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На линији испод сваке слике напишите шта она представља.

СИМБОЛИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
И НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА

 да су симболи сваке државе грб, застава и химна.

До сада сте научили:

Грб, застава и химна представљају ___________________ Републике Србије.

Грб Републике Србије потиче још из периода 
када је Србија била краљевина. У то време, 1882. 
године, утврђено је да ће се грб Србије користи-
ти у два облика: као Велики и као Мали грб. Исти 
грбови, уз мање промене, у употреби су и данас.

Велики грб прдставља Мали грб заогрнут пор-
фиром украшеном златним ресама и гајтанима, 
крунисан златном круном.

Мали грб је црвени штит крунисан златном круном. На штиту, 
између два златна крина у подножју, налази се двоглави сребрни 
орао, на чијим грудима је мањи црвени штит. На том штиту је сре-
брни крст са четири сребрна оцила.

НЕПОЗНАТЕ РЕЧИ

порфира  – 
дуга, пурпурна 
хаљина какву су 
некада носили 
владари у свеча-
ним приликама
крин – 
цвет љиљан, 
познат у народу 
и као богороди-
чино цвеће
оцило (огњи-
ло, кресиво) 
– комад метала 
помоћу којег се, 
ударом у кре-
мен, правила 
варница и тако 
потпаљивала 
ватра

ЗАДАТАК

+

У току ове школске године учићете и о томе како се српска 
држава развијала током времена.  Српском државом владали 
су племићи који су имали своје грбове, који су се користили 
и као државни грбови. Пронађите грбове из периода влада-
вине Немањића, династије Обреновића и из времена када је 
Србија била у саставу Социјалистичке Федеративне Републи-
ке Југославије. Сачувајте их и употребите када будете учили 
о периодима развоја Србије.
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ЗАДАТАК

+

Заштићене су и бројне ретке и угрожене биљне и животињске врсте. У оквиру 
националног парка је неколико локалитета који су, као природни резервати, по-
себно заштићени. Бројни су и културно-историјски споменици, пре свега цркве 
и манастири, изграђени од 12. до 16. века.

А САДА ПРИМЕНИТЕ НОВО ЗНАЊЕ 
И ОДГОВОРИТЕ НА ПИТАЊА
1. За сваки национални парк наведите у ком делу Србије се налази.

Ђердап – исток                  

Копаник – __________________________________________________

Шар-планина – ______________________________________________

Фрушка гора – _____________________ Тара – ___________________

2. За сваки национални парк наведите по једну угрожену врсту која га 
настањује.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Напишите предлог за излет вашег одељења у неки од националних паркова. 
Наведите биљне и животињске врсте које настањују тај парк, природне ле-
поте и културно-историјске споменике. Користите различите изворе инфор-
мација.
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Однос према природи
Нежива и жива природа су нераскидиво повезане. Ако се наруши нежива при-

рода, последице ће бити велике и по живу природу. Због тога се треба трудити 
да природу остављамо чистом. До сада смо научили зашто природу не треба 
загађивати и које понашање човека нарушава природу, и знамо да о томе водите 
рачуна. Са новим знањима о загађењу природе, које сте стекли током ове године 
и са свим досадашњим знањем, можете утицати и на људе око себе. Довољно је 
само да им укажете на неправилан однос према природи и објасните зашто то не 
треба чинити. На тај начин ће ваша брига о живој и неживој природи бити још већа. 

ЗНАЊЕ 

+

Пси и мачке које виђате на улицама су највероватније некада имали 
власника који је бринуо о њима. Због неодговорности, немарности 
или недостатка могућности да се брине о њима, човек их је препустио 
животу на улици. У Републици Србији има око 50 удружења за заштиту 
животиња. Када наиђете на неку напуштену животињу, уз помоћ стари-
јих позовите вама најближе удружење и помозите животињи. Постоји 
и удружење за поштовање и бригу о животињама које се налази у 
Београду – „Орка“. На њиховој интернет страници можете добити још 
информација о бризи о животињама: www.orca.rs

ЗАДАТАК

+

Током зимских и снежних дана 
птицама станарицама потребан је 
дом. Пронађите другаре који желе 
да учествују у прављењу кућице за 
птице и у договору са старијима поч-
ните са израдом.

Дрво са многобројним 
кућицама за птице

Уколико сте се са родитељима/стара-
тељима договорили да ће пас бити ваш 
кућни љубимац, најбоље је да пронађете 
пса на улици и удомите га. Пре него што га 
уведете у кућу, неопходно је да га одведе-
те код ветеринара како бисте се уверили 
да нема никакве заразне болести и до-
били упутства о његовој правилној нези.

Напуштени пси у Београду

ВОДИЧ КРОЗ 1. ДЕО УЏБЕНИКА

До сада сте 
научили – 

кратак приказ 
претходно 

усвојеног знања.

А сада 
примените 

ново знање 
и одговорите 

на питања – 
задаци којима 

се подстиче 
примена новог 

знања.

Непознате речи – објашњење 
мање познатих речи.

Задатак + – сложенији задаци чијим 
решавањем се додатно подстиче 
истраживачки рад.

Знање + – додатне 
информације и занимљивости.

Приказ кључних појмова 
на крају сваке теме.
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ПОЛОЖАЈ, ТЕРИТОРИЈА И ГРАНИЦА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 да су главне стране света север (С), југ (Ј), исток (И) и запад (З);
 како изгледа географска карта Србије;
 које боје и знаци се употребљавају на географској карти;
  да одредите положај вашег места и краја у коjeм живите на 
карти Србије.

До сада сте научили:

  Пред вама је приказ наше земље, 
Републике Србије. На празна ме-
ста на карти упишите скраћени 
назив одговарајуће стране света. 

Међународне ознаке за главне 
стране света су: North (N) – север, 
South (S) – југ, East (E) – исток и West 
(W) – запад. 

Поред главних страна света, ради 
прецизније оријентације у просто-
ру и на карти, у употреби су и спо-
редне стране света. Оне се налазе 
између главних страна света. Назив 
им је комбинован од назива страна 
света између којих се налазе: севе-
роисток (СИ) и северозапад (СЗ), 
југоисток (ЈИ) и југозапад (ЈЗ). На 
енглеском језику ове стране света 
se обележавају на следећи начин: 
North-East (NE) и North-West (NW), 
South-East (SE) и South-West (SW).

Северозапад –
на енглеском NW

Североисток –
на енглеском NE

Југоисток –
на енглеском SE

Југозапад –
на енглеском SW
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На слици је приказ једне велике коп-
нене површине. Таква копнена површи-
на назива се континент. Континент на 
коме се налази Србија зове се Европа. 
То значи да је Србија европска земља.

  На слици је уцртана Србија. Напишите 
у ком делу Европе се, према странама 
света, Србија налази. 

_______________________________

_______________________________

С обзиром на свој положај, Србија је, 
значи, земља југоисточне Европе.

Велико полуострво на коме се Србија 
налази назива се Балканско полуострво, 
па је Србија и балканска земља.

