
ИЗОКРЕНУТА УЧИОНИЦА-ПРИМЕНА ЗНАЊА СА СЕМИНАРА У БЕРЛИНУ 

РЕДНИ БРОЈ ЧАСА: 14. 

Наставна тема: Све лепоте Србије 

Наставна јединица: РЕКЕ, ЈЕЗЕРА И БАЊЕ СРБИЈЕ 

Тип часа: обрада 

Циљ часа: упознавање ученика са рекама (речном мрежом, речним сливовима), језерима 

и бањама Републике Србије; оспособљавање ученика за уочавање вода на географској 

карти и за одређивање припадности реке одређеном сливу 

Операционализовани исходи учења:  

Ученик познаје реке, језера и бање Србије, зна основне карактеристике река, језера и 

бања Србије, именује природна и вештачка језера и зна како су настала, разуме значај 

заштите река, језера и бања. 

Облици рада: фронтални, индивидуални, групни 

Наставне методе: дијалошка, демонстративна, метода писаних радова 

Наставна средства: зидна географска карта Србије, зидна географска карта Европе, мале 

географске карте Србије за ученике, фотографије река, језера и бања, уџбеник 

Међупредметна повезаност: ликовна култура, српски језик, математика 

Активности учитеља: Припрема дигитални и штампани материјал, објашњава, помаже, 

појашњава, упоређује. 

Активности ученика: Уочавају кључне речи у обрађеним областима. Проналазе у задацима 

географске појмове које могу показати на карти, показују тражене појмове на карти. 

Оријентишу се на географској карти, уочавају и проналазе реке, бање и језера. У пару 

проверавају урађено, одговарају на питања. 

ПРИПРЕМНИ ДЕО: 

Ученици добијају задатак да прочитају и запишу накјважније чињенице из лекције РЕКЕ, 

ЈЕЗЕРА И БАЊЕ СРБИЈЕ, стр. 30-33. у уџбенику. 

1. Шта чини речну мрежу 

2. Шта је речни слив?  

3. У које слиове се уливају реке са територије Србије? 



4. Као настају приодна, а како вештачка језера?Наведи нека. 

 

Обнављају се знања о горњем, средњем и доњем току, као и појмови извор, ушће, 

притока, лева и десна обала и сл. 

Подсећамо се којом бојом на карти обележавамо воде, како се језера и бање означавају 

на карти. 

Најављује се тема часа: Реке, језера и бање Србије.  

Кроз презентацију понављамо о рекама, бањама и језерима Србије. 

https://www.slideshare.net/rstupar33/banje-i-jezera-u-srbiji?next_slideshow=68394871 

https://www.slideshare.net/nasaskola/l221-geografija-reke-srbije-ivan-velikovi-vukosava-

cvetkovi 

 

ЦЕНТРАЛНИ ДЕО ЧАСА 

Правимо МАПУ УМА 

• Уочавамо реке на карти Србије -   уписују се веће реке на МАПУ УМА 

Уочавамо да је цела територија Србије на карти прошарана плавим линијама, што значи 

да у целој Србији има доста река, речица, потока 

Највеће реке у Србији су: Дунав, Сава, Тиса, Западна Морава, Јужна Морава, Ибар, Велика 

Морава, Дрина, Тимок, Млава и Колубара. Проналазимо на географској карти ове реке. 

Уцртавамо на мапи ума. 

• Речни сливови – у МАПУ УМА се уписују  сва три слива 

Скоро све реке Србије припадају Црноморском сливу, баш због рељефа. Поновити да у 

природи воде увек теку са веће надморске висине ка мањој надморској висини. 

Неке реке на крајњем југозападу припадају Јадранском сливу. То су реке које се уливају у 

Бели Дрим.  

Неколико мањих река на југу државе, Лепенац и Пчиња уливају се у Вардар, који се улива 

у Егејско море, и тако припадају Егејском сливу. 

• Језера и бање Србије- уписују се  

Природна  језера: Палићко, Лудошко, Слано и Келебијско језеро. Објашњава се израз  

„горске очи”, Вештачка језера : Ђердапско, а затим  су Сјеничко, Радоињско, Златарско, 

Зворничко, Перућац. Показивати на карти. Свако језеро ученици проналазе на географској 

карти и именују реку на којој се језеро налази. 

https://www.slideshare.net/rstupar33/banje-i-jezera-u-srbiji?next_slideshow=68394871
https://www.slideshare.net/nasaskola/l221-geografija-reke-srbije-ivan-velikovi-vukosava-cvetkovi
https://www.slideshare.net/nasaskola/l221-geografija-reke-srbije-ivan-velikovi-vukosava-cvetkovi


Пратим рад, помажем и објашњавам ако има недоумица. 

Читање додатних текстова о необичним водама Србије (уџбеник, стр. 48 и 49). 

 

 ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА 

Провера наученог кроз игру ''Црвени и зелени картони'': 

1. Речну мрежу Србиј чине реке  које настају и завршвју се у Србији ? НЕ 
2. Тимок целом дужином протиче кроз Србију.   ДА 
3. Највише природних  језера се  налази у планинској области.   НЕ 
4. Јзера настала радом ветра су Палићко, Лудошко, Келебијско   ДА 
5. Највеће приодно језеро је Русанда.    НЕ 
6. ‘’Горске очи’’ су извори  река.  НЕ 
7. Највеће вештачко језеро је Ђердапско језеро.   ДА 
8. Највише бања има у брдско-планинској области Србије.     ДА 

За домаћи донети слике и записе за по једну бању, једну реку и једно језеро за пано.  

Запис на табли: 

УПОЗНАЈЕМО РЕКЕ, ЈЕЗЕРА И БАЊЕ СРБИЈЕ 

Све текуће воде чине речну мрежу. 

Речни слив је територија са које вода отиче у неку реку, језеро или море. 

 ЦРНОМОРСКИ – Дунав са својим притокама 

ЈАДРАНСКИ – Бели Дрим са својим притокама 

ЕГЕЈСКИ – Пчиња, Лепенац 

Језера могу бити природна и вештачка. 

Природна језера настају:  

• променом тока реке – Бело језеро, Русанда; 

• деловањем ветра – Палићко, Лудошко, Слано, Келебијско; 

• деловањем ледника – „горске очи”. 

Вештачка језера је створио човек преграђивањем река: Ђердапско, Сјеничко, Радоињско, 

Златарско, Зворничко језеро, Перућац. 



Бање: Врњачка бања, Матарушка бања, Рибарска бања, бања Ковиљача, Сокобања, Нишка 

бања. 

  

Евалуација часа: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

 


