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ПрИрОднИ жИвИ СвеТ МађарСКе

(ПОнављање – СИСТеМаТИзацИја)

жИвИ СвеТ наше дОМОвИне

а) ____________________________________      б) ____________________________________

в) ____________________________________      г) ____________________________________

д) ____________________________________      ђ) ____________________________________

листопадне шуме, полупустиње, реке и језера, планински пашњаци (ливаде), травнате пустаре,
паркови, воћњаци 

БИљнИ СвеТ шУМа

2. Какве природне животне заједнице имамо у Мађарској? Од наведених подвуци
одговарајуће.

1. Каквим активностима је човек, који се настанио на просторима Мађарске променио
стари, природни живи свет? Анализирај цртеж на 6. страни уџбеника и наведи поједине
активности правилним редоследом.

1. Какве шуме се налазе у Мађарској? Где су се формирале? Окарактериши поједине
шуме. Испуни табелу. (Помоћи ће ти 8. страна уџбеника.)

3

Тип шуме
У којим областима 

су се формирале?
Карактеристике шуме

Bio7-mF-01-58_32612-m-6-2  2014.06.18.  11:30  page 3



4

4

5

6 7

8

9

10

11

12

13

14

15 16

17

21

20

1918

22

23

24

25

1
2 3

Bio7-mF-01-58_32612-m-6-2  2014.06.18.  11:30  page 4



жИвОТИњСКИ СвеТ шУМа

• Биљоједи: ______________________________________________________________________

• месоједи: _______________________________________________________________________

• сваштоједи: _____________________________________________________________________

2. Бирај међу сликама (цртежима) са 4. странице. Које биљке граде ниво крошње, ниво
жбуња и ниво зељастих биљака? Бројеве упиши у одговарајуће поље табеле.

1. Бирај међу сликама (цртежима) са 4. странице. Која животиња набавља храну и про-
налази склониште у нивоу крошњи, нивоу жбуња и нивоу зељастих биљака? Бројеве
упиши у одговарајуће поље табеле.

2. Групиши животиње на основу исхране. Одговори бројевима слика (цртежа) на 
страни 4.

нивои листопадне шуме Биљке

ниво крошње

ниво жбуња

ниво зељастих биљака

нивои листопадне шуме Животиње

ниво крошње

ниво жбуња

ниво зељастих биљака

5
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6

а) ______________________________________________________________________________

б) ______________________________________________________________________________

жИвИ СвеТ ЛИвада

сунчеве светлости на ливади има _______________, него у лишћарској шуми. количина водене

паре ваздуха на ливади ________________, него у нивоу зељастих биљака лишћарских шума.

засенчених простора је на ливади _________________, него у буковој шуми. на ливадама 

има __________________ скровишта за животиње, него у храстовим шумама. ветра је на 

ливади __________________, него у лишћарској шуми.

3. Састави ланац исхране карактеристичан за живи свет шума.

1. Означи наведене тврдње тако да оне буду истините. Користи следеће знакове: > већи,
више, < мањи, мање.

2. Навели смо каратеристике биљака сувих и влажних ливада. Именуј биљке. Упиши
бројеве у поље испод одговарајуће биљке.
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1. има жиличасто (паралелно) корење, 2. ризом (стабло) је усправан, 3. опрашује се помоћу

ветра, 4. вишегодишња биљка, 5. дикотиледона биљка, 6. има сламнату стабљику, 7. опра-

шују је инсекти, 8. на ваљкастом стаблу има бочне огранке, 9. има лист са паралелном

нерватуром. 10. лист има осовинску  нерватуру, 11. биљка бесцветница, 12. стабљика је

четвороугаона, 13. нема покровне листове, 14. има главно и бочно корење, 15. ниска трава,

16. висока трава, 17. лист има назупчене ивице, 18. има рашчлањене листове, 19. ивица

листова је оштра, 20. размножава се спорама, 21. монокотиледона биљка, 22. има покровне

листове

а) мочварна преслица – белоушка – бела рода
б) јеж – жаба крастача – бела рода
в) власеница – италијански скакавац – сиви гуштер
г) ливадски шаш – мочварна преслица – тршчана ливадарка
д) италијански скакавац – сиви гуштер – шишмиш

жИвИ СвеТ вОда И ОБаЛа

спорије, топлоту, ветар, копно, светло, хлади, температура, колебање температуре, влажан,
гушћа, испарава, језера, раствореном стању

на обали и на површини воде много је ________________________________. вода се

__________________________ загрева него __________________________ и ваздух, али се

спорије и _________________________. вода упија и депонује __________________. у води је

равномернија ________________________. дневно ________________________ није значајно.

на обали скоро увек дува _______________. Површина река и потока стално _______________,

због тога изнад водене површине и на обали ваздух је увек _____________________. 

вода је ____________________ од ваздуха. у води су минералне соли, угљен-диоксид и

кисеоник у _________________.

3. Који ливадски ланац исхране је правилан? Заокружи одговарајуће слово. 

1. Сакупи еколошке (природне) факторе вода и обала. Допуни реченице следећим
појмовима.

7
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1. Из стабла једна једина нит корена виси у воду, 2. Корење пушта на дну, 3. Грађена је од

једне једине ћелије зелене боје, 4. Цветови биљке имају зелени перигон, 5. Има свуда исту

грађу тела, 6. Стабло се распростире на површини воде, 7. Има облик нити, 8. Биљка се

опрашује помоћу воде, 9. Немају корен, стабло, лист и цвет, 10. Цветница је, 11. Голим оком

се не види, 12. Велика је свега неколико милиметара, 13. Размножава се деобом

1. ______________________     2. ______________________     3. ______________________     

2. На основу наведених особина одреди име биљака.

