
МОЈ ЗАВИЧАЈ (први контролни задатак из Природе и друштва за 3. разред) 

 

1. Шта значи оријентисати се у простору? 

Оријентација представља одређивање места на коме се налазимо и смера кретања у ком 

желимо да идемо. 

2. Које су главне стране света? 

Главне стране света су: исток, запад, север и југ. 

3. На које начине се можемо оријентисати у простору? 

У простору се можемо оријентисати на следеће начине:  

� помоћу годова на пањевима (на пањевима је размак између годова мањи на 

северној страни); 

� помоћу маховине (северне стране кућа, стабала, зграда сунце недовољно обасјава, 

па су оне хладне и влажне, зато се на тим странама појављује маховина којој 

одговара хладноћа и влага); 

� помоћу компаса (компас је справа која нам омогућава да се лако, брзо и тачно 

оријентишемо, црвени крак магнетне игле увек показује смер ка северу); 

� помоћу звезде северњаче. 

� помоћу сунца; 

� помоћу снега (у току зиме) који се са кровова зграда и кућа најпре топи са јужне 

стране. 

4. Шта је размер? 

Размер је однос између дужина на папиру и у стварности. 

5. Чему служи легенда на плану? 

Умањени облици на плану се представљају знацима. Како бисмо разумели ове знаке, у 

легенди поред плана jе уцртанo значење тих знакова. 

6. Шта је план насеља? 

План насеља нам служи за лакше проналажење жељене адресе или неког објекта у насељу. 

7. Шта је географска карта? 

Географска карта је умањени приказ неке територије. Може бити представљена на папиру 

или у дигиталном облику. 

8. Који облици рељефа су приказани различизим нијансама зелене, плаве и браон 

боје? 

Зеленом бојом су приказане низије, плавом бојом воде, а браон бојом узвишења. 



 

9. Шта се приказује помоћу картографских знакова? 

Помоћу картографски знакова можемо приказати: реке, језера, насеља, саобраћајнице, 

бање, руднике и др.  

10. Шта је рељеф? 

Рељеф представља изглед земљишта тј. Земљине површине. Чине га удубљења, узвишења 

и равнице. Једним именом их називамо облици рељефа.  

11. По чему се разликује низија од висоравни? 

Низија је равница која се налази на надморској висини нижој од 200 метара, а висораван је 

равница која се налази на надморској висини већој од 200 метара. 

12. Како се деле узвишења према њихвој висини? 

Према надморској висини, узвишења делимо на: 

☺ брежуљке; 
☺ брда; 
☺ планине. 

13. Наведи удубљења у рељефу. 

Удубљења у рељефу су: 

☺ котлине; 
☺ долине. 

Котлине су пространа удубљења смештена између брда и планина. Долине су издужена 

удубљења која су изградиле реде које теку по њиховом дну. Долине стрмих страна 

називају се клисуре и кањони. 

14. Које текуће воде постоје? 

Текуће воде су: поток, речица и река. 

15. Шта је извор, а шта ушће реке? 

Извор је место где вода из земље избија на површину, а ушће је место где се река улива у 

већу реку. 

16. Шта је речно корито? 

Удубљење кроз које тече вода се назива речно корито. 

17. Које стајаће воде постоје? 

Постоје следеће стајаће воде: баре, језера, мора, океани 



 

18. Шта су подземне воде? 

Подземне воде су текуће или стајаће воде које се налазе испод површине земље. 

19. Који народи живе у твом завичају? 

У мом завичају живе Срби, а поред Срба живе и пипадници других народа: Албанци, 

Мађари, Бошњаци, Бугари, Роми, Црногорци, Хрвати и други. 

20. Које обавезе имају деца? 

Деца имају обавезе да потшују правила која постоје у кући, школи, парку и на улици. 

Треба да поштују чалнове породице, наставнике, комшије и друге особе у окружењу. 

Важно је да редовно долазе у школу и извршавају своје обавезе у школи и код куће. 

21. Како се деле делатности људи? 

Делатности се деле производне, непроизводне и услужне делатности. 

22. По чему се непроизводне делатности разликују од производних? 

Људи који се баве производним делатностима производе различите предмете, намирнице 

и др. (пољопривредник, радник, рудар, занатлија, месар, пекар). Људи који се баве 

непроиводним делатностима не производе никакве предмете, намирнице и сл. (лекар, 

учитељ, наставник, сликар, композитор, глумац, научник). 

23. Шта је заједничко за све услужне делатовноти? 

Људи које раде у услужним делатностима пружањем различитих услуга људима (мајстор, 

фризерка, туристички водич, трговци). 

24. Како изгледају равничарска, а како планинска села? 

У планинским селима куће су удаљене једна од друге, путеви су узани и кривудави, има 

доста ливада и пашњака, људи се баве сточарством. У равничарским крајевима су куће 

збијене и налазе се једна поред друге, путеви су широки и прави, куће се често налазе 

одмах уз улицу, има доста њива и повртњака. људи се баве земљорадњом 