Река Дунав делом свога тока протиче 
кроз територију Срби је, па је наша земља 
и једна од 10 подунавских земаља.

НЕПОЗНАТЕ РЕЧИ

полуострво – копнена површина с три стране 
окружена водом

  Погледајте карту Европе, пронађите 
реку Дунав и утврдите кроз које све 
земље она протиче. Напишите нази-
ве тих држава, од извора Дунава до 
његовог ушћа. Користите различите 
изворе информација.

1.  _____________________________

2.  _____________________________

3.  _____________________________

4.  _____________________________

5.  _____________________________

6.  _____________________________

7.  _____________________________

8.  _____________________________

9.  _____________________________

10.  ____________________________

Приказ Европе

Приказ подунавских земаља
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  Које врсте саобраћаја повезују поједине делове краја у коме живите? Заокру-
жите оне који имају највећи значај.

друмски          железнички          речни          ваздушни          поморски

  Да ли саобраћајнице повезују ваш крај са другим деловима наше земље? Којим?

 __________________________________________________________________

Преко територије Србије одвија се путнички и теретни саобраћај који повезује 
нашу земљу са другим земљама Европе и света.

Приказ главних саобраћајница кроз Србију
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Србија нема излаз на море и због тога кажемо да је она континентална земља.

  Уз присуство одраслих, пронађите на интернету карту Европе. Погледајте која 
мора су најближа нашој земљи и на које начине можемо стићи до њих.  

 __________________________________________________________________

У претходном разреду, све садржаје у вези са природом, друштвом, оријента-
цијом и историјом истраживали сте у оквиру краја у коме живите. Ваш крај је, у 
ствари, општина у којој живите.

  Погледајте приказ наше земље на 12. страни уџбеника и на основу претходног 
знања пронађите општину у којој живите. Осенчите је.

То што сте осенчили је простор који општина у којој живите заузима, или, како 
другачије кажемо, територија ваше општине. Ове године ћемо природне и дру-
штвене појаве и процесе проучавати на простору целе наше земље.

Територија Републике Србије има површину од 88.499 km2. Оно што одмах мо-
жете уочити на приказу који је на наредној страници јесте да је територија Србије 
подељена на три веће целине. На северу је Аутономна Покрајина Војводина, на 
југу Аутономна Покрајина Косово и Метохија, а највећи део између њих заузима 
Централна Србија.

Свака од ових целина подељена је на округе, а окрузи су подељени на општи-
не. Поред општина, постоје територије које су, због одређених одлика, добиле 
статус града.

  Посматрајте приказ територијалне поделе Србије на наредној страници и до-
пуните следеће реченице.

Крај у коме живим је општина _______________ и припада округу који се зове 

_________________________ . Овај округ налази се у __________________________ 

(Централној Србији / АП Војводини / АП Косово и Метохија).

ОКРУЗИ ГРАДОВИ ОПШТИНЕ

ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА 17 20 123

АП ВОЈВОДИНА 7 8 45

АП КОСОВО И МЕТОХИЈА 5 1 29

УКУПНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА 29 29 197
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Територију сваке државе, осим земљишне и морске површине, чини и вазду-
шни простор изнад ње. Такође, држави припада и део земљине унутрашњости 
испод њене површинске територије. Целокупна територија државе оивичена је 
државном границом. Државна граница дели територију једне државе од дру-
ге. Србија се граничи са осам држава. Државе са којима се Србија непосредно 
граничи називају се суседне државе.

  Када сте прошле године, користећи карту Србије, посматрали и проучавали 
територију коју заузима општина у којој живите, сигурно сте утврђивали где су 
њене границе и са којим другим општинама се граничи. Па да се подсетимо!

Општина у којој живим граничи се са још ______ општина. То су:

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ .
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  На слици је приказана Србија са суседима. Напишите имена држава са којима 
се Србија граничи. 

1. Мађарска
2. Румунија
3. Бугарска
4. Северна Македонија
5. Албанија
6. Црна Гора
7. Босна и Херцеговина
8. Хрватска

Државна граница Србије дугачка је 2.362 километра. Већим делом, граница 
Срби је је сувоземна, а мањим делом је водна, односно дуж река или језера.

Границе које се налазе дуж река или планина називају се природне границе. 
За разлику од природних граница, постоје границе које нису јасно одређене не-
ким природним објектом, већ су утврђене договором. То су вештачке границе.

Са којим државама Србија има природну, а са којим вештачку границу? Може вам 
помоћи карта са наредне стране.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

СРБИЈА
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Највиши облик заштите којим држава, 
својим законима, штити угрожена подручја 
јесу национални паркови. Национални пар-
кови су подручја од изузетног природног и 
културно-историјског значаја. То су тачно 
ограничени предели који се морају одржа-
вати у природном стању. Поред појединих 
биљних и животињских врста, на подручјима 
националних паркова заштићене су поједи-
не природне реткости и знаменитости, али 
и културне и историјске вредности.

У Србији постоји пет националних пар-
кова и то су, по реду оснивања: НП Фрушка 
гора, НП Ђердап, НП Тара, НП Копаоник и 
НП Шар-планина.

НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ

ЗНАЊЕ 

+

У јулу 2020. године Унеско је одобрио предлог 
да се светској и европској мрежи геопаркова при-
кључи и Геопарк Ђердап. Тако је Србија добила свој 
први геопарк који обухвата подручје шире од НП 
Ђердап.

Национални парк Фрушка гора основан је 1960. године и то је најстарији 
национални парк у Србији. У оквиру националног парка, заштићене су заједнице 
које су некада заузимале далеко веће просторе на тлу Панонске низије. То су ме-
шовите листопадне шуме храста и граба, затим шуме букве и подручја са правом 
заједницом ниских трава. Од културно-историјских вредности, на овом подручју 
налази се 16 манастира који су изграђени крајем 15. и почетком 16. века.

Национални парк Фрушка гора Манастир Крушедол, крај 15. века
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Национални парк Ђердап, који се од јула 2020. године налази у саставу Гео-
парка Ђердап, основан је 1974. године. На територији парка под заштитом је пре 
свега Ђердапска клисура, а затим и друге природне реткости, као што су старе 
густе шуме које чине орах, буква, леска. Посебну специфичност представљају густе 
и тешко проходне жбунасте заједнице самониклог јоргована, које се јављају на па-
динама где се не могу развити шуме. Поред њих, на овом подручју расте неколико 
десетина ретких и угрожених биљних врста (звончић, банатски крокус и друге). 
Очувана станишта су услов и за разноврсност животињског света, посебно сисара 
(видра, шарени твор, рис), птица (орао кликтавац, мали орао, уралска сова), гми-
заваца, водоземаца и риба (вретенар, мрена, кечига). Бројни културно-историјски 
споменици из различитих епоха доприносе значају овог националног парка. Ту 
је налазиште Лепенски вир, Трајанова табла, тврђава Голубац и др.

