
Уторак, 21.4.2020. 

Драги петаци, здраво.  

Као што сте видели, прошле среде на РТС-у лекција Воде на копну 

објединила је обе наше лекције, што није погрешно, наравно, него 

је моја процена да је то обимно одједном радити, има доста нових 

појмова које треба разграничити, те вам ја за ову недељу шаљем 

наставне садржаје за лекцију Језера, у књизи на стр. 99-102. У 

среду 22. априла на РТС-у биће лекција Загађивање и заштита вода, 

коју треба да одгледате и чујете шта све згађује воде а када 

завршимо са упитником онда ћемо и та ту тему нешто радити. 

Са овом лекцијом, Језера, завршићемо Хидросферу и следеће 

среде на платформу ћу послати упитник са питањима која ће 

обухватити све лекције Хидросфере. Упитник који ћете добити тада 

биће времески ограничен за израду, као један школски час. Но, о 

томе детаљније ћу вас обавестити у понедељак.  

У ваше свеске напишите наслов данашње лекције Језера. 

Језера 

-Воде на копну, сем на површинске и подземне, могу се поделити и 

на текуће и стајаће. 

-У нижим разредима научили сте да су стајаће воде баре, мочваре 

и језера. 

-Језера су стајаће воде смештене у већем удубљењу на копну. То 

веће удубљење зове се језерски басен. 

-Према начину (генези) постанка басена, језера се могу поделити 

на: 

1. природна 



2. вештачка 

-Басени природних језера смештени су у удубљењима која су 

настала природним појавама и процесима.  

-Подсети се када смо радили Обликоваље рељефа радом 

спољашњих сила каква све удубљења могу настати?! 

-Вештачка језера настају радом човека, преграђивањем река и 

подизањем брана. 

-Природна језера по начину (генези) постанка могу бити: 

1. тектонска 

2. ерозивна 

3. акумулативна 

-Тектонска језера настају у удубљењима која су настала тектонском 

активношћу. Углавном су већих димензија – површина језера и 

дубина воде. Језера на граници између САД и Канаде су тектонског 

порекла. Језера у Источној Африци су тектонског порекла. Пронађи 

ова језера на карти и запиши њихова имена у свеску!!! Посебан тип 

тектонских језера јесу реликтна језера. Реликт значи остатак из 

прошлости. Таква језера су остаци некадашњих мора. Пример су 

Аралско и Каспијско језеро. Пронађи их на карти!! Такође и 

вулканска језера су тектонска језера. Настала су у кратерима 

угашених вулкана. Пример таквог језера је језеро Чад у Африци. 

Пронађи га на карти! 

-Језера настава у цирковима или валовима јесу ледничка 

ерозивна језера. Ако су у удубљењима која затврају чеоне и бочне 

морене онда су ледничка акумулативна језера. 

-Речна ерозивна језера могу настати пресецањем меандра и такво 

језеро назива се мртваја. Обедска бара, мртваја Саве је пример 



таквог језера као и Царска бара мртваја Тисе. Пронађи их на карти! 

Обрати пажњу да се зову баре и размисли зашто?! 

-Крашка ерозивна језера настају у удубљењима која су настала 

деловањем крашке ерозије. Настају у вртачама, увалама и 

крашким пољима. Где у Србији има крашких облика рељефа? 

-Еолска језера настају у басенима која су настала радаом ветра.  

Палићко језеро на северу Војводине је настало на тај начин. Која 

језера се налазе у близини Палићког језера? 

-У деловима света где је велико испаравање а мали доток слатке 

воде, јављају се језера са већом количином соли. Најпознатије 

такво језеро је Мртво море које има салинитет 330‰. Пронађи ово 

језеро на карти! 

-Одговори на задатке у књизи на стр. 99, 100, 101, 102. 

-До понедељка, када ћете добити детаљне инструкције везане за 

упритник са питањима из Хидросфере, који вам следи 29. априла, 

поздрављам вас! 


