнице језера и реке, шуме и ливаде. Опиши сличности и 
посебности.

посебности заједничке особине посебности

услови за 
живот

биљке

животиње

посебности заједничке особине посебности

услови за 
живот

биљке

животиње

језеро

шума

река

ливада
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Напиши питања за следећу укрштеницу.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

7.

1. П Ч Е Л И Њ А К

2. К Р Т И Ц А

3. П О В Р Т Њ А К

4. К А Р И К А

5. Д Е Т Е Л И Н А

6. Ш А Р А Н

• Реши ребусе.
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направимО план аКциЈе 
помозимо угроженим стаништима
Неке проблеме можемо решити заједничком акцијом. Овде ћемо направити план акције 
којим ћемо, у сарадњи са одраслима, помоћи при одржавању једног природног станишта, 
уколико је угрожено (парка, баре, потока, извора и сл.). 

Разговарајте у одељењу о томе који проблем постоји у некој од животних заједница из 
вашег завичаја. Направите план акције тако што ћете одговорити на следећа питања.

•  Шта је проблем? 

•  Како би требало да буде? 

•  Шта је потребно да урадите да би се то променило? 

•  Ко ће шта да ради? 

•  Када ће се акција извести? 

•  Чија подршка вам је потребна да бисте остварили план? 

•  Како ће изгледати завршетак акције? 

•  Извештај о успеху акције: 
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• Распореди правилно карике у ланцу исхране. 

• Поред тачног тврђења напиши Т, а поред нетачног Н.

Вода у рекама је дубља, топлија и мутнија него у вода у потоцима.

Водене птице живе у води.

Зимзелене шуме су тамније лети него зими.

Миш живи у шуми међу ниским биљем или опалим лишћем.

На култивисаним стаништима човек сади и гаји биљке које  
касније користи за своју исхрану или исхрану домаћих животиња.

Рибњак је природно водено станиште.

да се пОдсетимО…
• Ако организми живе у земљи или на њој, њихово станиште је .

• Простор настањен биљкама и животињама је  станиште.

• У животним стаништима различити су  живих бића.

• Станиште организама који живе у води назива се .



нежива природа: 
течности и ваздух
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течнОсти – раствОри
Сипај једнаку количину воде у седам стаклених чаша. 
У прву чашу додај со, у другу алеву паприку, у трећу брашно, у следећу бибер, па шећер, 
пиринач и каменчиће. Посматрај шта ће се догодити и упиши одговоре.

•  У води су се потпуно растворили:

•  У води су се делимично растворили:

•  У води се нису растворили:

 

Да ли брзина растварања зависи од уситњености материје?  
То ћемо проверити следећим огледом.

Две стаклене чаше напуни једнаком количином хладне  
воде. У прву чашу сипај једну кашичицу ситног шећера,  
а у другу чашу стави коцку шећера. Измери колико  
је времена потребно да вода потуно раствори: 

• ситан шећер 

• коцку шећера .

Закључак: 

Да ли брзина растварања зависи од температуре воде?

Убаци по коцку шећера у чашу с топлом и у чашу с хладном  
водом. Измери колико је времена потребно да се шећер  
потпуно раствори у:

• топлој води 

• хладној води .

Закључак: 

со алева 
паприка

брашно бибер

шећер пиринач каменчићи
Закључак: Вода је добар растварач.
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Да ли брзина растварања зависи од мешања раствора?

Убаци по коцку шећера у две чаше напуњене хладном водом.  
Промешај воду само у једној чаши. Измери за које време се  
шећер растворио

• у води која је промешана: 

• у води која није промешана:  .

Закључак: 

Како се прави лимунада?  

Погледај цртеже који приказују  
начин прављења лимунаде.

•  Шта се десило с лимуновим соком? 

•  Шта се десило са шећером? 

•  Зашто си лимунаду промешао кашичицом? 

Запажање: Вода ће разблажити лимунов сок и растворити шећер.

Закључак:  Брзина растварања зависи од уситњености материје, температуре (воде) и 
мешања раствора.
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ОсОбине течнОсти и пливање тела
Размисли и одговори. Ако је потребно, одговоре потражи у уџбенику на странама 90–93.

Допуни реченице.

Течности се разликују по: Све течности:

 теку

 

 

 

• Посматрај и утврди на којој слици течност 
има мању, а на којој већу слободну 
површину.

• Проучи следеће течности и упиши знак  на одговарајуће место.

течност провидна непровидна има боју нема боју

сок од јабуке    

чоколадно млеко    

јогурт    

сок од парадајза    

Да ли јаје плива по води?

•  једна стаклена чаша напуњена водом

•  скувано јаје

•  две кашике соли

1. Скувано јаје стави у чашу с водом. Видећеш да ће потонути.

