
 

НАША ПРОШЛОСТ (припрема за контролни задатак) 

(4. разред) 

 

1. О нашој прошлости можемо сведочити на основу: 

а)_________________________________ 

б) _________________________________ 

в) _________________________________ 

 

2. Која је разлика између географске и историјске карте? Наведи бар 3 разлике. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

3. Како се делимо историјске изворе? _________________________, 
_____________________, ___________________________, ____________________________ 

 

4. Шта је временска лента и шта нам она приказује? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

5. Ко су твоји преци? ___________________________________________________________ 

Да ли су твоји тата и мама такође и твоји савременици? _____________________________ 

А шта си ти баки и деки?________________________________________________________ 

6. У којем веку, одакле и због чега су Словени стигли на Балканско полуострво? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

7. Родоначелник династије Немањић је био _________________________. Имао је 3 сина: 
_____________________, ____________________ и ___________________. 
__________________________ је наследио трон, а најмлађи син је отишао на  
_______________ где се замонашио и добио црквено име ______________. Касније му се 
придружио отац чије је црквено име било _________________. Најславнији и најуспешнији 
од свих владара у династији Немањића је био цар ___________________, у време чије 
владавине је Србија имала највећу _________________. Династија Немањић се угасила 
смрћу цара __________________________, када је српска држава почела да слаби и да се 
распада.  



8. Како се звала најјача држава у распарчаној Србији и ко је владао њоме? 

______________________________________________________________________________ 

Где је била престоница те државе, у којем граду? _________________________________ 

Када и где се одиграо Косовски бој?_____________________________________________ 

Ко су били предводници војски и које две војске су се сукобиле? 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. Који град је пао када је Србија коначно пала под турску власт и које године се то десило? 

______________________________________________________________________________ 

10. Повежи појмове са дефиницијама: 

Данак у крви                                Порез који су Срби морали да плаћају Турцима. 

харач                                            Турски војници. 

филџан                                         Људи који су крили хајдуке у току зиме. 

хајдуци                                         Дан одвођења српске мушке деце у Османско царство. 

јатаци                                           Шоља из које се пила кафа. 

јањичари                                      Ратници који су пресретали турске војнике и пљачкали их. 

11. а) Када и где је подигнут Први српски устанак, ко га је подигао? 

______________________________________________________________________________ 

б) Када и где је подигнут Други српски устанак, ко га је подигао? 

______________________________________________________________________________ 

 

12. Опиши укратко живот у граду и на селу крајем 19. и почетком 20. века? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТНИ ЗАДАТАК 

У временској ленти означи у којем веку су се одиграли следећи догађаји у нашој 
историји. 

Први српски устанак, изградња споменика кнезу Михајлу, велика сеоба Срба, почетак 
владавине династије Немањић, Косовски бој, пад Смедерева и под турску власт, Други 

српски устанак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 