У Националном парку Тара
највеће природне реткости су 
густе шуме Панчићеве омори-
ке, јеле и смрче, као и прашуме 
букве. Основан је 1981. године.

Према међународној по-
дели шума у односу на при-
родност, једна од три групе су 
шуме без присутних утицаја 
човека или прашуме.

Звончић Банатски крокус Шарени твор

Лепенски вир Трајанова табла Тврђава Голубац

Национални парк Тара



50

ЗАДАТАК

+

Поред ових врста шума, овде је настањена највећа популација мрког медведа, 
а најпознатија животињска врста и незванични симбол парка је Панчићев скака-
вац. Бројне су и културно-историјске вредности, међу којима се истиче манастир 
Рача. НП Тара је парк са највише видиковаца у Србији – уређених места са којих 
се може безбедно посматрати природа.

Национални парк Копаоник основан је 
у исто време када и НП Тара, 1981. године. 
Обухвата подручје планинске површи у се-
верном делу планине Копаоник просечне 
висине 1 700 метара, са највишим врхом ове 
планине (Панчићев врх, 2 017 метара). То је 
високопланинско подручје са јединственим 
природним вредностима. У оквиру нацио-
налног парка заштићено је неколико облика 
рељефа који су настали радом леда у време последњег леденог доба, специфична 
грађа стена на појединим местима, бројни извори, затим водопади и водотокови.

На великој површини налазе се мешовите шуме букве и јеле, а са порастом ви-
сине, густе шуме смрче. На већим висинама шуме смрче се проређују и смењује 
их заједница ниског жбуња (клека и боровница) и планински пашњаци и ливаде. 
Чак 30 високопланинских биљних врста су посебно заштићене (рунолист, копао-
ничка чуваркућа, копаоничка љубичица, Панчићева поточарка). У прошлом веку, 
због неодговорног односа човека, са подручја Копаоника нестало је неколико 
животињских врста (медвед, рис, дивокоза, јелен), а опстанак многих је угрожен.

Национални парк Копаоник

Рис Јелен Дивокоза

„Најмлађи“ међу националним парковима 
Србије је Национални парк Шар-планина. 
Основан је 1986. године. И на Шар-планини су, 
као природне реткости, сачувани бројни обли-
ци рељефа настали радом леда у време послед-
њег леденог доба. Бројна су и језера, позната 
као „горске очи“. Једна од првенствених при-
родних вредности које је требало заштити осни-
вањем овог националног парка биле су старе 
шуме ретких врста четинара, молике и мунике. Национални парк Шар-планина
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ЗАДАТАК

+

Заштићене су и бројне ретке и угрожене биљне и животињске врсте. У оквиру 
националног парка је неколико локалитета који су, као природни резервати, по-
себно заштићени. Бројни су и културно-историјски споменици, пре свега цркве 
и манастири, изграђени од 12. до 16. века.

А САДА ПРИМЕНИТЕ НОВО ЗНАЊЕ 
И ОДГОВОРИТЕ НА ПИТАЊА
1.  За сваки национални парк наведите у ком делу Србије се налази.

Ђердап – исток                  

Копаник –  __________________________________________________

Шар-планина – ______________________________________________

Фрушка гора – _____________________ Тара – ___________________

2.  За сваки национални парк наведите по једну угрожену врсту која га 
настањује.

 ___________________________________________________________

 ___________________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

 Напишите предлог за излет вашег одељења у неки од националних паркова. 
Наведите биљне и животињске врсте које настањују тај парк, природне ле-
поте и културно-историјске споменике. Користите различите изворе инфор-
мација.
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РЕЉЕФ

ЈЕЗЕРА

РЕКЕ И СЛИВОВИ

БАЊЕ

БИЉНИ И 
ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ

ВИСОКЕ ПЛАНИНЕ:
Проклетије, Ђеравица (2 656 m)
Шар-планина, Стара планина, 

Копаоник и др

ПРИРОДНА
РЕЧНА ЈЕЗЕРА:

Обедска бара, Царска бара, 
Засавица

ЕОЛСКА ЈЕЗЕРА: Палићко
ЛЕДНИЧКА ЈЕЗЕРА („горске очи“)

ИЗВОРИ ТОПЛЕ 
И МИНЕРАЛНЕ ВОДЕ

ВЕШТАЧКА
Ђердапско, Зворничко, Златарско, 

Перућац, Газиводе и др.

БАЊЕ
Врањска, Јошаничка, Сијаринска, 
Куршумлијска, Луковска, Врњачка, 

Сокобања и др

СЛИВ ЕГЕЈСКОГ МОРА:
Лепенац, Пчиња СПРАТОВНОСТ

НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ

ЛИСТОПАДНЕ ШУМЕ: 
храст, граб, буква

ЧЕТИНАРСКЕ ШУМЕ: 
јела, бор, смрча

ШУМЕ ПОРЕД РЕКА: 
јова, топола, врба

РЕТКЕ И УГРОЖЕНЕ 
ВРСТЕ БИЉАКА И 

ЖИВОТИЊА

ОБОД ПАНОНСКЕ 
НИЗИЈЕ (БРДА И 

НИСКЕ ПЛАНИНЕ):
Авала, Космај, Рудник, Цер, 

Јагодња, Повлен, Маљен СЛИВ ЈАДРАНСКОГ 
МОРА:

Бели Дрим

НИЗИЈЕ:
Панонска, Мачва, Посавина, 
Поморавље, Влашка низија

Ниске планине:
Фрушка гора и Вршачке планине

СЛИВ ЦРНОГ МОРА:
Дунав, Тиса, Сава,Велика Морава, 
Јужна и Западна Морава, Дрина, 

Тимок и др.

РЕЧНИ СИСТЕМ 
И РЕЧНИ СЛИВ

ПРИРОДНЕ 
ОДЛИКЕ СРБИЈЕ
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СТАНОВНИШТВО

  да у одреднице сваке државе спадају територија, граница и 
симболи државе – грб, застава и химна;
  да становништво Србије чине Срби и припадници других на-
рода који имају једнака права и обавезе.

До сада сте научили:

Као што становништво вашег краја чине све групе људи које ту крају живе, тако 
и становништво Србије чине сви људи који живе на територији Србије, без обзира 
на то да ли се тренутно налазе у Србији или ван ње. То значи да сваку државу, осим 
територије, граница и симбола, одликује и становништво које у тој држави живи.

Подаци о становницима државе добијају се организовањем пописа становни-
штва. Попис становника је обиман посао који дуго траје, па се због тога организује 
на сваких 10 година. За године између два пописа, посебна служба ради процене 
помоћу математичких формула. Последњи попис у Србији организован је 2011. 
године.

По последњем попису, у Србији је живело 7 186 862 становника, а на основу 
процена, у нашој земљи је 2018. године живело 6 982 604 становника.

  Шта примећујете на основу ових података? Погледајте и графикон на коме је 
приказана промена броја становника у Србији од 1948. године, па одговорите 
на следећа питања.