2. Извади јаје из воде. У воду додај две кашике соли. Промешај воду кашиком. 

3. Врати јаје у чашу. Објасни зашто сада јаје плива. 
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прОмене при заГревању 
и хлађењу течнОсти
Размисли и одговори. Ако је потребно, одговоре потражи у уџбенику на странама 94–95.

Вода коју пијемо налази се у  стању.

У лончићима се налази вода. Из ког 
лончића ће вода брже испатити?

а) из плавог

б) из црвеног

в) из оба истовремено

На којој је од слика приказана 
кондензација?

а) на првој

б) на другој

ц) на обе

• Погледај слике и заокружи слова испред тачних одговора.

Обој слободну површину воде у 
акваријуму.

• Упиши знак  испред тачних тврдњи.

Да би вода променила стање, потребно је да је:

 преспемо у суд другачијег облика          загрејемо          охладимо         промешамо.
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Кружење вОде у прирОди
Путовање једне капљице воде

Замисли да си капљица воде из језера. Најпре још једном прочитај лекцију о кружењу 
воде у природи, а затим опиши шта ти се све догодило приликом једног путовања до 
облака и назад. Своју причу представи цртежом.
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ваздух
Погледај слике на којима су приказани огледи. Шта овим огледима доказујемо? Заокружи 
слова испред тачних одговора.

а) Ваздуха има свуда око нас.

б) Вода је добар растварач.

в) Ваздух има облик простора у којем се налази.

а) Ваздух се при загревању шири.

б) Ваздух заузима простор.

в) Ваздух се раствара у води.

а) Ваздух се при загревању шири.

б) Ваздух се у природи креће.

в) Ваздуха има свуда око нас.

а) Ветар покреће балон.

б) Ваздух се при хлађењу скупља.

в) Ваздух при загревању постаје лакши.

а) Ваздух заузима простор.

б) Ваздух не можемо да видимо, али можемо да га осетимо.

в) Ваздух се у природи креће.

• Објасни како у природи настаје ветар.
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снаГа ветра
Направи ветрењачу. Прати упутство за израду.

Шта ти је све потребно:
•  маказе
•  папир 
•  сламчица или мек дрвени штапић
•  шпенадла
•  парче гумице за брисање

Начин израде 
1. Исеци папир у облику квадрата.
2. Засеци папир од сваког угла према центру, као што је приказано на слици.
3. Пресавиј сваку другу ивицу, као што је приказано.
4. Шпенадлом пробуши пресавијене ивице и центар, а затим и сламчицу.
5. Учврсти шпенадлу парчетом гумице за брисање.

1) 2) 3)

4) 5)
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пратим временсКу прОГнОзу
На картама Србије приказана је временска прогноза за 25. фебруар, за јутро и поподне. 

Бројевима су означене прогнозиране температуре. Температура се мери у степенима 
Целзијуса. Посматрај карте и на основу легенде одговори на следећа питања.

јутро поподне

сунчано

променљиво
облачно

облачно

киша

снег

•  За које је место прогнозирана најнижа јутарња температура? 

•  За које је место прогнозирана највиша јутарња температура? 

•  У којим ће местима, према прогнози, падати снег? 

•  За које је место предвиђена највећа разлика између јутарње и поподневне температуре?

•  Колика је та разлика? 

•  У којим ће местима, према прогнози, поподне падати киша? 

•  У којим ће местима, према прогнози, ујутру бити променљиво облачно?

•  У којим ће местима, према прогнози, ујутру бити сунчано? 

1 5

1 5

1 6

1 1
1 61 3

1 8

1 10
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пОдаци мОЈе 
метеОрОлОшКе станице
Табела за праћење падавина

понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља

Табела за праћење температуре

понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља

ујутру

у подне

увече

20 mm

15 mm

10 mm

5 mm

0 mm

понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља

ујутру

у подне

увече

Табела за праћење брзине ветра

понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља

ујутру

у подне

увече

Табела за праћење правца дувања ветра
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1.  Вода није добар растварач.

2.  Шећер се брже раствара у топлој води.

3.  Со се спорије раствара у води ако се раствор меша.

4.  Све течности су провидне.

5.  Све течности имају једну слободну површину.

6.  Тела лакше плутају у морској него у речној води.

7.  Течности брже испаравају на вишој температури него на нижој.

8.  Кондензација је прелазак материје из гасовитог у чврсто стање.

9.  Ваздуха нема у земљишту.

10.  Ваздух се при загревању шири.

11.  Водена пара се на висинама хлади и претвара у капљице воде.

12.  Ветроказ је справа која показује јачину дувања ветра.

