
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
предмет:

Природа и друштво

назив предавања:

Моја домовина Република Србија

име предавача:

Јела Стевановић

час:

2.



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!



Моја домовина Република Србија

ДОМОВИНА- назив за 

географско подручје према коме 

неки појединац или група осећају 

културну припадност.

Да погледамо где се налази наша 

домовина на мапи света…



Како се зове планета 

на којој  живимо?



Република Србија у свету

 КОНТИНЕНТ- велика издвојена 

копнена површина, окружена 

морима и океанима;

ОКЕАН- водени, морски простор 

између континената;

Република Србија се налази на 
континенту Европа.





Република Србија у Европи

 Република Србија се налази у 

југоисточном делу Европе, на 

Балканском полуострву.

полуострво- део копна, попут 

острва одвојен од континенталне 

масе. Са једне стране је припојенo

континенту, а са три или више 

страна је окружено водом.







Континенти су подељени на велики број 
држава. 



Наша држава је Република Србија.



Повољан географски положај Републике Србије

 Република Србија је 

раскрсница важних копнених, 

водених и ваздушних путева. 

 Кроз нашу државу протиче 

велика европска река Дунав, 

тако да је Србија воденим 

саобраћајем повезана са више 

држава.



Каже се да је 
Србија,,раскрсница путева” 
југоисточне Европе.

Главне саобраћајнице спајају се 
код Београда.



Србија је и подунавска земља јер припада групи од 10 
европских земаља кроз које протиче река Дунав. Ова река је 
целом својом дужином пловна, што омогућава одвијање 
међународног речног саобраћаја. 



Територија државе је ограничени 

копнени, морски и ваздушни простор који 

припада једној држави.

Шта је територија 

државе?



Територија и границе Републике Србије

 Свака држава има своју 

територију која је од других 

држава одвојена утврђеном 

границом.

 На карти су границе 

обележене одговарајућим 

картографским знаком.



Са којим државама се 

граничи Република 

Србија?



 Србија се на северу граничи са

Мађарском, 

 на североистоку са Румунијом, 

 на истоку са Бугарском, 

 на југу са Македонијом, 

 на југозападу са Албанијом и 

Црном Гором, 

 на западу са Хрватском и

Босном и Херцеговином.



Република Србија

 У саставу територије Републике 

Србије су две аутономне 

покрајине:

 АП Војводина,

 АП Косово и Метохија.



Укупна површина 

територије Републике 

Србије је 88 361 km2

(средње велика држава).



Симболи Републике Србије

 Свака држава има своје 

симболе или ознаке. 

Најважнији државни симболи 

су:

 застава,

грб,

химна.



Како бисте описали заставу наше 

домовине?

Државна застава Србије је тробојка, 

водоравно подељена на три поља: 

црвено, плаво и бело.



Застава Републике Србије

Застава се истиче приликом 

државних празника, великих 

спортских такмичења и разних 

свечаности. 

 Када се изражава жалост, 

застава се спушта на пола 

копља.



Шта представља грб Србије?



Велики грб Републике Србије

 Грб неке државе је слика једног 

или више детаља који су 

карактеристични за ту државу.

 У великом грбу Републике Србије 

је мали грб заогрнут крунисаним 

порфиром везеним златом, са 

златним ресама.



Мали грб Републике Србије 

 Мали грб Републике Србије је 

црвени штит на коме је, између 

два крина у подножју, двоглави 

сребрни орао са црвеним 

штитом на грудима на коме је 

сребрни крст и четири оцила. 

Штит је крунисан златном 

круном.



Химна Републике Србије

 Химна је службена државна 
песма која се изводи у свечаним 
приликама.

Када се изводи химна треба 
стајати мирно јер се тако 
исказује поштовање према 
држави чија се химна изводи.

По завршетку химне, никада се  
не аплаудира!



Шта смо научили?
 Научили смо шта значи реч домовина и речи сличног значења;

 Научили смо где се налази наша домовина на мапи света;

 Научили смо на ком континенту се налази наша домовина;

 Научили смо шта обележава нашу државу Републику Србију;

 Научили смо шта су симболи наше државе Републике Србије;

Научили смо како изгледа и шта означава велики и мали грб Републике 

Србије;

Научили смо како изгледа и како се користи застава наше државе;

Научили смо химну наше државе и понашање приликом извођења химне;



Упишите називе
континената и океана.



Дoмaћи зaдaтaк

Напишите краћи састав 
на тему: 

,,Зато волим моју Србију!“



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)


