
Распоред обавеза за радну недељу од 21. априла до 24. априла (учење на даљину) 
 
 

Разред: Пети 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Завлака: уторак (2.час);  
Назив наставне јединице: Копнене воде: подземне воде и реке 
Ученици треба да прочитају лекцију из уџбеника под називом Копнене воде: подземне воде и реке. У 
оквиру ове лекције обратити пажњу на кључне појмове: 

 површинске воде (оне воде које отичу преко земљине површине у воду река или се задржавају у 
барама, језерима и ледницима); 

 подземне воде (чине све воде испод топографске површине, оне одлазе у дубину све до 
водопропусног слоја); 

 издан (вода која понире доспева до непропусног слоја и сакупља се тако што испуњава све 
шупљине у порозним стенама изнад непропусног слоја); 

 водоток (водотоком се сматра водена маса која тече у земљиној површини кроз усечено удубљење, 
тј. корито) 

Реке 
У оквиру овог дела лекције обратити пажњу на појмове:  
 извор (место где настаје река)  
 ушће (место где се водоток тј. река, улива у другу реку, језеро или море) 
 река (настаје од извора, падавина и од отапања снега и леда – природни водотоци) 
 речни систем (главна река са својим притокама)  
 речна мрежа (сви водотоци на одређеној територији, на пример речна мрежа Републике Србије) 
 развође (узвишење које одваја два речна слива) 
 речни слив (површина са које се све воде сливају у једну реку) 

Све воде са простора Србије припадају различитим сливовима и то: сливу Црног мора, сливу Јадранског 
мора и сливу Егејског мора 

 
 

Разред: Пети 
Тип часа: утврђивање 
Час био предвиђен за: Бела Црква: среда (3. час)  
Назив наставне јединице: Светско море – разуђеност обала, својства и кретање морске воде; Копнене 

воде 
После прочитаних (научених) лекција треба да дате одговоре на следећа питања:  
 

1. Колико океана има и који су? 
2. Шта су мора? 
3. Које врсте мора разликујете? 
4. Шта чини разуђеност обала? 
5. Који су начини кретања морске воде? 
6. Шта су подземне воде? 
7. Шта је речни систем? 
8. Шта је речна мрежа? 
9. Којим сливовима припадају све воде са простора Србије? 

 
 
 

 