3. Допуни цртеже листовима биљака. Напиши називе биљака и њиховог цвата (цвета). 

4. Групиши познате животиње вода и обала на основу исхране. Упиши име животиња у
одговарајуће поље. 

8

особина

3, 9, 11, 13

5, 7, 9, 13

Име биљке особина

2, 4, 8, 10

1, 6, 10, 12

Име биљке

животињског порекла: биљног и животињског порекла:

Храна је

1. 2. 3.
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ОБрада ТеКСТОва

зашТИћена ПОдрУчја

• колико има националних паркова у мађарској? _______________________________________

• део ког националног парка је Балатон? ______________________________________________

• кроз које националне паркове протиче дунав? ________________________________________

• кроз које националне паркове протиче тиса? _________________________________________

• који национални парк се наставља у другој држави? ___________________________________

• наведи националне паркове где је главни задатак заштита планинског живог света?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

• наведи националне паркове где је главни задатак заштита живог света Алфелда?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

а) изграђен је од седиментних стена, б) карстне/кршне појаве, в) заштићени облици стена,

г) карстне/кршне пећине са сталактитима, д) фосилне ископине/остаци прачовека, ђ) чува

палнински живи свет, е) црна рода, ж) пећинске животиње, з) птице грабљивице (нпр. орао

крсташ), и) пегави даждевњак, ј) дивља мачка и рис, к) од прастарих времена повезани шумски

предео 

1. Погледај у уџбенику мапе националних паркова Мађарске. Одговори на питања.

2. Разврстај у скупове неколико важних карактеристика Националног парка Бик и
Националног парка Агтелек.

нПБ нПА
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а) површина је формирана радом река и ветра, б) слатинаста животна станишта, 

в) заштићени облици живог песка, г) живи свет је промењен након регулисања река, 

д) дропља, ђ) чува водена и мочварна животна станишта, е) Апајпуста, ж) служи за гнежђење

и сјатиште (окупљање) заштићених водених птица, з) плитка слатинаста језера, 

и) територију националног парка формирале су поплаве река, ј) низијске (Алфелд) храстове

шуме богате заштићеним врстама, к) праборовица у Бугацу, л) охатске шуме, љ) пешчана

животна станишта, м) прастаре домаће животиње (сиво говедо, овца рацка), н) на једном

делу територије врши се испаша (напасање) стоке.

национални парк Ферто-Ханшаг:

• _______________________________________________________________________________

• _______________________________________________________________________________

национални парк Балатон-Фелвидек:

• _______________________________________________________________________________

• _______________________________________________________________________________

• _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Разврстај у скупове неколико важних карактеристика Националног парка Хортобађ и
Националног парка Кишкуншаг.

4. У текствоима уџбеника пронаћи чувене крајолике, регионе два национална парка.
Провери и у географском атласу.

5. Која је улога Малог-Балатона у животу/постојању Балатона? Напиши укратко.

10

нПХ нПк
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1. највећи глодар у мађарској који гради бране.
2. Пећински украс који виси са плафона или зидова.
3. крупни сваштојед који понекад из словачке залута у национални парк Агтелек.
4. Познат новонастањен сисар у националном парку криш-мориш.
5. Птица која је симбол националног парка Ферте-Ханшаг.
6. Једина сачувана пространа пустара или степа средње и западне европе.
7. Полуострво на Балатону и део националног парка Балатон Фелвидека.

решење: ________________________________________________________________________

• Година оснивања: ________________________________________________________________

• симбол: ________________________________________________________________________

• облици рељефа: _________________________________________________________________

• Флора и фауна (биљни и животињски свет): __________________________________________

• етнолошка/етнографска вредност: _________________________________________________

6. Реши укрштеницу.

7. Најмлађи национални парк Мађарске је Национални парк Ершег. Уз помоћ уџбеника
напиши најважније карактеристике.

11

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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а) заштита животних станишта Алфелда, б) резерват дропљи, в) заштита планинских

животних станишта, г) водоплавне шуме, д) слатинаста језера, ђ) степски соко, е) највећим

делом букове и храстове шуме, ж) видре, з) ждралови, и) колоније корморана, ј) подручја

изложена великим еколошким оштећењима, к) водоплавно мочварно подручје, л) једно од

омиљених места окупљања европских птица селица, м) шума у Геменцу, н) долина Ипеља, 

њ) Бело језеро код Кардошкута, о) животно станиште велике дивљачи

свет око нас:

ИСПИТИвање жИвОг СвеТа наше ОКОЛИне

1. Посећена територија: ____________________________________________________________

2. Фактори околине карактеристични за територију: _____________________________________

________________________________________________________________________________

3. наведи биљке и животиње које си препознао: _______________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. које су доминантне биљке предела/крајолика? ______________________________________

________________________________________________________________________________

8. Разврстај у скупове неколико важних карактеристика Националног парка Дунав-
Драва, Националног парка Криш-Мориш и Националног парка Дунав-Ипељ.

12

нПдд нПкм

нПдИ
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ПрИрОднИ жИвИ СвеТ

даЛеКИх Крајева

БИљКе ТрОПСКИх ПрашУМа СваКОдневнИх КИша

1. годишња количина падавина достиже 600 mm, 2. годишњи просек падавина је изнад 

1.500 mm, 3. има 4 годишња доба, 4. нема годишњих доба, 5. ваздух је стално топао и влажан, 

6. мањи део падавина пада у облику снега, а већи део пада у облику кише, 7. велико је годишње

колебање температуре, 8. формира се на подручју са континенталном климом, 9. расте и

развија се на територијама са екваторском (тропском) климом, 10. распоред падавина је

равномеран, 11. ваздух садржи мало влаге, 12. има мало сунчеве светлости, 13. има много

сунчеве светлости

1. Групиши наведене карактеристике/особине климе у зависности од тога да ли су
услов за формирање храстових шума или тропских прашума. Упиши бројеве на линију
испод слике одговарајуће шуме.

