
Научили смо у 5-ом разреду... 

 

II полугодиште 

 

Други полугодиште, у регуларним условима, почели смо са 

наставним садржајима Атмосфере... 

Научили смо да је атмосфера ваздушни омотач Земље који је по 

саставу смеша гасова а по структури слојевита. Од гасова највећу 

заступљеност имају азот са 78% и кисеоник 21%. Слојевитост 

атмосфере огледа се у пет слојева који се разликују по својим 

особинама. Најнижи слој је тропосфера и у том слоју живимо. 

Затим следи стартосфера. У којој се налази озоносфера, која нас 

штити од штетног Сунчвог зрачења. Изнад ње је мезосфера у којој 

сагорева највећи број метеора. Затим следе термосфера и 

последњи слој егзосфера. Атмосферске појаве и процеси много 

утичу на живот људи. Времеснки елементи и њихове вредности 

одређију тип климе. Клима представља вишегодишњи режим 

времена изнад неке области а време је тренутно стање атмосфере, 

тј. стање времеснких елемената у моменту осматрања. Времеснки 

елементи су: температура ваздуха, ваздушни притисак, падавине, 

облачност, влажност ваздуха, ветар. Климатски фактори 

(чиниоци) су: удаљеност од екватора (географска ширина), морске 

струје, рељеф, распорд копна и мора, надморска висина, 

вегетација и човек. 

Хидросферу чине све воде на Земљиној површини. Дели се на 

Светско море и воде на копну. Светско море чине сви океани и 

мора. Воде на копну се деле на површинске и подземне, стајаће и 

текуће. Реке, текуће воде на копну, могу настати од извора, 



спајањем две или више река, отицањем из језера, отапањем 

ледника. Речни систем чини једна река са свим својим притокама. 

Речну мрежу чине све реке на једној територији. Речни слив је 

површина са које воде отичу у једну реку. Језера су стајаће воде 

смештене у језерским басенима. 

Биосфера је део географског омотача који се простире кроз све 

сфере и обухвата сав живи свет на планети Земљи. На размештај 

биљног и животињског света утичу абиотички и биотички фактори. 

Природне зоне које извајамо су: тропске кишне шуме, саване, 

пустиње, суптропске зимзелене шуме, листопадне шуме, 

четинарске шуме, тундре, степе. 

Све што смо ове године радили везано за сфере у географском 

омотачу, проширићете наставним садржајима у 6, 7 и 8 разреду. 

До 6 разреда и редовних школских активности, шаљем вам 

вееелике поздраве  

Слађана Миливојевић наставница географије 


