
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Име и презиме: ________________________________________________________ 

1) Упиши на слици главне и споредне стране света: 

 

 

 

 
 

( Напиши на 8 троугластих врхова око круга, које су главне а које споредне стране света) 

 

2) На основу чега се одређују стране света у природи, заокружи: 

КОМПАС                     ШУМА                     ГОДОВИ НА ПАЊУ                     МАХОВИНА                      РЕКА  

ЗВЕЗДА СЕВЕРЊАЧА                   МЕСЕЦ                        ШКОЛА                     СНЕГ НА УЗВИШЕЊУ        

 

3) Објасни како би одредио стране света? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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4) Шта је компас? 

    

 Компас је 

_________________________________________________ 

 

Компас се састоји од  ______________ и _______________ 

 

 

 

 

5) Када предмети или бића имају најкраћу сенку? 

____________________________________________________________________________________ 

А најдужу сенку имају _________________________________________________________________ 

6) Шта је стајиште, шта је видик , а шта видикова линија? 

Стајиште је ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Видик је _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Видикова линија је ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

7) Зашто је важно знати оријентисати се у простору? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Решење: 

1) 

 

2) КОМПАС, ГОДОВИ НА ПАЊУ, МАХОВИНА, ЗВЕЗДА СЕВЕРЊАЧА, СНЕГ НА УЗВИШЕЊУ 

3) Помоћу маховине- маховина се увек у природи налази на северној страни. Помоћу пања и 

годова – већи размаци између годова на пању налазе се на југу, а мањи размаци на северу. 

4) Компас је справа која се користи за одређивање страна света. Компас се састоји од бројчаника и 

магнетне игле. 

5) Предмети и бића имају најкраћу сенку у подне, а најдужу ујутру и увече. 

6) Стајиште је место на којем стојимо и са кога посматрамо простор око себе. Видик је све оно што 

видимо око себе, док посматрамо околину са стојишта. Видикова линија – је линија која је 

граница нашег видика. 

7) За нас је веома важно да знамо да се сналазимо у простору, да умемо да пронађемо прави пут 

до места до ког желимо да стигнемо. То је посебно важно када се нађемо у ситуацијама када 

скренемо са пута, где нема одређених знакова и путоказа, а не познајемо крај. Тада нам могу 

помоћи знање и способност оријентисања.  

  

 