13
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1. биљке брзо расту, 2. много је шумског покровног биља/приземне вегетације, 3. зимзелена

је, 4. зими опада лишће са дрвећа, 5. Висина дрвећа премашује 30 m, 6. и на тлу цвета цвеће,

7. цвеће расте и на стаблу дрвећа, 8. добро осветљена ретка шума, 9. крошња се затвара

на више нивоа, 10. неке биљке продиру у висину хватајући се за гране дрвећа, 11. на нивоу

жбуња и грмља живе биљке које воле светлост

корење пушта у тлу/земљишту и користи стабло и грање дрвећа ______________________

________________________________________________________________________________

Живи у крошњи, светло ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

а) ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

б) ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Шта је карактеристично за храстове шуме наше домовине и за тропске прашуме
свакодневних киша? Бројеве упиши у одговарајуће скупове. 

3. Заврши започете реченице.

4. Зашто је мала количина/садржај хранљивих материја у земљишту тропских прашума
свакодневних киша?

14

храстове шуме тропске прашуме
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жИвОТИње јУжнОаМерИчКИх ТрОПСКИх ПрашУМа

СваКОдневнИх КИша

жИвОТ У нИвОУ КрОшњИ

1. ситног је раста, 2. живи у јату, 3. хвата се ногом и кљуном, 4. потпомаже опрашивање

биљака, 5. горњи део кљуна је кукаст, 6. има цеваст кљун, 7. сиса цветни нектар, 8. храни се

семенкама и воћем, 9. величине је ласте, 10. прави неподношљиву буку, гласно урличе

• Именуј другу животињу ____________________________________________________________

1. Име птице: ___________________________     2. Име птице: ___________________________

• Животно станиште ____________________          • Животно станиште ____________________

• Храни се ____________________________          • Храни се ____________________________

______ а) мајмуни дрекавци су човеколики мајмуни.

______ б) мајмуни дрекавци живе у паровима.

______ в) на екстремитетима имају пет прстију који се завршавају ноктима.

______ г) мајмун дрекавац свој реп користи као екстремитет за хватање.

1. Од следећих тврдњи подвуци оне које се односе на колибрића.

2. Цртежи приказују ногу и главу две врсте птица. Повежи линијама оне које припадају
истој врсти и напиши име на одговарајућу линију. На другу линију напиши где живе
дате птице, а на трећу линију напиши чиме се хране.

3. Изабери оне тврдње које су истините за мајмуна дрекавца. Словом И обележи
уколико је тврдња истинита, а словом Н уколико је неистинита. 

15
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______ д) тело им је прекривено жутом и сивом длаком.

______ ђ) мужјаци својим урликањем обележавају и штите границе свог животног простора.

______ е) Њихов глас/урликање се чује и до 10 километара.

дугачки екстремитети за хватање, велике очи које гледају унапред, длака разних боја, стварање

галаме/буке, лагано/лако тело, реп за хватање, пљоснато лице, вешто кретање

• допуни реченице:

Животиње, које живе у групама у крошњи дрвећа вешто ________________________________.

упадљиво ______________________________. ______________________________ сигналима

одржавају везу једно са другим.

• паук крсташ: ____________________________________________________________________

• обичан птичји паук: _______________________________________________________________

1. чланконожац/зглавкар, 2. делови тела: глава, груди и трбух/задак, 3. има целицере, 

4. плете/преде мрежу, 5. има 4 пара чланковитих ногу, 6. тело се дели на главеногрудни део

и трбух/задак, 7. има ноге на трбуху/затку, 8. првенствено се храни инсектима, 9. лови и

мање кичмењаке, 10. лови ноћу, 11. има чврст крилни поклопац, 12. има три пара чланковитих

ногу

4. Подвуци оне тврдње које доказују да се организам мајмуна дрекавца прилагодио
начину живота у крошњи дрвећа.

5. За ког паука су карактеристичне наведене особине? Одговори бројевима. Заокружи
бројеве оних тврдњи које се односе и на паука крсташа и на обичног птичјег паука.
Прецртај оне тврдње које се не односе ни на једног од њих.

16
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жИвОТИње јУжнОаМерИчКИх ТрОПСКИх ПрашУМа

СваКОдневнИх КИша

жИвОТ У ПОЛУТаМИ

• на који начин исхране указује?

а) ____________________________________        б) ____________________________________

• за коју животињу тропске прашуме је карактеристичан?

а) ____________________________________        б) ____________________________________

______________________________ g мајмун дрекавац g _______________________________

1. брзо клизи, 2. ноћу оживи, 3. сјајно плива, 4. полаже јаја са меком љуском, 5. плен

прогута/гута у целини, 6. пресвлачи се, 7. гмизавац, 8. дише плућима, 9. има огромну снагу,

10. дању се одмара савијена на дрвету, 11. лови рибе и жабе, 12. хвата сисаре и птице, 

13. плен смрска/здроби, 14. са сувих крљушти спољашњег омотача вода се слива, 

15. има крљушти са шареним цртежима

• Анаконда: ______________________________________________________________________

• Белоушка: ______________________________________________________________________

3. Помешали смо особине белоушке и анаконде. Направи ред. Напиши бројеве поред
имена животиња (уџбеник ће ти помоћи).

