
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
предмет:

Природа и друштво

назив предавања:

Моја домовина Република Србија

име предавача:

Јела Стевановић

час:

4.



Прибор потребан за рад

 Свеска

 Оловка

 Гумица

 Црвена бојица



Површина 

територије 

Републике Србије

Главни град 

Републике Србије

На ком континенту се 

налази Србија?

Како се зове химна 

наше домовине и 

ко је написао?

Кажи име неког села у 

Републици Србији?

Научник српског 

порекла

Наброј симболе 

Републике 

Србије?

Знамо ли одговоре на 

следећа питања? 



Библиотеке: Народна, Градска,Универзитетска …

Етнографски музеј, Народни музеј, Музеј Николе Тесле и још 
19 музеја.

Општина у Београду има 17: 10 је градских, а 7 приградских 
општина.

Газела, Бранков мост, Панчевачки мост и још три моста.

Реке: Дунав, Сава, Топчидерска, Бегаљичка и Болечка.

Авала и Космај су две планине надомак Београда.

Данас у Београду живи више од милион и седамсто хиљада 
људи.



За сваки тачан одговор упишите по 1 бод, а за 

нетачан одговор 0 бодова. Изузетак ће бити игра 

асоцијације на крају часа која има другачије 

бодовање. 

На крају часа ћемо сабрати број бодова и знаћете за 

коју оцену је ваше знање и на чему треба да радите. 

Упутство за рад!



Решите ребус!



1. Одговорите на питања!
 Шта је географска карта?
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Географска карта је умањен приказ 

неке територије.

Шта уочавамо на географској карти?

На географској карти уочавамо: 

назив територије, размер, легенду, 

картографске боје и картографске 

знаке. 



Које 

картографске 

знакове уочавамо 

на овом делу 

карте?

аеродром 
насељено место
бања 

3



2. Повежи стрелицама тачне одговоре!
Океан је

Полуострво је

Домовина је

Континент је

велика издвојена копнена површина, 
окружена морима и океанима.

назив за географско подручје према 
коме неки појединац или група 
осећају културну припадност.

део копна, попут острва одвојен од 
континенталне масе. Са једне стране 
је припојенo континенту, а са три 
или више страна је окружено водом.

водени, морски простор између 
континената.
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Повежи стрелицама тачне одговоре!

Моја домовина Република Србија  

припада: 

Африци.

Балканском полуострву.

Аустралији. 

 Европи.2



3. Допуни реченице одговарајућим појмовима!
Београд, покрајине, Република Србија, Војводина и  

Косово и Метохија. 

Назив наше државе је

Србија у свом саставу има две аутономне

 Аутономне покрајине у саставу Србије су:

 Главни град Републике Србије је 

4

Република Србија.

покрајине. 

Војводина и  Косово и Метохија. 

Београд.



4. На линијама напишите називе суседних земаља, као што 

је то урађено за Албанију и Румунију!
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Мађарска

Хрватска

Босна и 

Херцеговина

Црна Гора
Бугарска

Македонија



5. Решите асоцијацију! 

А Б В Г

1

2

3

4
Авала

Сава

Дунав

Калемегдан
Проглашење 

победника

Свечана песма

Даворин Јенко

Јован Ђорђевић

БЕОГРАД

Црвена, 

плава и бела

ЗАСТАВАХИМНА

Народна

Копље

Државна Сребрни орао

Златна круна

Црвени штит

Две главе

Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

30

ГРБ

6

2

1



Да саберемо бодове и видимо колико знамо!
1. Одговорите на питања! 

2. Повежите стрелицама тачне 

одговоре!

3. Допуните реченице одговарајућим 

појмовима!

4. На линијама напишите називе 

суседних земаља, као што је то урађено 

за Албанију и Румунију!

5. Решите асоцијацију! 
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6

4

6

30

55

13-25=довољан 2

26-37= добар 3

38-49= врлодобар 4

0-12= недовољан 1

50-55= одличан 5

Морамо да 

учимо! Поновити !

Вежбамо 
даље!

Још мало 
да 

утврдимо!

Браво!
Одличан 

рад!



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)


