
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Име и презиме ученика: ________________________________________ 

 

КЛИМА, ВОДЕ, БАЊЕ 

1. Објасни разлике између климе и времена. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Опиши одлике низијских предела и брдско-планинских предела. 

 

 

 

 

 

_________________________                      ___________________________ 

_________________________                      ___________________________ 

_________________________                      ___________________________ 

_________________________                      ___________________________ 

3. Познати ветрови у нашим крајевима су: _________________ и _________________. 

 

4. Заокружи текуће воде 

 

        реке         потоци         море         извори          баре         језера 

 

5. а) Наведи сливове у нашој земљи и по чему су добили називе. 

    ___________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________ 

 

б) Упиши ком сливу припадају следеће реке: 

     Тиса, Сава   _________________________ 

     Бели Дрим  _________________________ 

     Драговиштица ______________________ 
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6. Заврши реченицу одговарајућим речима: 

Велика Морава је настала од __________________________________. 

 

7. Која су наша најпознатија језера? 

Природна:  _____________________________________________________________ 

Вештачка:  ______________________________________________________________ 

 

8. Које су две најпознатије баре у Србији? 

_______________________ и _____________________ 

 

9. а) Наше бање су познате по ______________________________________. 

б) Које су најпознатије бање Републике Србије? Напиши најмање 5 назива. 

     ______________________________________________________________________ 

 

10. Поред ташне тврдње напиши ДА, а поред нетачне тврдње напиши НЕ: 

 

Бања Ковиљача се налази у подножју планине Гучево ____ 

Матарушка бања се налази на десној обали реке Ибар ____ 

Бања Русанда се налази на северном северном делу Србије ____ 

Нишка бања се налази близу града Краљева ____ 

Сокобања се налази у Војводини ____ 
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Решења: 

 

1. Време је тренутно стање временских прилика изнад неког предела, а клима су 

временске прилике које се на некој територији понављају у дужем временском 

периоду (преко 10 година). 

2. Низијски предео:  лета дуга и топла, зиме хладне и оштре, пролећа и јесени благе и 

тада има највише падавина. 

Брдско-планински предео: лета су кратка и свежа, зиме су дуге и хладне са доста снега, 

снег се задржава по неколико месеци. 

3. Кошава и северац 

4. Заокружити: реке, потоци, извори 

5. а) Црноморски слив (по Црном мору), егејски слив (по Егејском мору) и јадрански слив 

(по Јадранском мору) 

б) Сава, Тиса – Црноморски слив 

     Бели Дрим – Јадрански слив 

     Драговиштица – Егејски слив 

6. од Јужне и Западне Мораве 

7. Природна: Палићко и Лудошко језеро 

Вештачка: Ђердапско, Зворничко, Власинско, Перућац 

8. Обедска и Царска бара 

9. а) изворима лековите воде 

б) Врњачка бања, Сокобања, Бања Врујци, Нишка бања, Врањска бања, Пролом бања 

10. ДА 

ДА 

ДА 

НЕ 

НЕ 

 