2. Допуни следећи ланац исхране.

1. На основу површине два кутњака установи:

17
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савијају се на дрвећу ___, ретко силази са дрвећа ___, има дугачке екстремитете ___,

велика/крупна мачка ___, док расте, пресвлачи се/пресвлачи се за време раста ___, ноћу урла

___, хвата се репом ___, здроби/смрска плен ___, има звучни мехур ___, плен гута у целини/цео

плен гута ___, сваштојед је ___.

• Животно станиште: ____________________________________________________________

• величина: ___________________________________________________________________

• облик тела/телесна грађа: ______________________________________________________

• екстремитети: ________________________________________________________________

• Храни се: ____________________________________________________________________

• размножава се: _______________________________________________________________

а) воће g __________________________________ g ___________________________________

б) _______________________________ g птичји паук g ________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Иза наведених тврдњи напиши слово „Ј” ако се односи на јагуара, слово „Д” ако се
односи на мајмуна дрекавца, а слово „А” ако се односи на анаконду.

5. Окарактериши јагуара.

6. Допуни следећи ланац исхране.

7. Напиши имена оних животиња тропских прашума свакодневних киша, које ти
познајеш, а до сада још нису наведене. 

18
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аФрИчКе И азИјСКе ПрашУМе СваКОдневнИх КИша

у Африци се највећа повезана прашума свакодневних киша налази у _____________________.

Југоисточно-азијски архипелаг скоро _______________ прекривају прашуме свакодневних киша.

___________________________ животно станиште ___________________________

___________________________ место где се одмара ___________________________

___________________________ начин живота ___________________________

___________________________ храни се ___________________________

___________________________ угроженост ___________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

свет око нас:

гЛедаМО наУчнО-ПОПУЛарнИ ФИЛМ

сигурно веома радо пратиш на телевизији научно-популарне филмове. И на часу биологије ћете
имати могућност, да гледате филмове или одломке из филмова. 
• уколико не желиш заборавити какав филм си гледао, о чему је говорио, зашто је био

интересантан, направи белешке.
наши предлози:

• Прикључи на крај радне свеске из биологије неколико листова на којима можеш водити своје
белешке. ми смо ти уоквирили један програм/план, који пре гледања филма вреди
прегледати, да би своју пажњу усмерио на неколико важних аспеката.

3. Тигар и јагуар подједнако спадају у ред великих/крупних мачака. У неколико
реченица резимирај, какве заједничке црте имамо у случају ових великих мачака када
је реч о хватању плена.

2. Упореди горилу и мајмуна дрекавца.

1. Допуни реченице.

горила мајмун дрекавац
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• када погледаш филм или одломак филма, напиши белешку да не заборавиш шта си гледао.

• уколико буде прилике за то, помоћу својих белешки, скрени пажњу својим друговима на филм.

• сазнања која си добио путем филма повежи са оним што си учио на часовима биологије.

• Желимо ти пуно лепих доживљаја.

БИљКе аФрИчКИх Савана

нема годишњих доба; мало падавина, дужи сушни период; много падавина, краћи сушни
период; скоро сваки дан пада киша; годишњи просек падавина не достиже 1.500 mm; годишњи
просек падавина премашује 1.500 mm; кишовито годишње доба смењује се са сушним
годишњим добом

Шта треба да запамтиш/оно чега желиш да се сећаш:

• Наслов филма:

• На каквом животном станишту је снимљен филм?

• Какве биљке представља/приказује филм?

• Оно што треба запамтити везано за начин живота:

• Интересантност:

• Које животиње су снимљене?

• Интересантност:

• Оно што треба запамтити везано за начин живота:

• Какво упозорење, предлог, савет дају аутори филма везано за заштиту природе?

• Шта ти се свидело највише?

1. Упореди климу тропских прашума свакодневних киша и савана. Подвуци правом
линијом оно што се односи на саване, а таласастом оно што се односи на прашуме.

20
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северна ширина  ___________ северна ширина _____________

екватор _______________________ ________________________

прашума                 шумовита савана          травната савана                   пустиња

___________________    __________________    ___________________    ___________________

1. на дно шуме доспева релативно много светлости
2. сушни период траје 10-12 месеци
3. ниво крошње је ређи
4. Повезани биљни покривач, без дрвећа
5. земљиште не покрива повезани биљни покривач
6. непрекидно/континуирано/стално се мења лишће дрвећа
7. крошња дрвећа се затвара у више слојева
8. травнати покривач је нижи
9. дрвеће је стално олистало, зимзелено
10. трава расте 2-3 м високо
11. лишће у сушном периоду опада

2. Пресек приказује како се мења природни биљни покривач тропског појаса од
Екватора према северу. Допуни цртеж. Упиши име и степен географских ширина.

3. Разврстај следеће особине. Бројеве упиши на одговарајућу линију претходног
задатка, испод биљног покривача за који су карактеристични.
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жИвОТИње аФрИчКИх Савана: БИљОједИ

• оно што се односи на поједине животиње означи са Х на одговарајућем месту у табели.

1. сисар, 2. копитар, 3. преживар, 4. има шупљи рог, 5. нема шупљи рог, 6. биљојед, 7. живи у

групи, 8. папкар, 9. копитар, 10. има квргаве кутњаке, 11. није преживар, 12. кичмењак

• По чему су сличне? 
• По чему се разликују?

зебра је: _______________________________________

Антилопа је: ____________________________________

доласком сушног периода __________________ савана редовно ____________________ на пут.

