
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
предмет:

Природа и друштво

назив предавања:

Воде Републике Србије

име предавача:

Јела Стевановић

час:

8.



Прибор потребан за рад

 Свеска

 Оловка

 Гумица

 Црвена бојица



Све што у презентацији буде написано словима 

црвене боје треба да запишете у своје свеске.

Ако нешто сматрате важним, а није написано 

црвеном бојом, запишите и то. 

Упутство за рад!



Да се подсетимо!
Делови Земљине површине

(узвишења, удубљења, равнице)

на географској карти

приказују се

картографским 

бојама.



Да се подсетимо!



Да се подсетимо!
Ушће Саве у Дунав





Воде Републике Србије

ЈЕЗЕРА

Воде Републике Србије

БАЊЕ
РЕКЕ



Речна мрежа Србије
Највеће реке у Србији су:

 Дунав, 

Тиса,

Сава,

Западна Морава, 

Јужна Морава,

Ибар, 

Дрина,

Тимок, 

Велика Морава.





Дунав
Дунав извире испод планине 

Schwarzwald на југозападу 

Немачке. Даље тече према истоку, 

кроз неколико главних градова у 

средњој и источној Европи, али 

након 2850 km, на обали Црног 

мора, прави делту. Представља 

изузетно важан пут, пловни пут, 

који је повезан каналом Дунав-

Мајна – Рајна и тако спаја 

Северно море са Црним морем. 

Представља важан извор питке 

воде, а користи се за наводњавање, 

рибарство и на њему су изграђене 

хидроелектране.



Сава
940 километара дуга 

река у југоисточној 

Европи.Настаје 

спајањем река  Саве 

Долинке и Саве 

Бохињке код 

Радовљице и тече на 

југоисток.Код 

Београда се улива у 

Дунав.



Дрина
Река Црноморског слива, а 

настаје од Пиве и Таре. 

Тече од југа ка северу, има доста 

притока, а улива се у Саву. 

То је брза планинска река и има 

изграђене хидроелектране.

Има веома кривудав ток.



Велика Морава
Настаје од Јужне и 

Западне Мораве које се 

спајају код Сталаћа, а 

улива се у Дунав.

Највећа притока је река 

Ибар.



Ибар
Ибар је река у јужном 

делу Србије и 

источном делу Црне 

Горе. 

Код Краљева се улива 

у Западну Мораву.



Тиса и Тимок

Тиса је највећа 

притока Дунава и у 

њега се улива код 

Сланкамена.

Тимок је последња 

притока Дунава. 

Настаје од Црног и 

Белог Тимока који 

се спајају код 

Зајечара.



Бели Дрим
Настаје од неколико 

јаких извора који се 

спајају и падају низ 

водопад висок 40 m.

У Албанији гради са 

Црним Дримом Дрим.

То је највећа река 

Јадранског слива.



Речни сливови
Колубара са својим притокама

 Све мање речице се сливају у 

Колубару.

 Колубара се улива у Саву.

 Сава се улива у Дунав.

 Дунав се улива у Црно море.

 Територија са које све воде отичу у 

неку реку, језеро или море назива се 

речни слив.



Слив је назив за територију са које све воде отичу 

према неком мору, океану или језеру.

 Слив се састоји од више речних сливова. У свету постоји велики број 
сливова различите површине и количине воде која њима отиче.

 Република Србија има веома разгранату речну мрежу.На  територији  
Републике Србије постоји више хиљада водотока, али су они углавном 
сиромашни водом и кратки.

 Реке Републике Србије отичу у три слива :

 Црноморски,

 Јадрански,

 Егејски.



Речни сливови
Реке Србије припадају 

територијама 3 морска слива: 

 Црноморски: Дунав и све 

његове притоке,

 Јадрански: Бели Дрим и све 

његове притоке,

 Егејски: Пчиња, Лепенац и 

Драговиштица.



Црноморски слив
Површина Црноморског слива у Србији је највећа и покрива 

површину од  81 261 km² ili 92% територије.

Све веће реке припадају овом сливу:

 Тиса,

 Сава,

 Велика Морава,

 Дрина,

 Ибар,

и све се оне преко Дунава уливају у Црно море.



Јадрански слив
Захвата површину од 4 500 km² или 5 % од површине 

Републике Србије.

 Овај слив обухвата западни део Косова и Метохије, са 

реком Бели Дрим, која се у Албанији спаја са Црним 

Дримом, градећи Дрим и улива се у Јадранско море.



Егејски слив
Најмањи слив Републике Србије, са површином од 2 650 km² или 

3 % површине наше државе.

Слив обухвата сливове три реке на југу Србије:

 Лепенац,

 Драговиштица,

 Пчиња.

 Пчиња и Лепенац се уливају у Вардар, Драговиштица у Струму 

у Бугарској и онда у Егејско море.



Бање у Србији



ЈЕЗЕРА У СРБИЈИ
Природна језера: Вештачка језера:

 Палићко језеро,

 Лудошко језеро.

 Ђердапско језеро,

 Власинско језеро,

 Перућачко језеро, 

 Зворничко језеро, 

 Златарско језеро.



Да проверимо шта смо научили о водама 

Републике Србије!

Повежи стрелицама назив реке са 

речним сливом ( где се та река улива):   

Пчиња

Велика Морава

Лепенац

Црноморски Бели Дрим

Тиса

Сава

Егејски

Јадрански



Шта смо научили?

ЈЕЗЕРА

Воде Републике Србије

БАЊЕ
РЕКЕ

Речна мрежа и 

речни сливови

Егејски

Јадрански

Црноморски

природна

вештачка



Хвала на пажњи!



Интерактивни тестови са линковима ка раније емитованим часовима 

за помоћ у провери и утврђивању знања

https://www.mojaskola.gov.rs/



ОВА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЈЕ НЕКОМЕРЦИЈАЛНА!

Слајдови могу да садрже материјале, фотографије и слике преузете са 
Интернета који су заштићени Законом о ауторским и сродним правима. 

Ова презентација се може користити само у циљу информисања и 
образовања ученика у току наставе на даљину и у друге сврхе се не сме 
користити. Члан 44. – Дозвољено је да без дозволе аутора и без плаћања 

ауторске накнаде за некомерцијалне сврхе наставе (1) јавно извођење 
или представљање објављених дела у облику неpосредног поучавања на 
настави ЗАКОН О АУТОРСКИМ И СРОДНИМ ПРАВИМА (Сл. Гласник 

РС бр 104/2009 и 99/2011)


