
Распоред обавеза за радну недељу од 11. маја до 15. маја (учење на даљину) 
 
 

Разред: Пети 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Завлака: уторак (2.час);  
Назив наставне јединице: Поплаве; Загађивање и заштита вода 
У води је настао живот на земљи. Без чисте и здраве воде нема живота. Поплава је природна непогода која 
настаје за време високих водостаја на рекама. Вода се тада излива из речног корита и плави околно 
земљиште. Поплаве углавном настају због велике количине падавина у кратком периоду или наглог 
отапања снега и леда. Изненадне поплаве на брдско -  планинским водотоцима као што је у нашим 
крајевима називају се бујичне поплаве. Поплаве се не могу у потпуности спречити, али постоје мере за 
ублажавање њихових штетних последица. У превентивне мере заштите спадају: стално праћење водостаја 
на рекама, изградња насипа и канала за прихват вишка воде, забрана изградње објеката поред река, 
пошумљавање огољених терена итд. Зашто воду треба чувати од загађивања? Раније се сматрало да је 
чиста вода неисцрпан ресурс. Међутим, због пораста броја становника на Земљи, ширења великих градова 
и развоја индустрије, квалитетна вода постаје све драгоценије природно богатство.  
Несташица воде за пиће један је од највећих проблема савременог друштва. Мере заштите вода 
подразумевају смањење количине штетних материја у води. Мере заштите могу се поделити у две групе: 
елиминација узрока загађивања и механичко, биолошко и хемијско пречишћавање отпадних вода. 
Заштити вода мора се посветити већа пажња да би се заштитило човеково здравље и околина. 

 
 

Разред: Пети 
Тип часа: утврђивање 
Час био предвиђен за: Бела Црква: среда (3. час)  
Назив наставне јединице: Копнене воде: језера и лед на земљи, поплаве 
После прочитане лекције треба да дате одговоре на следећа питања: 
 
1. Шта су поплаве? 
2. Шта су бујичне поплаве? 
3. Које се мере предузимају за заштиту вода? 
4. Према начину постанка како смо поделили природна језера? 
5. Како настају вештачка језера? 
6. Шта је ледник? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


