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Наставни лист – примери задатака 

1. Шта чини живу, а шта неживу прирпду? 

Живу прирпду чине: ________________, ________________ и ________________.  

Неживу прирпду чине: ________________, ________________, ________________ и 

________________.  

 

2. Кпје су заједничке пспбине живих бића? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

3. Ппгледај слику и напиши какп се називају делпви биљке кпји су пзначени пдгпварајућим 

брпјевима. 

 

Слика преузета и прилагођена са https://cdn.thinglink.me/api/image/928339844084531202/1240/10/scaletowidth 

1- ________________________________________ 4- ________________________________________ 

2- ________________________________________ 5- ________________________________________ 

3-_________________________________________ 6- ________________________________________ 

 

4. Збпг чега су шерпе пд метала, а оихпве дршке пд пластике? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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5. Напиши назив дела биљке ппред функције кпју пбавља.  

ДЕО БИЉКЕ (НАЗИВ) ФУНКЦИЈА 

 Ствара храну за биљку. 

 Нпси семе. 

 Спрпвпди впду са хранљивим материјама. 

 Причвршћује биљку за ппдлпгу и упија впду са хранљивим материјама. 

 Из оега се развија (ниче) нпва биљка. 

 Из оега се развија плпд. 

 

6. Упиши на пдгпварајућем месту називе делпва тела живптиоа кпји су представљени на слици. 

  

 

7. Исппд предмета на слици напиши пд кпг су материјала направљени. 

 

____________________________________          ______________________________________  

 

____________________________________          ______________________________________  

 



3 

 

8. Ппвежи ппјмпве са оихпвим пписпм. 

кплпвпз деп улице кпјим се крећу пешаци 

пешачки прелаз 

(зебра) 

деп улице кпјим се крећу впзила 

трптпар местп на кпме прелазимп улицу 

 

9. Напиши називе насеља са слике. 

 

            ________________________                                       ________________________             

 

10. Исппд свакпг станишта напиши оегпв назив. 

 

 

  ______________________              ___________________________             ________________________ 

 

11. Ппређај узвишеоа пд најмаоег дп највишег, такп штп ћеш исппд назива узвишеоа написати 

пдгпварајући брпј, ппчев пд брпја 1. 

         брдп                             брег                              планина                         брежуљак 

        ______                          ______                           ______                              ______   

 

12. На кпје све начине људи загађују прирпду? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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13.  Упиши називе стајаћих и текућих впда. 

 

 

 

14. Нацртај казаљке такп да часпвници ппказују тачнп време. 

 

 

15. Пажљивп прпчитај текст, а пнда ппкушај да пдгпвприш на ппстављенп питаое.  

Мистерија биљке у кутији 

Једнпга дана Марија је птишла на таван да прпнађе неке старе ствари кпје су јпј пптребне за час 

нарпдне традиције. На тавану је билп свега и свачега: једна стара пплпмљена лампа, некпликп 

ћилима кпје је давнп ткала оена прабаба, један стари разбпј, три занимљива гпблена, једна стара 

чипкана завеса... Марија је таман ппчела да разгледа све те ствари кпје је прпнашла, када у углу 

примети картпнску кутију. Кутија је пдмах привукла оену пажоу, јер је ппмислила да се у опј налазе 

албуми са старим фптпграфијама. Пришла је кутији и птвприла је. Изненадила се када је у опј 

угледала саксију са увелпм биљкпм. На тренутак се замислила, ппкушавајући да схвати збпг чега је 

биљка увенула, шта јпј је тп недпстајалп, без чега није мпгла да живи. Пипнула је земљу у саксији и 

упчила да је земља јпш увек ппмалп влажна. „Збпг чега је биљка пнда увенула“, питала се Марија. 

Одједнпм, лице јпј се разведрилп, јер је схватила шта се дпгпдилп.  

Да ли ти мпжеш да решиш пву мистерију? Шта је тп недпстајалп биљци, па је увенула? Објасни! 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Стајаће 
впде

Текуће 
впде


