
 
ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ 

(3. разред)    
     

Име и презиме: _________________________________________________________ 
 

1. Допуни следеће реченице: 
Орјентисати се у простору значи__________________________________________ 
За орјетнацију у природи користимо следеће природне орјентире: 
_______________________________________________________________________          
 
2. Погледај дату слику. На њој је приказан плана града Бања Лука: 
                

 

а) Означи главе стране света на 
плану. 

б) Шта се налази северно од 
Градског стадиона: Парк „Младен 
Стојановић“ или Алеја Светог Саве? 

_______________________________ 

в) Објасни како најлекше стићи од 
Алеје Светог Саве до Улице Петра 
Кочича: 

______________________________ 

 

 

3. Сунце излази на _________________, а залази на _________________. 
Најпознатији вештачки орјентир је _______________. Он има следеће делове: 
______________________________________________________________________ 

4. Посматрај карту Републике Србије. Напиши: 

а) Који се већи град налази северно од твог града? _______________________ 

б) Напиши име неког града који се налази западно од твог града? 
_____________________________________________________________________ 



5. Повежи појмове са временским одредницама: 

10 година                                     миленијум 

365 или 366 дана                         век               

1000 година                                 месец 

100 година                                   седмица 

28, 29, 30 или 31 дан                  деценија 

7 дана                                          година 

6. Настави низове. 

март  мај  јул 
 

 среда  петак  
 

пролеће   зима 
 

7. Упиши речи ПРЕДАК или ПОТОМАК поред реченица. 

Тата је мени ______________________ 

Моја сестра је мом деди _________________ 

Моја мама је мојој баки _________________ 

Прадеда је чукундеди ___________________ 

8. Заокружи тачне тврдње: 

а) Некада су људи живели у велики градовима. 

б) Градови су пре 100 година имали мање саобраћаја и зграда. 

в) Људи су се у сеоским срединама окуљали на вашарима и поселима. 

г) Породице су некада имале мање чланова него данас. 

9. Шта су историјски извори и како се деле? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Где се чувају? __________________________________________________________ 



10. Нацртај временску ленту где ћеш означити два најбитинија догађаја из 
своје прошлости. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Повежи линијама различитих боја личности из наше прошлости са оним 
по чему су били познати: 

Душко Радовић                                            је био велики светски научник. 

Доситеј Обрадовић                                      је био веома познат дечји песник. 

Михајло Пупин                                            је била српски писац и преводилац. 

Исидора Секулић                                        је био композитор и диригент хорова.  

Надежда Петрвоић                                      је био први српски министар просвете. 

Стеван Мокрањац                                        је била позната сликарка. 

Десанка Максимовић                                  је написала бајку „Прича о раку кројачу“. 

 

  