Од када у Србији почиње да опада број становника? _______________

За колико се смањио број становника од последњег пописа до 2018. године? 
_______________

За колико се смањио број становника од 1991. до 2018. године? _______________
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На промену броја становника утичу, пре свега, природни процеси: рађање и 
умирање. Рађањем се повећава, а умирањем смањује број становника. Уколико 
се у току године више становника роди него што умре, укупан број становника 
ће се повећати. Уколико у току године више становника умре него што се роди, 
укупан број становника ће се смањити.

Приказ промене броја становника Србије

повећање броја 
становника

смањење броја 
становника
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  Шта ће се десити са укупним бројем становника уколико се у току године роди 
исти број становника колико их умре?

У том случају, укупан број становника ће _________________________________.

Анализирајте график на ком је приказан број рођених и број умрлих у Србији 
по последња три пописа. Упоредите те податке са подацима о промени броја 
становника у Србији са претходне стране. Шта можете закључити?

Поред рађања и умирања, на промену броја становника утиче и кретање ста-
новника, односно пресељавање са једне територије на другу. У току тог кретања, 
становници напуштају неку територију и тај процес зове се исељавање. Истовре-
мено, становник који се иселио са неке територије долази на неку другу територију 
и тај процес назива се досељавање. Промена броја становника пресељавањем 
може директно утицати на промену броја становника рађањем и умирањем. 

  Ако знате да се исељавањем и досељавањем мења број становника, у следећој 
реченици заокружите једну од две понуђене речи како би тврдње биле тачне.

Исељавањем се укупан број становника неке територије смањује / повећава,  
а досељавањем се укупан број становника смањује / повећава.

Разлози за пресељавање становника су бројни и веома различити. У нашој зе-
мљи, присутно је и веома изражено пресељавање, углавном младог становништва, 
из села у градове. Одласком младих, у селима остаје углавном старо становништво. 
Ово је посебно присутно у планинским пределима, при чему млади напуштају пла-
нинска села и насељавају се у градовима или селима у равничарским пределима. 
Села у којима остаје претежно старо становништво позната су као „села стараца“. 

  Размислите који разлози доводе до пресељавања младих из села у градове, 
односно из планинских у равничарске пределе. Заокружите узроке за које 
мислите да су значајни.

ШКОЛОВАЊЕ              ПОСАО              БОЉИ УСЛОВИ ЗА ЖИВОТ              

КУЛТУРНИ САДРЖАЈИ              ПРОВОД И ДРУЖЕЊЕ
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Ако сте заокружили све понуђене узроке, у праву сте. Све су то разлози који 
утичу на то да млади донесу одлуку да се преселе. 

  Шта се дешава са селима где остају углавном стари? Да ли је већи број рођених 
или умрлих?

„Села стараца“ присутна су углавном у планинским областима источне и југо-
источне Србије. У њима се број становника смањује, не само због тога што су се 
млади иселили, већ и због тога што је већи број умрлих – рођених нема, јер нема 
младих. С временом, ова села остају без становника. У нашој земљи је чак 11 села 
без иједног становника.

Становништво наше земље није равномерно распоређено. Поједини делови 
наше земље имају већи број становника него неки други. За оне делове где живи 
већи број становника кажемо да су гушће насељени, односно да имају већу густи-
ну насељености. На слици је приказана територија Србије, где су тамнијом бојом 
приказане општине, односно градови, који су гушће насељени, а светлијом бојом 
оне општине које су ређе насељене.

Приказ просечне густине насељености Србије, 2011.

 мање од 50 на km2

50–89 на km2

90–149 на km2

150–499 на km2

500–999 на km2

1.000 и више на km2

без података
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Препознајете ли неку од електричних појава приказаних на сликама? 
Напишите називе електричних појава које су вам познате.

Уместо увода, прочитајте причу о детињству великог проналазача и научни
ка Николе Тесле. После тога ће вам можда бити лакше да именујете појаве на 
сликама.

Теслино детињство – истинита бајка
Никола Тесла доста је писао о свом животу,  младости и првим проналасцима.  

Био је радознало дете и имао је узбудљиво детињство. Његове приче из детињства 
и ране младости личе на бајку. Приче о његовом животу објављене су у књизи 
„Моји проналасци“, јер Тесла је свој живот посветио истраживању и науци.

Када говори о себи, Никола Тесла често описује радост открића и занос који је 
осећао док је маштао и стварао. 

Снажна жеља из детињства да лети навела га је, много касније, да објави два 
изума који се односе на авионе. Али највећи број Теслиних изума био је у вези са 
електричним појавама.

Прва интересовања за рад водених турбина и производњу електричне енер
гије показао је у основној школи, док је у учионици посматрао моделе турбина. 
Конструисао их је много и дуго времена проводио је управљајући њима.

Слика 11. Слика 12. Слика 13. 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЈАВЕ

Aleksandra
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МАГНЕТНА СВОЈСТВА МАТЕРИЈАЛА

На слици су приказани неки од најразличитијих облика магнета. Има их великих и 
малих, пљоснатих и облих, округлих и у облику прстена. Неки су прави као шипка, а 
неки су савијени у облику потковице. Разликују се по облику и величини, али имају 
и нешто заједничко. Шта је то? ____________________________________________

Необична потковица
Њоме не поткивају коње. Није ни од оних за које неки верују да доноси срећу. Ова 

потковица има необичну моћ. Не треба је гладити и трљати – своју моћ ће ипак показати.

Да ли сте имали такву потковицу? Ако је потражите, пружиће вам задовољство у 
истраживању непознатог.

Потребан материјал:

– потковичасти магнет, магнетна шипка...; 

–  ситни метални предмети, нарочито од гвожђа и челика: чиоде, прибада
че, спајалице за хартију, ексери различитих величина, кључеви, метални 
новац, метални затварачи;

–  ситнице од пластике, дрвета, гуме, запушачи од плуте, кликери, хартија...

1. Покупите магнетом расуте ексере, комадиће бакарне жице, пластичну 
и металну дугмад, чиоде, метални новац... Шта примећујете? 

2. Издвојите предмете које магнети привлаче. Од чега су направљени?

3. Покушајте још једном да магнетом покупите и оно што је остало. Сетите 
се да сте магнетима покретали аутомобилчиће (Природа и друштво 
3, стр. 32).

4. Издвојте предмете које магнет не привлачи. Има ли међу њима и оних 
од метала? Наведите неке од њих и опишите их.

ОГЛЕД

Слика 58.
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Слика 17. Слика 18.

Проверите своје претпоставке изводећи огледе.

Потребан материјал:

–  пластични (чешаљ, лењир, хемијска оловка, кашичица), дрвена 
бојица, лењир, стаклени штапић (цевчица, мала боца);

–  исцепкане папирнате салвете, конфете, вата, перје, слама, уситњена 
плута, стиропор, струготине дрвета...; 

– различите тканине: вуна, свила, крзно, синтетика, платно.

1.  Принесите пластични чешаљ или лењир исцепканој хартији, кома
дићима стиропора, плуте... и покушајте да их покупите. Да ли је то 
могуће?

