
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
предмет:

Природа и друштво

назив предавања:

Рељеф Србије- равнице

име предавача:

Јела Стевановић

час:

6.



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!

 Шта је географска карта? 

Географска карта је

умањен приказ 

неке територије

(Републике Србије).



Легенда

je део географске карте у 

коjoj су дата објашњења 

картографских знакова.

На овој географској карти, 

одмах испод назива 

територије и размерe, налази 

се легенда са картографским 

знацима.

Да се подсетимо!



Да се подсетимо!
Делови Земљине површине

(узвишења, удубљења, равнице)

на географској карти

приказују се

картографским 

бојама.





Шта је рељеф?





Рељеф Републике Србије

На географској карти 

Републике Србије јасно се 

може уочити да наша земља 

има разноврстан рељеф. 



Рељеф Републике Србије
Различите нијансе: 

браон боје 

зелене боје

брда, планине. 

низије, равнице. 

Република Србија је 

већим делом брдска 

и планинска земља. 

Република Србија је 

мањим делом 

равничарска  земља. 



Рељеф Републике Србије

У рељефу Републике Србије се 

издвајају две велике целине: 

 низијска ( равничарска) област, 

 брдско- планинска област.





Низијска ( равничарска) област рељефа 

Републике Србије

Низијска област обухвата:

Панонску низију                  
( равницу), 

Влашку низију ( равницу), 

Посавину са Мачвом, 

Подриње,

Поморавље.



Панонска низија

Војводина је 

непрегледна равница са 

мањим и већим 

узвишењима у облику 

брда и ниских планина. 



Срем
Срем се налази између Саве, 

Дунава и Републике Хрватске.



Банат





Бачка
Бачка се налази између Дунава, 

Тисе и Републике Мађарске.



Фрушка гора                      Вршачке планине



Пешчаре у Војводини
Рељеф Војводине чине и две пешчаре:  

Суботичка пешчара
Делиблатска пешчара



Влашка низија 
Влашка низија је равничарско 

подручје Европе смештено у доњем 

делу реке Дунав. 

Влашка низија се данас највећим 

делом налази у Румунији, мањим у 

Бугарској и сасвим малим делом у 

Србији.



Посавина са Мачвом



Подриње



Поморавље



Стиг
Стиг је велика и плодна 

равница која подсећа на 

лепезу. Налази се са обе 

стране реке Млаве и шири 

се све до Горњачке клисуре. 

Простире се између Дунава 

на северу, Поморавља на 

западу и Браничева на 

истоку.



Котлине
У појединим деловима Републике 
Србије налазе се мање равнице 
окружене планинама- котлине.

Веће котлине су:

 Нишка, 

Лесковачка,

Пожешка, 

Врањска, 

Сокобањска,

Белопаланачка.



Висораван
Пештерска висораван (позната и 

само као Пештер) се налази 

у југозападној Србији, југоисточно 

од Сјенице, а северозападно од 

Тутина.

Надморска висина на којој се 

налази ова висораван је од 1150м до 

1250м.



Да проверимо шта смо научили о рељефу 

Републике Србије!

Рељеф Републике Србије

1. Погледајте график и наглас 

изговорите слово испред тачне тврдње: 

А. Већи део рељефа Републике Србије 

обухвата низијска област.

Б. Већи део рељефа Републике Србије 

обухвата брдско-планинска област.

Тачан одговор је под Б.



Да проверимо шта смо научили о равницама Републике Србије!

Наброј низије ( равнице)у Србији: Наброј котлине у Србији:

Панонска низија ( равница),

Влашка низија ( равница), 

Посавина са Мачвом, 

Подриње,

Поморавље,

Стиг.

 Нишка, 

 Лесковачка,

 Пожешка, 

 Врањска, 

 Сокобањска,

 Белопаланачка.



Шта смо научили?

 Подсетили смо се шта је географска карта;

 Подсетили смо се шта означава легенда на географској карти;

 Подсетили смо се шта су картографске боје;

 Подсетили смо се које картографске боје означавају рељеф;

 Научили смо низијску област рељефа Републике Србије;

 Научили смо најпознатије низије у Републици Србији;

 Научили смо најпознатије котлине у Републици Србији;

 Научили смо најпознатију висораван у Републици Србији.

 Проверили смо шта смо научили на данашњем часу природе и 
друштва.



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)