увек трагају за таквим територијама где има ___________________ и _________________.

уколико касни долазак _________________ периода, бројне животиње ________________, због

недостатка ___________________ и ___________________. 

1. Упореди копитаре афричких савана са говедом.

2. Упореди ноге зебре [1] и антилопе [2].

3. Допуни текст уписивањем речи које недостају.

антилопа

зебра

говедо

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

[1] [2]
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1. човеколики мајмун, 2. ретко силази са дрвећа, 3. не задржава се увек на дрвећу, 4. очи гледају

напред, 5. има упадљиво дугачке екстремитете, 6. уши су размакнуте, 7. има 32 зуба, 

8. хвата се екстремитетима, 9. одлично скаче, 10. хвата се репом, 11. дланови и табани су

голи, 12. има звучни мехур, 13. живи у групи

• напиши назив друге животиње. ____________________

Белешке о шимпанзи: ___________________________________________________________

видео сам је у зоо-врту: _________________________________________________________

______________________________________________________________________________

видео сам је на телевизији: ______________________________________________________

______________________________________________________________________________

Читао сам о њима: (напиши наслове књига) ________________________________________

______________________________________________________________________________ 

жИвОТИње аФрИчКИх Савана: граБљИвцИ

4. Заокружи бројеве тврдњи које су карактеристичне за шимпанзу.

1. По чему се разликују јагуар и лав?

23

јагуар лав

Где живи?

када лови?

какве је боје?

Постоји упадљива
разлика између
женки и мужјака?
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1. има ваљкаст реп, 2. има бочно спљоштен реп, 3. воли топлоту, 4. гмизавац, 5. рачваст

језик је чуло додира, 6. има оклоп, 7. има много шиљатих зуба, 8. откинути реп поново

израсте, 9. има 4 ноге, 10. глава му је издужена, 11. глава му је мало издужена, 12. храни се

инсектима, 13. сваштојед, 14. полаже јаја са чврстом кречњачком љуском, 15. има

променљиву телесну температуру, 16. полаже јаја са меком љуском

нилски крокодил сиви гуштер

а) папагај – шимпанза – зебра
б) обични птичји паук – шимпанза – јагуар
в) лав – дрекавац – лишће дрвећа
г) трава – зебра – лав
д) трава – лав – нилски крокодил

жИвИ СвеТ (ТрОПСКИх) ПУСТИња

• у Африци: ______________________________________________________________________

• у Америци: ______________________________________________________________________

• у Азији: _________________________________________________________________________

• у Аустралији: ____________________________________________________________________

2. Упореди крокодила и сивог гуштера. Бројеве упиши у одговарајуће кругове скупова,
особине које су карактеристичне за обе животиње упиши у делове скупова који се
преклапају.

3. Који је правилан/исправан ланац исхране у савани? Испод питања има пет словима
обележених одговора. Заокружи слово потпуно тачног одговора.

1. Наведи највеће тропске пустиње Земље (помоћи ће ти слика/цртеж уџбеника).

24

крокодил сиви гуштер
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• налазе се у висини којих знаменитих географских ширина? _____________________________

• који је правац кретања ваздуха карактеристичан за та подручја? _________________________

у тропским пустињама годишња средња температура је _________________. температура

ваздуха у подне може да достигне и _________________ степени целзијусових, док се ноћу

често спушта и до _____________________, због тога је дневно колебање температуре

___________________. Годишња количина падавина не достиже ____________ милиметара,

киша пада само ____________. у тропским пустињама је _____________ светлости,

_________________ сенки.

а) ______________________________________________________________________________

б) ______________________________________________________________________________

разлог/узрок Последица

а) ____________________________________     g ___________________________________

___________________________________

___________________________________

б) ____________________________________     g ___________________________________

___________________________________

___________________________________

2. Који су фактори околине најкарактеристичнији за тропске пустиње? Допуни
реченице.

3. Од фактора околине и карактеристика које су наведене у претходном задатку, напиши
оне, који доводе до тога да у пустињама нема повезаног биљног покривача.

4. Данас пустиње заузимају све веће територије на Земљи. Који су разлози
дезертификације? Поред појединих разлога/узрока упиши и последице. Помоћи ће ти
текст на 17. страни уџбеника. 
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Биљка                                  Биљни органи                                  ком фактору околине
се прилагодио?

1. _________________________              __________________________

2. _________________________              __________________________

5. Сагуаро кактус се изванредно прилагодио свом животном станишту. Име/назив
органа упиши на одговарајуће место. Поред имена/назива органа напиши којим
факторима околине су се прилагодили ти органи. 

6. Како су се пустињске животиње прилагодиле суровим факторима околине? Допуни
табелу речима које недостају.

26

Фактор околине Прилагођавање Предност прилагођавања

много светлости, 
мало сенки

скривање у склоништу

висока температура одавање топлоте, 
хлађање тела

испупчени, велики делови
тела

мало падавина чување воде/влаге

исхрана/храни се у току ноћи
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жИвИ СвеТ МедИТеранСКИх ПОдрУчја

А) храст плутњак
Б) храст китњак
в) оба
Г) ниједан

___ а) листопадно ___ ђ) Цваст реса

___ б) висина од 20 до 30 метара ___ е) огуљена кора је драгоцена

___ в) Гломазна крошња ___ ж) Плод жира

___ г) зимзелено ___ з) режњевит лист

___ д) дводома биљка ___ и) опрашује се инсектима

___ зимске падавине су спрале и стањиле земљиште.

___ на танком земљишту медитеранске шуме нису могле саме од себе да се

ревитализују.