2.  Један крај пластичног лењира протрљајте више пута, снажно и брзо, 
вуненим шалом или о рукав вуненог џемпера. Пробајте сада да поку
пите лењиром стиропор, папириће... 

3.  Ако вам је то успело, објасните шта је допринело да лењир „стекне 
моћ“ да привлачи ситне, лаке ствари.  

4.  Поновите оглед са различитим предметима и различитим тканинама. 
Чешаљ више пута провуците кроз чисту, суву косу и принесите га ни
тима вуне. Када је појава привлачења била најуочљивија?

5. а)  Да ли се металном кашичицом, претходно протрљаном, на пример, 
вуном, могу покупити со и бибер у праху, просути по столу?

б)  Пробајте да их покупите пластичном кашичицом протрљаном 
крзном.

ОГЛЕД

Aleksandra
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Да бисте могли да изведете огледе морате имати још неке делове струјног кола. 
Њега чине: извор електричне струје (батерија), потрошач (мала сијалица), пре-
кидач (прекида везу у колу) и изоловане жице којима се повезују делови кола. 

ОГЛЕД

1.  Припремите све делове струјног кола. Као извор струје ћете користити четвр
тасту батерију од 4,5 V. Проверите да ли доњи део сијалице коју сте провукли 
кроз отвор на кутији (постољу) додирује алуминијумску фолију на дну кутије. 
Затим, да ли спајалица обухвата грлић сијалице (има контакт) и да ли је њен 
други крај у контакту са ексерчићем на постољу.

2.  Пажљиво погледајте како су повезани делови струјног кола на цртежима 
(слика 32) и означите (√) цртеж који приказује струјно коло у коме сијалица светли.

3.  Попуните табелу у којој су наведени и неки разлози због којих сијалица не 
светли. Претпоставке искажите цртежом – сијалица која светли / не светли.

4. Сваки одговор проверите изводећи оглед.

Слика 32.
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Међусобно деловање магнетних полова
Покушајте да пронађете магнете различитог облика и величине и донесите их 

у школу. Ваша учитељица/учитељ ће учинити исто и имаћете прилику и задовољ
ство да се дуго „играте“ са њима. Испитујући својства магнета и њихово међусобно 
деловање добићете одговоре на многа питања која можда и сами себи постављате. 

1. Како можете одредити чији је магнет најјачи?

2. Може ли се утврдити који је део магнета најјачи?

3.  Делује ли магнет кроз неке материјале, на пример хартију, стакло, 
дрво...?

4.  Да ли магнети међусобно делују? Да ли је важно како су окренути  
полови различитих магнета?

5.  Може ли се од неког предмета, дрвеног и пластичног штапића, игле 
за плетење и шивење направити магнет?

У свој истраживачки дневник напишите одговоре и упоредите своје 
претпоставке са запажањима у току извођења огледа.

ОГЛЕД

 Делује ли магнет кроз различите материјале?
  Да ли сте испитали кроз које материјале магнет делује? Делује ли кроз воду? 
Можете користити магнете различитог облика, величине и јачине. 

1. Кроз које материјале (стакло, дрво, пластика...) магнет делује?

________________________________________________________________

2. Зависи ли деловање магнета од дебљине материјала?

________________________________________________________________

Слика 61.
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Слика 62. Слика 63. Слика 64.

Како извући ексере 
из чаше  

Риболов помоћу 
магнета

Регулисање 
саобраћаја

Да би вам испитивање деловања магнета на различите материјале било зани
мљивије, можете организовати такмичење у сакупљању ексера из чаше (слика 62) 
или проверити чији је улов рибе био већи (слика 63). Ексере можете сакупљати 
само преко спољашњих зидова чаше. Размислите зашто свака риба од алумини
јумске фолије има на себи челичну спајалицу. 

Направите свој магнет
Магнет можете направити од гвозденог штапића, мање челичне игле за пле

тење или за шивење. 

Једним полом магнетне шипке, на при
мер северним, пређите 1015 пута преко 
игле, увек у истом смеру (слика 65). На тај 
начин ћете иглу намагнетисати. Провери
те да ли игла привлачи гвоздене опиљке 
и ситне предмете од гвожђа и челика. То 
учините и касније или следећих дана. Да 
ли игла и тада поседује магнетна својства?

Слика 65.

3.  Да ли деловање магнета зависи од његове јачине и растојања између магнета 
и материјала?

________________________________________________________________
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Привлачење и одбијање 
  Неки предмети се привлаче када их протрљамо тканином,  а други се одбијају. 
Проверите.

Како бисте могли да изведете огледе приказане на цртежима? Користите иску
ство из претходних огледа.

У дневнику опишите, по тачкама (1, 2, 3...) како сте извели огледе, шта сте све 
морали да урадите и шта вам је било потребно за извођење огледа.

Нацртајте на балонима израз лица који би одговарао цртежима – привлачењу 
и одбијању балона. 

А сада мало игре
  Изведите неколико огледа који ће вас забавити и помоћи вам да боље разумете 
електричне појаве.

Слика 19. 

Слика 20. Слика 21. 

Снежна олуја Украси за празник

метални послужавник

пахуљице од 
стиропора
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У струјном колу:

___________________________

–  Крај једне жице није огољен 
(није скинута пластика) пре 
везивања у коло. 

–  Дно постоља за сијалицу и 
бочна страна прекривени су 
пластичном фолијом.

–  Метална спајалица је уклоње
на са прекидача, а ексерчићи 
су спојени: 

• дебљом графитном мином;

• траком од картона; 

• дрвеном оловком;

• бакарном жицом;

• савитљивом металном траком;

• дебљом гуменом траком.

–  На постољу за сијалицу ексер
чић и грло сијалице спојени су 
канапом.

–  На дну постоља за сијалицу 
налази се комад танког лима.  

Сијалица светли

___________________

Сијалица не светли

___________________

Течности у струјном колу – проводници или изолатори?
Да ли вода проводи струју? Зашто вас упозоравају да када сева и грми не стојите 

поред воде? Зашто не треба стајати на влажној подлози док се пегла, суши коса 
феном...? Зашто се електричне инсталације захваћене пожаром не гасе водом? 
Да, ту има хиљаду зашто и због наше безбедности треба знати одговоре.

 Потражите одговор у једноставном огледу.

У већу стаклену чашу сипајте довољно јестивог уља да врхови два велика 
ексера буду зароњени. Траку од картона, тањег стиропора, плуте или већи дрве
ни штапић од сладоледа наслоните на чашу. Ексери су провучени кроз траку и 
делимично зароњени у уље, а њихови слободни крајеви повезани су са осталим 
деловима струјног кола: сијалицом, батеријом и прекидачем (као на слици 33). 
Да ли сијалица светли?

Aleksandra
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Слика 70.

Слика 71.

Слика 72.

ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ СТЕ РАЗУМЕЛИ...
1.  Копирајте слику 70. Проспите опиљке гвожђа по хартији и морнару 

„нацртајте“ браду. Како ћете то учинити?