За сваки тачан одговор добијаш по један поен. Одговорио си тачно ако си црвеном 
бојом обојио кружиће 1, 3, 4, 8, 9 и 12, а остале зеленом бојом. Сваки поен је важан! 
Због тога буди веома задовољан својим знањем ако си освојио 12 поена или ако си 
схватио где си погрешио. Врати се на претходне лекције!

да се пОдсетимО…
Зеленом бојом обој кружиће поред реченице за коју мислиш да је тачна.

Црвеном бојом обој кружиће поред реченице за коју мислиш да није тачна.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Настајање раствора мешањем с другом материјом.
2. Одржавање на површини воде или неке друге течности.
3. Једно од стања у којем се вода појављује у природи.
4. Прелазак материје из гасовитог у течно стање.
5. Најраспрострањенија и за живот на Земљи најважнија течност.
6. Прелазак материје из течног у гасовито стање.
7. Особина течности од које зависи брзина којом одређена течност тече.
8. Назив једног воденог спорта.

1. Кретање ваздуха у природи.
2.  Назив за југоисточни ветар 

који дува у великом делу 
Србије. 

3. Ваздух ће се ширити ако га...
4.  Брод који за пловидбу 

користи снагу ветра.
5.  Другачији назив за кретање 

ваздуха.
6.  Ваздух ће се скупљати  

ако га...

да се пОдсетимО…
Реши укрштенице:



материјали и 
њихова употреба
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материЈали
Наведи предмете из  своје оклине који су направљени од:

• пластике 

• папира 

• стакла .

Наведи неке особине следећих материјала:

• стакло 

• дрво 

• тканина .

Које особине мора да има материјал од кога желимо да правимо…?

• прозор 

• шерпу 

• свеску .

•  Цртежом или текстом прикажи бар четири корака у поступку обраде дрвета. Како од 
дрвета које расте у шуми настаје дрвени сто у твојој кући?

дрво у шуми
дрвени сто у 
мојој кући
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деЈствО тОплОте на материЈале 
 и ОсОбине чврстих материЈала

Допуни реченице понуђеним завршецима.

 

На температури испод 0oС .

На температури изнад 100oС .

На 0oС .

На 100oС .

На температури од 0oС до 100oС .

•  Шта се догађа с материјалима када их загревамо? 

•  Који је материјал изузетак од правила? 

•  По чему су слични метал и восак? 

•  По чему се метал и восак разликују? 

•  У квадратић испод сваког предмета упиши слово Е, ако је материјал од ког је направљен 
еластичан, П ако је материјал пластичан, а К ако је крут.

тесто шоља
аутомобил-

ска гума
стаклена 
чинија

вода је у течном стању вода је у чврстом стању

вода је у гасовитом стањувода мрзне

вода  кључа



106

пОвратне и непОвратне 
 прОмене материЈала

Одговори и објасни: да ли је промена воде при хлађењу испод 0оC повратна или 
неповратна промена?

 

  

•  Испитај и опиши стање материјала пре и после загревања.

материјали стање пре 
загревања

стање у току 
загревања

стање после 
загревања

врста  
промене

чоколада

шећер

восак

беланце јајета

•  Да ли је промена при загревању чоколаде повратна или неповратна? Објасни своју 
тврдњу.

•  Кроз какву промену пролази шећер при загревању? Образложи одговор.

•  Кроз какву промену пролази восак при загревању?

•  До какве промене долази при загревању беланцета јајета?

•  Ако сагоримо дрво, добићемо дим и пепео (чврсто тело). Објасни кроз какву промену је 
прошло дрво које гори.

•  Ако метални предмет зарђа, да ли се може вратити у почетно стање? Кроз какву је 
промену прошао? 
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елеКтрична прОвОдљивОст
• Провери да ли су следећи предмети и материјали електрични проводници или изолатори. 

Употреби струјно коло из огледа са ваздухом и водом. У табелу упиши потребне податке. 
Ако је сијалица током огледа светлела, обој је.

предмет материјал
проводник или 

изолатор
оглед
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маГнети
Допуни реченице.

Магнет је тело које .

Сваки магнет има  пола, северни (N) и .

Два магнета могу да се  или .

• Нацртај стрелице којима ћеш приказати како ће се магнети кретати ако их поставимо на 
овај начин.

• Супротни полови магнета се  , а истоимени  .

• Наведи предмете из своје оклине који имају магнетни део.

.

Направите чигру која ће моћи да поскакује док се окреће.

Шта ти је све потребно: 
• лако дрво (нпр. чамовина)
• ексер
• магнет

Како се оглед изводи
1. Користећи дрво и ексер направите чигру (као на слици). 
2. Завртите чигру и приближавајте јој магнет. 
3. Чигра ће скакутати.