___ на површини се формирао стеновит, огољен/пуст крајолик.

___ Грмље покровног биља формира трновиту, жбуновиту макију.

___ медитеранске шуме је човек посекао/истребио.

а) ____________________________________     г)  ____________________________________

б) ____________________________________     д) ____________________________________

в) ____________________________________     ђ) ____________________________________ 

1. Упореди храст плутњак са храстовима наших шума. Упиши одговарајућа велика
слова испред малих слова. 

2. Зашто се макија формирала у медитеранским крајевима? Уписивањем редних бројева
сврстај тврдње у хронолошки ред.

3. Наведи такве биљке које су домицилне (одомаћене) на медитеранским подручјима,
али се могу пронаћи и код нас. 

27
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а) _______________     б) ________________     в) _______________     г) _________________

_______________         ________________         _______________        _________________

жИвИ СвеТ ТравнаТИх ПрОСТранСТава

унутрашњи делови континената удаљени су од _________________. ту се више не остварује

________________, _________________  океана на климу. _________  је хладна и дугачка, а

лето је ________________, ________________ . Годишња количина падавина не достиже

___________ милиметара.  

4. Које делове тела камелеона приказују цртежи? Напиши испод делова тела, која је
њихова најкарактеристичнија особина.

1. Где су се формирала травната пространства, пустаре, ливаде? Допуни текст, упиши
појмове који недостају. (За то користи податке 52. стране уџбеника.)

2. Именуј делове биљке љуљ из реда трава.

28
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___ 1. траве не захтевају много падавина.

___ 2. Жиличасти корен трава се одмах испод површине грана.

___ 3. Жиличасти корен трава продире дубоко у земљиште.

___ 4. Цвет трава опрашује ветар, који слободно дува у пустари.

___ 5. на ливадама, пустарама без дрвећа добро опстају траве, које воле светлост.

___ 6. Цветове трава опрашују инсекти.

___ 7. Паралелна нерватура листа трава одводи влагу падавина до корена.

___ 8. траве добро подносе сушна лета.

___ 9. у току дугих, мразовитих зима траве смрзну.

___ 10. травната пространства, пустаре, ливаде одумру у летњој жези.

бизон, текуница, лисица, дабар, коњ, скакавци, сиво говедо, преријски пас, скакавци, ној, змија
звечарка, зрикавци, фазан, шумски миш, пољски зец, јастреб мишар, преријски вук, сиви гуштер,
шаран, дропља, овце, хрчак, волухарица, штекавац (белорепи орао), шишмиш, тигар

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Зашто су карактеристичне/доминантне биљке травнатих пространстава, ливада,
пустара из реда трава? Следеће реченице садрже истините и неистините/лажне тврдње,
које се односе на особине трава. Испред реченица напиши слово И, уколико је тврдња
истинита и слово Н уколико је тврдња неистината/лажна. 

4. Подвлачењем изабери, које од наведених животиња живе на травнатим
пространствима, пустарама, ливадама. Од наведених животиња уоквири оне које и на
травнатим пространствима, пустарама, ливадама наше домовине проналазе услове за
живот. 

5. Напиши у неколико реченица, зашто данас на Земљи имамо веома мало таквих
територија где се налазе травната пространства, пустаре, ливаде са нетакнутим живим
светом.
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ЛИСТОПадне шУМе КОнТИненТаЛнОг КЛИМаТСКОг ПОјаСа:
БИљКе

у континенталном климатског појасу ритам живог света одређује смена

____________________________ . у пределима где годишња количина падавина премашује

____________ милиметара, формирале су се _________________ шуме. Хладнија/свежија

________________ клима са равномерним падавинама погодује

формирању/распрострањивању ___________ . на подручјима са топлијим летима

_____________ образује шуме. 

6. Напиши кратак резиме о томе како се мења изглед травнатих пространстава, пустара,
ливада сменом годишњих доба. Годишња доба на пустари.

1. Допуни реченице уписивањем појмова који недостају.

Годишња доба на пустари
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а) стабло је усправно, кора је сива, б) гломазно/огромно дрвеће, в) крошња се спорадично

затвара, г) има дебело стабло и попуцану кору, д) ниво грмља и жбуња је неразвијен, ђ) на

нивоу зељастих биљака живи много цветница, е) на нивоу грмља и жбуња живе врсте које

захтевају пуно светлости, ж) крошња се потпуно/густо затвара, з) на нивоу зељастих

биљака цветнице цветају само пре олишћавања крошње

• Храстова шума: ________________________________________________

• Букова шума: __________________________________________________

када је шума лепа?

3. Стрелицама обележи како се мења количина светлости и водене паре у листопадним
шумама. У последњој колони опиши какве су последице тих промена. Користи цртеж
број [5] на 56. страни уџбеника.

4. За време којег годишњег доба највише волиш шуму? Напиши резиме.

2. Расврстај особине карактеристичне за храстове и букове шуме. Слова упиши на
одговарајуће место.
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нивои шуме

ниво 
крошњи

ниво 
грмља и жбуња

ниво 
зељастих биљака

количина
светлости

количина
водене паре

Последице
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ЛИСТОПадне шУМе КОнТИненТаЛнОг КЛИМаТСКОг ПОјаСа:
жИвОТИње

а) пупољци, б) изданци, в) делови цвета, г) бобице, воће, д) суви плодови, ђ) корење, е) гљиве,

ж) опало лишће, з) лишајеви, и) маховине, ј) семење, к) дрвенасто стабло жбуња, л) плодови,

м) изданци зељастих биљака

1. дивље свиње, 2. кртица, 3. срндаћи и јелени, 4. детлићи, 5. шумске ушате сове, 6. кишне

глисте, 7. лисице, 8. сенице и друге птице певачице, 9. ларве инсеката, 10. виноградски пуж,

11. шишмиши, 12. мрави, 13. шумски мишеви и други глодари, 14. бубе и лептири

• Биљоједи у листопадним шумама: __________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1. Биљни свет шума обезбећује богату количину хране за животиње шума. Групиши
наведене изворе хране по нивоима живог света у шуми. Упиши словни знак хране на
одговарајуће место.