2. Формирајте низ ексера као на слици 71.

    а) Шта држи ексере у низу? 

    б)  Шта се дешава ако извучете један од ексера? 

3.  Сакупљате ли „магнетне разгледнице“? Где могу да се „залепе“?

4.  Милош и Бане играју шах у возу док путују на летовање. Какав то  шах 
имају кад им фигуре не падају?

5.  Како ће се понашати магнети на слици 72? Објасните.

Aleksandra
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6.  На слици 73 је приказан оглед који илуструје повезаност електричних и 
магнетних појава. Шта на то указује?

Слика 73.

Многи огледи показују да су електричне и магнетне поја
ве повезане. Међу њима има сличности и разлика. Имајући 
у виду све што сте о њима научили, изаберите тему која вас 
интересује а која их повезује. На пример, помоћу струје се 
може добити магнет, а да ли се помоћу магнета може добити 
струја? Направите план истраживачких активности, напи
шите шта вам је све потребно, како ћете се организовати и 
на крају то презентовати.

Многи огледи показују да су електричне и магнетне поја
ве повезане. Међу њима има сличности и разлика. Имајући 
у виду све што сте о њима научили, изаберите тему која вас 
интересује а која их повезује. На пример, помоћу струје се 
може добити магнет, а да ли се помоћу магнета може добити 
струја? Направите план истраживачких активности, напи
шите шта вам је све потребно, како ћете се организовати и 

ПРОЈЕКАТ

7.  Игла у пласту сена! Обично се тако каже за нешто што је тешко пронаћи. 
Како бисте ипак пронашли иглу у мањој гомили сена? 

8.  Допуните листу „скривених“ магнета у кући и околини.                    
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СМЕШЕ: ТЕЧНОСТИ, ХРАНА, 
ЗЕМЉИШТЕ, ВАЗДУХ

У свакодневном животу окружени смо смешама. Погледајте слику 1. 
Препознајете ли примере са слике у свакодневном животу? Храна коју 
једемо и течности које пијемо су различите смеше. Такође, предмети 
које свакодневно користимо направљени су од смеша различитих 
материјала. Погледајте етикету на било којем одевном предмету. Виде
ћете који материјали улазе у састав тканине од које је одевни предмет 
направљен.

Смеше чине неживу и живу природу, чији смо и ми део, те и нас чине 
смеше. На пример, сузе су смеша, као и остале телесне течности.   

  да материјали имају својства као што су, на пример, боја, тврдо
ћа, агрегатно стање при одређеним спољашњима условима 
(температури и притиску), густина, температура топљења, тем
пература кључања, растворљивост итд.; 
  да су раствори смеше чији се састојци не могу опазити ни оком, 
нити помоћу лупе или микроскопа; састојци раствора су поме
шани тако да је састав раствора исти у сваком делу раствора, 
зато сваки део раствора има иста својства.

До сада сте научили:

У свакој смеши помешано је више материјала, тј. кажемо да свака смеша 
има више састојака.  

Слика 1. Примери смеша су свуда око нас



9

ОГЛЕД

Питање за истраживање: Која својства имају смеше?

ПРИПРЕМИТЕ СЕ ЗА ИСТРАЖИВАЧКЕ АКТИВНОСТИ
Понесите од куће:

 једну пластичну чашу;
  три пластичне кашичице (за сваки материјал користите посебну кашичицу); 
 у посебним кесицама по кафену кашику брашна, млевене паприке и какаоа.

НАПИШИТЕ ШТА ОЧЕКУЈЕТЕ
У којим се односима могу мешати материјали при образовању смеша?

Претпоставка 1

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Када се материјали помешају у смешу, каква својства има настала смеша?

Претпоставка 2

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

ПРОВЕРИТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ
Провера претпоставки

1. У пластичну чашу сипајте из кесе кафену кашичицу брашна. 

2.  Узмите другу кафену кашичицу и помоћу ње додајте у чашу на врх каши
чице млевене паприке. Промешајте брашно и млевену паприку у чаши. 
Запишите у табелу својства брашна и млевене паприке пре мешања, и 
својства њихове смеше. 

3.  Додајте још пола кашичице млевене паприке у чашу и промешајте смешу. 
Запишите која својства те нове смеше запажате. 

4.  Додајте у смешу у чаши на врх кашичице какаоа и промешајте смешу ка
шичицом. Запишите која својства те нове смеше запажате.

5.  Додајте у смешу у чаши још пола кашичице какаоа и промешајте смешу 
кашичицом. Запишите која својства те нове смеше запажате.
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ЗАПАЖАЊА
Материјали Својства

Брашно Боја: _____________________ Агрегатно стање: _____________________

Млевена 
паприка Боја: _____________________ Агрегатно стање: _____________________

Какао Боја: _____________________ Агрегатно стање: _____________________

Кашичица 
брашна и на 

врх кашичице 
млевене паприке Боја: _____________________ Агрегатно стање: _____________________

Кашичица 
брашна и пола 

кашичице 
млевене паприке Боја: _____________________ Агрегатно стање: _____________________

Кашичица 
брашна, пола 

кашичице 
млевене 

паприке и на врх 
кашичице какаоа Боја: _____________________ Агрегатно стање: _____________________

Кашичица 
брашна, пола 

кашичице 
млевене паприке 
и пола кашичице 

какаоа Боја: _____________________ Агрегатно стање: _____________________

ЗАКЉУЧЦИ:
1.  Заокружите слово испред одговора с којим се слажете. У којим се односима 

могу мешати материјали при грађењу смеша?

А) Увек у истом односу.
Б) Могу се мешати у различитим (произвољним) односима.

2.  Заокружите одговор с којим се слажете. Да ли се својства сваког појединачног 
материјала у смеши мењају?   

ДА         НЕ

3.  Када се помешају материјали и они образују смешу, каква својства има та смеша?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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4. Зашто за ваздух кажемо да је смеша?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5.  Прецртајте у последњој реченици реч тако да Мајин закључак, према 
вашој процени, буде тачан. 

Маја је у лончић сипала воду из чесме, а затим је ту воду загревала. Када 
је вода испарила, на дну лончића остао је прах беле боје. 

Маја је закључила: „Прах беле боје који је остао на дну лончића после 
испаравања воде из чесме доказ је да вода из чесме јесте / није смеша.“

6.  Погледајте на кутији у којој је упакован кекс податке шта се налази у 100 g  
кекса. Запишите их: 

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 На основу тих података, прецртајте у следећој реченици реч тако да 
реченица, према вашој процени, буде тачна.

Подаци о саставу 100 g кекса су доказ да кекс јесте / није смеша.

7. Обојте следећи цртеж тако да он буде смеша боја.
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Како изгледа ваша исхрана у току једног дана? Попуните свој јеловник тако што 
ћете написати шта сте јели током свих оброка у једном дану. Затим заокружите 
све намирнице које су, по пирамиди исхране, пожељне. 

