
ТРЕЋИ РАЗРЕД 

предмет: 
Природа и друштво  
 

назив предавања: 
Оријентација на географској карти Републике Србије 
 

име предавача: 
ДРАГАНА ДРАЧА 
 

час: 
6. 



Прибор потребан за рад: 
  

 * Свеска 

 * Оловка и гумица 

 * Географска карта Републике Србије 



Подсетимо се 
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План насеља 
 План насеља је умањен приказ насеља 
на коме су улице, зграде и важни 
објекти приказани договореним 
знацима, односно симболима. 

 Симболи се налазе у одређеном делу 
плана који се назива ЛЕГЕНДА. Она нам 
омогућава да лакше разумемо план.  



 За приказивање већих простора, на пример 
нашег завичаја, не можемо користити план, 
већ морамо користити 

  

географску карту. 



Географска карта  
Републике Србије 



Шта је географска карта? 
 

 Географска карта је 

  умањен приказ  
 неке територије 

 (Републике Србије). 



Шта уочавамо на географској карти? 

 1. НАЗИВ ТЕРИТОРИЈЕ 

  

 2. РАЗМЕР  
  

 3. ЛЕГЕНДА 

  

 4. КАРТОГРАФСКЕ БОЈЕ 



Назив територије 

  

 Република Србија         



Размер 
Однос између дужина на 

папиру и у стварности.  
  

  

  

  

                                                                        1 : 1 000 000  

                             То значи 1 cm на карти  
                                 представља милион cm  

                                 у природи. 



Легенда  
(део географске карте у  

коме су дата објашњења  
картографских знакова) 

Легенда  
На овој географској карти, 
одмах испод назива 
територије и размера, налази 
се легенда са картографским 
знацима. 



Картографски знаци 
 

Државна граница Ауто-пут 

Пут Аеродром 



Картографски знаци 
 

Бања Рудник 

Насеље од 25 000 до 50 000 становника 



Картографске боје 

 Делови Земљине површине 

  (узвишења, удубљења, равнице) 
  на географској карти 

  приказују се 

   

    
картографским 
бојама. 



Равнице, узвишења и удубљења се могу налазити на 
различитим надморским висинама (то је усправо растојање 

неког места на копну односу на  ниво мора).  
   

Изнад 2 000 метара надморске висине 

Од 1 000 до 2 000 метара надморске висине 

Од 500 до 1 000 метара надморске висине 

Од 200 до 500 метара надморске висине 

До 200 метара надморске висине 

Ниво воде 



Да бисмо се 
лакше 

оријентисали 
на географској 

карти, 
користимо 

стране света. 

север 

југ 

исток запад 



 
 
Задатак 

  

Део територије 
Републике Србије  

Које 
картографске 
боје уочавамо 
на овом делу 
карте? 



Задатак 
  

Које реке уочавамо 
овом делу карте? 

Река Сава 

Река Дрина 



 
  

Које 
картографске 
знакове 
уочавамо на 
овом делу 
карте? 

Аеродром  
Насељено место 
Бања  



Научили смо 

 * Шта је географска карта? 

 * Наведи шта уочавамо на географској 
карти? 

 * Помоћу чега се оријентишемо на 
географској карти? 

  

  



Домаћи задатак 

 1. Користећи стране света, опиши где се 
налази твој крај у односу на главни град 
Републике Србије (Београд). Уколико живиш 
у Београду, одреди где се Београд налази у 
односу на град Ниш. 
 2. Којим је картографским бојама приказан 
крај у којем ти живиш? 

  

  



  

 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) 



 

Интерактивни тестови са линковима ка раније емитованим часовима  
за помоћ у провери и утврђивању знања 

 

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

 