2. Од наведених животиња изабери оне које се хране биљкама и гљивама/печуркама и
њихов број спари са словним знаком извора хране (словни знаци се налазе у
претходном задатку наведени од а, до м,).
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нивои једне храстове шуме Биљна храна и гљиве које су доступне за исхрану

ниво крошњи

ниво грмља и жбуња

ниво зељастих биљака

ниво маховина

ниво земљишта
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а) __________________________________________________________________

б) __________________________________________________________________

в) __________________________________________________________________

БИљКе ТајгИ

1. има много светлости, 2. већина дрвећа је зимзелена, 3. зими лишће опада, 4. непотпун је

ниво жбуња и ниво зељастих биљака, 5. има мало светлости, 6. има много биљака на нивоу

зељастих биљака, 7. дрвеће је високо 30-40 m, 8. на нивоу грмља и жбуња живе биљке које

воле светлост, 9. добро је развијен ниво маховина, 10. и ниво грмља и жбуња је развијен, 

11. развила се на подручју са мало падавина, 12. ретка, светла шума

3. Састави неколико ланаца исхране листопадних шума. Напиши назив хране и име оне
животиње која се тиме храни. Користи набрајања из претходних задатака, односно
табелу која се налази на 59. страни уџбеника.

1. Упореди храстову шуму са тајгом. Напиши бројеве наведених карактеристика код
одговарајуће шуме. 
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_____________________________________          _____________________________________

храст бреза

жИвОТИње ТајгИ: БИљОједИ

одговори. шта закључујеш на основу таквих кутњака?

веверица је: _____________________________________________________________________

3. Нацртај лист храста и брезе.

1. Помоћу цртежа именуј зубе веверице. Нацртај један кутњак веверице.

2. Именуј врсте борова које овде видиш. Упиши њихово име на линију. Означи
стрелицом која шишарка припада ком бору.
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птица ___, сисар ___, длакав ___, пернат ___, глодар ___, главна храна су пупољци и изданци

борова ___, главна храна су иглице борова ___, тело је здепасто ___, скупља зимницу ___,

зимско скровиште је право гнездо ___, ноћ проводи на дрвећу ___, има кљун ___, лове је због

крзна ___, новорођенче је неразвијено ___, има четири ноге ___, има две ноге ___, задње ноге

су дуже од предњих ___, полаже јаја ___.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. На коју животињу се односе ови подаци? Одговори бројевима.

3. Упореди великог тетреба са крстокљуном.

4. Укратко напиши, због чега мали број животиња једе игличасте листове и шишарке
борова/четинара.

велики тетреб крстокљун

тело

кљун

храна

животно станиште 
у тајги

1. веверица 2. велики тетреб
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жИвОТИње ТајгИ: граБљИвцИ

_______________________       _______________________       _______________________

1. звер из породице мачака, 2. скупља се у чопор, 3. има оштар глас, 4. велика звер, 5. зими се

увлачи у легло, 6. има развијен слух, 7. има квргав кутњак, 8. на врху ушију има чуперке длака,

9. воли шумско воће, 10. има изнутра постављено легло, 11. спада у ред паса, 12. урла или

завија, 13. хвата и рибе, 14. има таласасте кутњаке, 15. младунчад се споро развијају

а) маховина – веверица – вук
б) воће – смеђи медвед – ирвас
в) семе борова – веверица – рис
г) бреза – велики тетреб – рис
д) шумски миш – вук – смеђи медвед

1. Која тврдња се на коју животињу односи? Одговори бројевима. 

2. Распореди животиње тајге у следећу табелу. Упиши њихова имена на одговарајуће
место у табели. 

3. Који је исправан/правилан ланац исхране у тајги? Заокружи словни знак тачног
одговора. (Могуће је и више тачних решења.)

биљојед

биљо и месојед

месојед

ниво крошњи ниво маховина
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жИвОТ У ТУндрИ И У ПОЛарнИМ ПредеЛИМа

а) за време кратког лета снег се не отопи
б) за време дуге зиме нестају сви облици живота
в) зими се претавара у мочвару
г) у њој расту лишајеви, маховине, вишегодишње траве и ниско жбуње
д) у тундри само биљке могу да опстану

• Ирвас

величина: _________________________________

потколеница: ______________________________ 

копито: _________________________________

длака: ____________________________________

храна: ____________________________________

• сакупи оне најважније особине по којима ирвас личи на срну.

________________________________________________________________________________

смеђи медвед живи у ___________ , а бели медвед на __________ . оба имају _______________

велику телесну масу и огроман раст. Храна им се претежно састоји од _____________ , али једу

и ______________ , трче, одлично, _____________  зимски сан. рађају _____________

младунчад. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1. Шта је карактеристично за тундру? Заокружи словни знак тачног одговора. 

2. Упореди ирваса са срном која живи код нас. Установи које су сличности и разлике
међу њима.  (У раду ће ти помоћи уџбеник.) 

3. Напиши исправне тврдње које се односе на смеђег и поларног/белог медведа.