Доручак: _________________________________________________________

Ужина: ___________________________________________________________

Ручак: ___________________________________________________________

Ужина: ___________________________________________________________

Вечера: __________________________________________________________

Шта закључујете на основу намирница које сте заокружили? Да ли се храните у 
складу са принципима здраве исхране?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Уколико сте приметили да у вашој исхрани треба да буду заступљеније неке 
намирнице или да неке треба да уносите у мањим количинама, допуните дата 
правила. Трудите се да их се убудуће придржавате.

Требало би више да уносим __________________________________________ зато 

што су то намирнице које помажу мом телу у расту и развоју. 

Знам да су _______________________________________________ штетне и зато 

ћу их мање уносити.

Поред здраве и правилне исхране, неопход-
но је уносити и доста течности, најбоље воде. 

Подсетите се!
Човеково тело, одмах по рођењу, сачињено је од велике количине воде. Да би 

човек остао здрав, мора одржавати тај ниво воде у свом телу. Он то чини тако што 
пије воду сваког дана и храни се воћем и поврћем које у свом саставу има доста 
воде (сетите се да је нпр. краставац највећим делом сачињен од воде).
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Време Опис активности Р/С/О
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Срби су дизали многе буне и устанке против турске власти. 
Непосредно после једног устанка у Банату, у XVI веку, тадашњи 
вођа турске војске Синанпаша узима мошти Светог Саве из 
Милешеве и спаљује их у Београду на Врачару. Овај чин је 
разљутио Србе, али их и учврстио у намери да се ослободе 
турске власти. Међу српским народом је владао страх, погото
во што су јаничари почели да пљачкају, муче па чак и убијају 
Србе. Али то није омело јатаке и хајдуке у њиховим делима. 
Били су неустрашиви, иако су знали да их чекају сурове казне 
и болна смрт ако их Турци ухвате. То је нашем народу улило 

веру да настави борбу и буде уједињен у намери да се ослободи турске власти и 
поново буде слободан. 

Један број Срба се због сурове турске власти селио у суседне државе. Под 
вођством тадашњег патријарха Арсенија III Чарнојевића, током 1690. године, 
догодила се највећа сеоба Срба. Они су кренули преко Дунава и Саве и, уз дозволу 
аустријског цара, населили гранично подручје његовог царства (данашњу Војво
дину). На границама ове територије наставили су борбу против Турака, штитећи 
истовремено и Аустријско царство од напада. 

Положај Срба под турском влашћу током XIX века постао је још гори. Турци су 
их прогањали, пљачкали и убијали, а куће су им спаљивали. У жељи да се одупру 
оваквој власти, Срби су почели да припремају устанак. Међутим, Турци су сазнали 
за план српског народа и покушали су да га спрече поновним утеривањем страха. 
Тада су убили око стотину угледних Срба. Тај догађај познат је као Сеча кнезова.
Уместо да српски народ ово заплаши, само га је разбеснело и убрзало побуну.

НЕПОЗНАТЕ РЕЧИ

мошти – посмртни 
остаци светаца
патријарх – погла
вар православне 
цркве
паша – висока титу
ла у Турском царству

„Сеоба Срба“ – слика Паје Јовановића
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Споменик Карађорђу у 
Београду

Ћелекула, Ниш

На збору (скупу) у Орашцу код Аранђеловца, 15. фе-
бруара 1804. године, окупило се око 300 Срба, уједи
њених у намери да подигну устанак. Иако су се до тада 
у борбама посебно истицали Станоје Главаш (хајдук) и 
Ђорђе Петровић (храбар и снажан трговац), донета је 
одлука да Ђорђе Петровић (Карађорђе) предводи 
људе у Првом српском устанку. Срби су се стално 
придруживали устаницима, поготово с пролећа. Током 
устанка вођене су многе битке. Најважније битке у ко
јима су Срби победили су битка на Иванковцу (долина 
Велике Мораве) и битка на Мишару (у близини реке 
Саве, код Шапца). Након победа, Срби су преузели власт 
над овим територијама.

ЗНАЊЕ 

+

О неуморној снази и жељи Срба да победе у 
овим биткама говори и стих једног гуслара:

„Рани сина пак шаљи на војску, / Србија се умирит’ 
не може.“

Срби нису побеђивали у свим биткама. Јед
на од битака у којој су доживели велики пораз 
је била битка на Чегру (брдо код Ниша). Као 
опомену, Турци су након ове битке направили 
кулу од лобања српских војника познату под 
називом Ћеле-кула.

Иако су Турци веома брзо повратили све 
територије које су Срби ослободили, Први 
српски устанак сматра се званичним почет
ком дуге и храбре борбе Срба против турске 
власти.

ЗАДАТАК+

Истражите где се тачно налази споменик Карађорђу. Шта у 
околини споменика још носи назив по њему? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Током претходних година имали сте прилике да сазнате које су то лично сти у 
Србији дале свој допринос српском народу, а и целом свету. Они су се истакли 
у различитим областима: у развоју државе и начину живота у њој, у науци, књи
жевности… Неки од њих су за собом оставили своје задужбине, а некима се и у 
савремено доба подижу споменици. О њиховом животу и значају писане су књиге 
и стварани видеозаписи (филмови и серије). Многе улице, тргови, насеља, као и 
награде из различитих области, носе њихово име. 

Пред вама је табела са неким од знаменитих личности Србије. У њој можете ви
дети њихов изглед, подсетити се који су допринос дали нашем друштву и свету, или 
сазнати нешто ново о њима. За сваку личност наведен је и период који се сматра 
најзначајнијим (године живота, године владавине или важног догађаја у којем су 
учествовали). Који период је наведен успећете и сами да одгонетнете на основу оног 
што сте научили. У делу „трагови прошлости у савременом добу“ можете сазнати како 
је очувано сећање на живот и дело ових знаменитих личности.  

Пажљиво прегледајте табелу и заокружите имена личности за које до сада нисте 
чули. У горњем левом углу колоне „важне године“ упишите ком веку припадају 
наведене године.

Важне 
године Изглед Име и презиме Разлози због којих је ова 

личност постала знаменита

ок
о 

11
13

–1
20

0

Стефан Немања

(монах Симеон)

• владао Рашком
• зачетник лозе Немањића
• бројни манастири

Трагови прошлости у 
савременом добу

• манастир Свети Никола
• манастир Ђурђеви Ступови
• манастир Студеница
• основне школе и улице носе 

његово име
• споменик у Београду (у изради)
• проглашен за свеца

ЗНАМЕНИТЕ ЛИЧНОСТИ

  знаменити људи из прошлости су људи који су некада живели и 
урадили нешто важно за своје друштво;
  о прошлости сазнајемо на основу усмених, писаних и матери
јалних трагова.

До сада сте научили:
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Важне 
године Изглед Име и презиме Разлози због којих је ова 

личност постала знаменита
18

98
–1

99
3.