Скакутава чигра



109

да се пОдсетимО…
Подсети се свега што си научио о особинама чврстих материјала, а затим направи преглед 
наученог.

 Врсте материјала Особине материјала

 

 

 

 

 

 

 

 

• Од особина материјала зависи за шта ћемо их употребити. Зашто од дрвета правимо намештај? 
Зато што је дрво тврдо, лако за обраду и зато што је добар изолатор топлоте. Зашто од стакла 
правимо прозоре, чаше, сијалице и др.? Зато што је стакло провидно и чврсто.

•  Зашто од гуме не правимо прозоре и чаше?

  

•  Зашто посуђе за кување јела правимо од метала?

  

•  Зашто се дршке на посудама за кување облажу дрветом или пластиком?
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Назив 
материјала

Тврдоћа Провидност
Проводник 

струје
Употреба

гума
мекан и 

савитљив
није провидан добар изолатор

– израда изола-
тора за електри-
чне проводнике 
– аутомобилске 
гуме

пластика

дрво

гвожђе

да се пОдсетимО…
На основу знања о особинама чврстих материјала испуни ову табелу.



Кретање
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Кретање и путања тела
Размисли и одговори.

Када кажемо да се неко тело креће?

• Погледај слику и допуни реченице.  
Од понуђених одговора заокружи  
све оне за које мислиш да су тачни.

Аутобус се креће у односу на:
а) возача
б) дрвеће
в) путнике.

Путници се крећу у односу на:
а) аутобус
б) возача
в) дрвеће.

• Стварна или замишљена линија по којој се тело креће назива се  тела.

• Повежи облике кретања с њиховим називима.

• 

                       криволинијско                       кружно                       праволинијско

Кондуктер се креће у односу на:
а) путнике
б) аутобус
в) дрвеће.
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пОКретање, падање, 
Клизање и КОтрљање
Обој слике оних тела које је могуће покренути на приказани начин.

• Објасни како су покренута тела са слика.

• Повежи слике с начином њиховог покретања.

                                 котрљање                     клизање                     падање



114

Кретање Клатна 
Да ли брзина кретања клатна зависи од ње-
гове дужине.

Шта ти је све потребно:
•  куглица од пластелина
•  дрвени штап (може дршка од метле)
•  канап
Направи једноставно клатно, попут овог 
на слици 1. Заљујај га и посматрај кретање 
куглице. Обрати пажњу на брзину кретања.
Затим продужи канап на делу на којем 
виси куглица (слика 2) и посматрај 
промену у брзини кретања.
Овога пута скрати канап (као на 3. слици) 
и опет посматрај промену.
Запиши податке о изведеном огледу.

Да ли брзина зависи од тежине куглице?

Направи од пластелина још једну куглицу, 
али већу од претходне. Окачи обе на 
канапе исте дужине. Подигни обе куглице 
на исту висину и пусти их. Посматрај и 
упореди њихово кретање. 
Запиши податке о изведеном огледу.

• Клатно се најбрже кретало када је канап био .

• Клатно се најспорије кретало када је канап био .

• Брзина кретања клатна  од његове дужине.

• Да ли су се куглице кретале једнаком брзином?  

• Која се куглица кретала брже?  

• Брзина кретања клатна   од тежине куглице.

1)

2) 3)



115

таласнО Кретање
Поређај домине усправно једну до друге. 
Немој правити превелики размак између 
њих. Сруши прву домину у низу и посматрај 
шта ће се догодити. Запиши своја запажања.

• Напуни кадицу водом. Сачекај да се вода 
умири, а затим на једном крају кадице 
благо заталасај воду. Пажљиво посматрај 
шта ће се догодити, а затим запиши 
запажања.

• Сачекај да се вода умири, а затим 
пипетом капни капљицу воде. Пажљиво 
посматрај шта ће се догодити, а затим 
запиши запажања.
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ОвО Је мОЈ завичаЈ рељеф

• Доврши реченицу.

Стварна или замишљена линија по којој се тело креће назива се .

• Напиши називе облика кретања тела са слика.

•  Напиши називе по два предмета које покрећемо на следеће начине:

гурањем  

тако што завртимо механизам  

помоћу електричне струје  

клизањем  

котрљањем  .

да се пОдсетимО…
Упореди слике. У плаво обој сва тела која су мировала, а у црвено сва тела која су се кретала.
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рељеф
• Погледај слику. Тела која падају заокружи плавом бојом. Тела која се клизају заокружи 

црвеном. Тела која се котрљају заокружи зеленом бојом.

• Неки од предмета крећу се као клатно. Заокружи те предмете.

• Шта је заједничко за ове три слике? Напиши.

да се пОдсетимО…
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