
Понедељак, 4.мај. 

Драги петаци, здраво. 

Најпре осврт на упитник од среде 29. априла. 

Упитник је оцењен, оцене унете у есДневник са 

образложеним бројем тачних одговора од укупног броја 

питања. Где сте грешили:  

1. 90% вас је у физичке особине морске воде свртстало и 

салинитет, а салинитет је хемијска особина морске 

воде. Неки су чак мирис и густину воде сврставали у 

ове особине. 

2.  Обедска бара је мртваја – то онда значи да је ерозивно 

речно језеро, јер мртваје настају пресецањем меандра, 

речном ерозијом. Неки су писали природно језеро, 

речно језеро, бара и сл. 

3.  Цунами талас настаје подморским земљотресима или 

вулканском активношћу. Значи, начин постанка их 

разликује од других таласа, који настају радом ветра. 

4. Морске струје настају под утицајем сталних ветрова. 

5. Разлика између равничарских и планинских река јесте 

у изгледу речних долина. Неки од вас су писали како 

равничарске имају доњи ток а планинске горњи ток и 

сл. 

6. Река може настати од извора, падавина, спајањем две 

реке или више њих, отицањем из језера, отапањем 

ледника али никако не може настати истицањем из 

мора, јер у односу на ниво мора рачунамо надморску 



висину, неки су то заборавили када смо радили 

рељеф!!! 

 

То су углавном питања на која сте нетачно или 

делимично тачно одговарали, тако да други део 

одговора искључује тачност првог дела. 

 

Што се градива Биосфере тиче, на РТС-у прошле среде 29. 

априла, били су садржаји који су у вашим књигама на стр. 

108 – 114. 

Наставним садржајима Биосфере заокружићемо све сфере 

у географском омотачу. Лекција у уџбенику на стр. 108., 

заправо је уобличила све досадашње појаве и процесе у 

географском омотачу, који доводе до повољних-

неповољних услова за живот. Наравно, оно што је повољно 

за једну врсту неповољно је за другу, то су неке законтости 

које владају у биосфери. 

-Најпре запишите у ваше свеске да је биосфера део 

географског омотача који обухвата сав живи свет на 

Земљиној површини. У биосфери живи и човек, али се 

човеком и његовим животом у биосфери бави друга наука и 

наставни предмет – биологија. 

-На размештај биљног и животињског света у биосфери 

утичу: 

а) абиотички фактори (фактори неживе природе) 



б) биотички фактори (фактори живе природе) 

-Веома је важно да разграничимо два појма: хоризонтална 

и вертикална распрострањеност. 

1. хоризонтална распростарњеност неке врсте односи се на 

распростирање од екватора ка северу и ка југу. 

2. вертикална распрострањеност односи се на надморску 

висину, од мање на већој надморској висини.  

-Нпр. у књизи на страни 109 имате мапу са приказаним 

природним зонама, смењују се од екватора ка северу и ка 

југу, то је хоризонтална распрострањеност.  

-Јасно је да вертикалне распрострањености врсте има само 

у пределима који су вертикално рашчлањени, дакле изнад 

500 н. м.в., односно изнад горње границе равница. 

-На Земљиној површини издвајамо 8 природних зона: 

1. тропске кишне шуме 

2. саване (високе траве) 

3. пустиње 

4. суптропске шуме (зимзелене) 

5. степе (ниске траве) 

6. листопадне шуме 

7. четинарске шуме (тајге) 

8. тундре 



-Распоред природних зона, климатске прилике и рељеф 

утичу на распоред животињског света. 

-Уз карту у атласу или у вашим књигама, како је сугерисано 

у самом часу на РТС-у, провежбајте природне зоне. Врло 

лако ћете уочити законитост природне зоне – типа климе. 

Нпр. тропске кишне шуме јављају се у условима велике 

количине падавина и високих температура током целе 

године – јасно нам је да је то тропска влажна 

(екваторијална) клима где је током целе године једно 

годишње доба – лето. И иначе, када учите биосферу, увек 

имајте на уму оно што смо већ научили када смо радили 

атмосферу – два најважнија климатска елемента 

температура ваздуха и падавине одређују насељеност на 

Земљи, делатност којом се човек бави, могућности да 

користи природне ресурсе и итд. У истој мери одређују и 

распоред биљног и животињског света. Неким биљкама 

неопходно је више падавина, светлости, топлоте, док су 

неке друге потпуно адаптиране условима нижих 

температура, мале количине падавина, мање светлости и 

итд.  

-Верујем да сте се са неким од ових појмова и до сада 

сусретали. Ове тезе препишите у ваше свеске, провежбајте 

на картама следћи моје инструкције и оне које сте добили 

на РТС-у.  

-У књизи урадите задатке који су дати уз садржаје ове 

лекције, како бисте утврдили научено градиво. 



-У среду, 6.маја на РТС се емитује час Угроженост и заштита 

биљног и животињског света. За среду спремићу и 

поставити на школску платформу за учење на даљину линк 

који ће  вас водити ка презентацији – страници о биолошкој 

разноврсности – биодивезитету, где можете остављати 

своје поруке и мисли, закључке, качити слике или цртеже, а 

све у сусрет 22. мају Светском дану биолошке 

разноврсности на планети Земљи. Напомињем, није 

обавезно нити се оцењује, ко жели и има неке идеје, слике, 

цртеже, може их поставити и дати неки свој коментар на 

дату тему. 

Детаљнија упутства како нешто да поставите на страницу – 

презентацију, написаћу вам у среду. 

До среде, поздрављам вас  

 

 


