
Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

Име и презиме ученика: ________________________________________ 

СТАНОВНИШТВО СРБИЈЕ, ОЧУВАЊЕ ИДЕНТИТЕТА И КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ,  

МИ СМО ДЕЦА ЈЕДНОГ СВЕТА 

1. а) Већинско становништво Србије чине ____________, а са њима живе и _____________  

___________________________________________________________________________ 

б) Упиши „Становници градова“, односно „Становници села“ у кућице поред одговарајућег 

удела у укупном броју становника Србије. 

  

 

 

 

 

2. Повежи народ или националну мањину са делом Србије у којем претежно живе. 

Мађари  источна Србија 

Бугари Косово и Метохија 

Власи југоисточна Србија 

Албанци Војводина 

3. У Србији живе Срби и припадници других народа. Припадници других народа могу да 

користе свој језик. У кућице упиши   испред тачних одговора, а  испред нетачних 

одговора: 

Могу да разговарају на свом језику.  

Не смеју да користе своје писмо. 

Чувају животну средину. 

Брину о свом здрављу. 

Не уважавају мишљење других. 

4. Повежи верске објекте с верском заједницом којој припада. 

 

 

 

Муслиманска Православна Католичка Јеврејска 

Православна

црква 
Џамија Синагога 

Католичка 

црква 

3/5 
2/5 



Учитељица Надица Попадић – Родитељ Србија 

 

5. Попуни табелу старосних кетегорија становништва 

Младо становништво  до _________ година 

Радно способно становништво од _________ до _________ година 

Старо становништво  од _________ година 

6. Допуни реченице: 

Службени језик у Србији је _______________. 

Званично писмо у Србији је _______________. 

Национална валута Србије је ______________. 

7. а) Објасни појам културне баштине 

    _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

б) Шта све чини културну баштину Србије? 

    _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

8. Споји назив организације са њеним знаком 

УНИЦЕФ 

УНЕСКО 

УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ 

САВЕТ ЕВРОПЕ 

9. Шта је Конвенција о правима детета? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

10. Наведи по једно право и обавезу које имаш: 

у породици –  право __________________,  обавеза _____________________ 

у одељењу –  право __________________,  обавеза _____________________ 

у школи –  право __________________,  обавеза _____________________ 

 

Ова организација обезбеђује 

поштовање људских права и 

очување мира у свету 

Ова организација води 

бригу о правима деце из 

целог света 

Циљ ове организације је 

очување културе, обичаја и 

образовања 

Ове организација бави се очува-

њем демократије и заштитом 

људских права у Европи 
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Решења: 
 

1. а) Срби  ;   Мађари, Румуни, Власи, Бугари, Хрвати, Албанци и Бошњаци 

б) лево: становници града ; десно: становници села 

2. Мађари  источна Србија 

Бугари Косово и Метохија 

Власи југоисточна Србија 

Албанци Војводина 

3.                    

4. Православна црква – православна хришћанска заједница 

Џамија – муслиманска  

Синагога – јеврејска  

Католичка црква – католичка хришћанска заједница 

5. До 25 година 

од 16 до 65 година 

од 66 година 

6. Српски 

ћирилица 

динар 

7. а) Сви обичаји, традиције, језик и веровања. 

б) Свирање на гајдама, коло, пиротски ћилим, грнчарија, слава 

8.  
УНИЦЕФ 

УНЕСКО 

УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ 

САВЕТ ЕВРОПЕ 

9. Међународни документ усвојен у целом свету и свим државама којим је уређено какве 

су обавезе одраслих према деци и која су дечја права. 

10. У породици – право: одмор, обавеза: хигијена 

у одељењу – право: да постављам питања, обавеза: да будем тих на часу 

у школи – право: да користим књиге из школске библиотеке, обавеза: да долазим на 

време на часове 

Ова организација обезбеђује 

поштовање људских права и 

очување мира у свету 

Ова организација води 

бригу о правима деце из 

целог света 

Циљ ове организације је 

очување културе, обичаја и 

образовања 

Ове организација бави се очува-

њем демократије и заштитом 

људских права у Европи 