Десанка 
Максимовић

• књижевност

Трагови прошлости у  
савременом добу

• бројна књижевна дела, међу 
којима је и „Крвава бајка“

• Задужбина „Десанка Максимо
вић“

• награда „Десанка Максимо
вић“ 

• „Десанкини мајски разговори“, 
песничкокултурна манифе
стација

• установе и школе носе њено 
име

Важне 
године Изглед Име и презиме Разлози због којих је ова 

личност постала знаменита

19
14

.

 
Степа 

Степановић 
и Живојин 

Мишић

• војсковође у Првом светском 
рату

• Степа Степановић – Церска 
битка

• Живојин Мишић – Колубарска 
битка

Трагови прошлости у  
савременом добу

• споменици Степи Степановићу 
се налазе у Београду и Чачку

• споменици Живојину Мишићу 
се налазе у Београду и Ваљеву

• школе и улице носе њихова 
имена
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Важне 
године Изглед Име и презиме Разлози због којих је ова 

личност постала знаменита
19

14
–1

91
8.

Петар I 
Карађорђевић

•  краљ током Првог светског 
рата

• створена Краљевина Срба, Хр
вата и Словенаца

Трагови прошлости у  
савременом добу

• филмови о њему („Где цвета ли
мун жут“, „Краљ Петар I у славу 
Србије“…)

• кућа краља Петра I Карађорђе
вића у Београду

• купатило краљ Петар I у Бањи 
Ковиљачи

• споменик у Београду и Новом 
Саду

• улице и школе носе његово име
Важне 
године Изглед Име и презиме Разлози због којих је ова 

личност постала знаменита

19
29

.

Александар I 
Карађорђевић

• Краљевина Југославија

Трагови прошлости у  
савременом добу

• споменици у Нишу и Сомбору
• улице и школе носе његово 

име 
• ТВ серија „Краљ“ (у настајању)

Важне 
године Изглед Име и презиме Разлози због којих је ова 

личност постала знаменита

19
41

.

Петар II 
Карађорђевић

• краљ током Другог светског 
рата

• Краљевина Југославија при
знаје пораз

• напушта државу 

Трагови прошлости у  
савременом добу

• улице и школе носе његово 
име
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А САДА ПРИМЕНИТЕ НОВО ЗНАЊЕ  
И ОДГОВОРИТЕ НА ПИТАЊА

Сада када сте прегледали табелу и уписали векове на предвиђено место, 
очекују вас истраживачки задаци које ћете решавати помоћу табеле.

1.  Који владар из лозе Немањића није проглашен за свеца? 

________________________________________________________________
 

2. Којим вековима припадају знамените личности из области књижевности?

________________________________________________________________

 
3. О којим знаменитим личностима можемо сазнати кроз филмску уметност?

________________________________________________________________

 
4.  Од свих наведених знаменитих личности, чије куће можемо и данас по

сетити?

________________________________________________________________

 
5. За ког владара можемо рећи да је био и песник?

________________________________________________________________

Важне 
године Изглед Име и презиме Разлози због којих је ова 

личност постала знаменита
19

41
.  

   
   

  1
94

5.
   

   
   

19
80

.

Јосип Броз  
Тито

• вођа покрета партизана (НОБ 
– Народноослободилачка  
борба)

• ослобођен Београд и Југосла
вија од немачке војске

• настанак СФРЈ (Социјалистичке 
Федеративне Републике Југо
славије)

Трагови прошлости у  
савременом добу

• Кућа цвећа
• његова родна кућа и статуа у 

селу Кумровци у Хрватској
• филм „Тито“
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6.  Шта мислите, због чега има више трагова прошлости из живота Петра I 
Карађорђевића него из живота Петра II Карађорђевића?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

7. Које знамените личности имају музеј са својим именом?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

8.  Заокружите тачан одговор. Временско раздобље између два владара за 
које је споменуто да су доносили законе је:

веће од пола миленијума         мање од 500 година         веће од 6 векова

9.  Пажљиво прочитајте тврдње. Одгонетните о коме је реч и напишите бар 
један разлог због којег је та личност постала знаменита.

Живео је у XVII веку и има споменик у Сремским Карловцима.

________________________________________________________________

Живео је у првој половини 19. века. Парк у Београду носи његово име.

________________________________________________________________

Живео је у 12. веку и  једна од његових задужбина су Ђурђеви ступови.

________________________________________________________________

10.  Ако посматрамо само временске периоде, у сваком реду заокружите 
истом бојом знамените личности које су се могле срести.

Јован Јовановић Змај Милош Обреновић Михаило Обреновић

Вук Стефановић Караџић Милан Обреновић Карађорђе

Никола Тесла Јосип  Броз Тито Милош Обреновић

Карађорђе Доситеј Обрадовић Јосиф Панчић

ЗАДАТАК

+

Направите своју „Збирку знаменитих личности“! Истраживачким радом, 
посетом Историјском, Народном и Теслином музеју, можете сазнати још 
информација о овим личностима и увидети да постоје трагови прошлости 
који нас воде до њих, а које нисмо навели. Истражујте занимљивости са 
друговима или рођацима, посећујте музеје и бележите своја сазнања. На 
тај начин ћете употпунити своју „Збирку знаменитих личности“ и лакше 
разумети промене које је свет доживљавао, а о којима ћете учити у ста
ријим разредима.
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ПЕТАР II 
КАРАЂОРЂЕВИЋ

СУКОБИВЛАДАРИРАЗВОЈ

СТЕФАН НЕМАЊАРАШКА БИТКА НА МАРИЦИ

СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИКРАЉЕВИНА СРБИЈА БИТКА НА КОСОВУ

УРОШ I НЕМАЊИЋСРПСКО ЦАРСТВО ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК

МИЛУТИН НЕМАЊИЋКНЕЖЕВИНА СРБИЈА ДРУГИ СРПСКИ УСТАНАК

СТЕФАН ДЕЧАНСКИКРАЉЕВИНА СРБИЈА

КРАЉЕВИНА СРБА, 
ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА

КРАЉЕВИНА 
ЈУГОСЛАВИЈА

ДЕМОКРАТСКА 
ФЕДЕРАТИВНА 
ЈУГОСЛАВИЈА

ФЕДЕРАТИВНА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА

СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА

СРЈ

СЦГ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

БАЛКАНСКИ РАТОВИ

ДУШАН СИЛНИ ПРВИ СВЕТСКИ РАТ

УРОШ НЕЈАКИ ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ

СУКОБ БИВШИХ 
РЕПУБЛИКА СФРЈ

НАТО БОМБАРДОВАЊЕЛАЗАР ХРЕБЕЉАНОВИЋ

СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ

ЂУРАЂ БРАНКОВИЋ

МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ

МИХАИЛО ОБРЕНОВИЋ

МИЛАН I ОБРЕНОВИЋ

ПЕТАР I КАРАЂОРЂЕВИЋ

ЈОСИП БРОЗ ТИТО

АЛЕКСАНДАР I 
КАРАЂОРЂЕВИЋ

ВУКАШИН И УРОШ 
МРЊАВЧЕВИЋ

СРПСКА ДРЖАВА