4. Састави ланац исхране карактеристичан за тундру.
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жИвИ СвеТ вИСОКИх ПЛанИна

у високим планинама је планински _________________  _________________ . температура се у

складу са висином мења, идући према горе на сваких 100 метара _____________________ за

0,5 степени целзијусових. на падинама које бије ветар је мање падавина, док на падинама без

ветра ___________________   _______________ . дневно колебање температуре је веће него

_______________ .

• легенда:      p = смањује се према горе        q = према горе расте

1. Доврши започете реченице.

2. У овој табели испитујемо услове живота који су се формирали у високим планинама.
У појединим колонама стрелицама обележи промену фактора околине везано за
надморску висину.

висина температура сунчево
зрачење

Чистоћа
ваздуха ветар Падавине

дебљина 
и садржај

хранљивих
материја у
земљишту

3000 m

2500 m

2000 m

1500 m

1000 m

1500 m
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а) вегетација подножја, б) храстове шуме, в) букове шуме, г) борове шуме/четинари, д)

граница шума/линија шума, ђ) патуљасти борови/четинари, е) планинске/алпске ливаде,

пашњаци, ж) снежне литице, з) граница снега/линија снега, и) вечити снег

1. животиња снежних литица, 2. живи на стеновитим, огољеним местима у шупљинама, 

3. папкар је, 4. има шупаљ рог, 5. глодар је, 6. живи у чопору, 7. зими се повлачи у

борове/четинарске шуме, 8. изврсно се креће, добро скаче, 9. спава дугим зимским сном, 

10. опрезна, плашљива животиња, 11. храни се изданцима, младим гранама и кором дрвећа

3. Какви биљни појасеви су се формирали у високим планинама Европе? Допуни цртеж
тако да на линије са висинском ознаком (бројевима) упиши словни знак биљних
појасева. (Користи скицу број [2] на 71. страни уџбеника.)

4. Разврстај особине дивокозе и алпског мрмота. Бројеве упиши на одговарајуће место
табеле.

39

2500

m

2000

1000

500

Ј с

дивокоза Алпски мрмот
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жИвИ СвеТ МОра

• обележи плавим стрелицама:  смер раста а = температуре и б = притиска. словне знаке упиши
поред стрелица.

само животиња, само биљка, јако много живих бића, једна биљка, лети, пузи, лебди, многи од
њих могу се видети само помоћу микроскопа, живи у земљи, живи у води, споро се размножава,
брзо се размножава

живи причвршћен за морско дно ___, 95 % тела је вода ___, лебде ___, већина живи у

колонијама ___, на телу имају поре ___, на телу имају жарне ћелије ___, имају примарну телесну

дупљу ___, грабљивци ___, кроз тело им струји вода ___, унутрашњи скелет им је изграђен од

кречњачких или рожнатих иглица ___.

1. Овде видиш попречни пресек мора. Обележи црвеном водоравном линијом докле
допире много светлости, а црном одакле је мрак. Обележи водоравном зеленом линијом
границу распрострањености биљака. (Користи цртеж број [2] на 74. страни уџбеника.)

2. Подвуци оне особине које се односе на планктоне.

3. Иза тврдње напиши слово „М” ако се односи на медузу, а слово „С” ако се односи на
сунђер.

40
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МОрСКе рИБе

дугачак је 15 метара, дугачка је 2-5 метара, знатно је мања од претходних, срасле крљушти
стварају оклоп, кожа је оштра од зупчастих крљушти, распрострањена је на читавом свету, има
хрскавичав скелет, крећу се у јатима, рађа живе младе, нема кости, маса јој износи 150-300 кг,
храни се планктонима, живи у топлим морима, живи у северном делу Атлантског и тихог океана

• трећа животиња је: _____________________________________

4. На слици пресеченог сунђера обележи црвеним стрелицама како кроз њега протиче
вода.

1. Нацртај леђно пераје на цртеж харинге (1), туне (2) и ајкуле/морског пса (3). Нацртај
им и репно пераје.

2. Помешали смо неке карактеристичне особине три животиње. Подвуци правом
линијом оно што се односи на туну, а таласастом оно што се односи на ајкулу/морског
пса. Установи и то која је трећа животиња. 

41

3

2

1
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харинга,          биљке планктона,          животиње планктона,          туна,    

• састави и друге ланце исхране. (користи цртеж број [4] на 79. страни уџбеника.)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

животиње мора и морских обала: птице и сисари

маса ____________________ говеда = маса 1 кита = маса ______________________ слонова

имају вретенасто тело

имају само предње екстремитете

веслају задњим ногама на којима

се између прстију налази затегнута 

пловна кожица

имају репно пераје

хране се планктонима

грабљивице су

никада не напуштају воду

радо се сунчају на обали

имају малу, округлу главу

кожа им је скоро без длаке

испод коже имају слој сала

сисари су

3. Обележи бројевима правилан редослед у ланцу исхране.

1. Тражи везу између телесне масе следећа три жива бића, задатак реши на основу
слике број [2] на 80. страни уџбеника.

2. Упореди китове са фокама. Повежи линијама која особина се односи на коју
животињу. 

китови фоке
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_____________________________________          _____________________________________

1. гнездо прави на дрвету, 2. храни се искључиво рибама, 3. сваштојед, 4. за време сеобе
прелеће нашу земљу, 5. код нас излеже јаја, 6. гнездо прави у јатима, 7. има карактеристичан
глас, 8. гнезди се на земљи, 9. рони за храном

галеб, туна, корморан, ајкула/морски пас, харинга, биљни планктон, животињски планктон, фока

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Именуј птице, које видиш на цртежу. Нацртај им кљун. Бројеве особина напиши
испод одговарајуће слике птице. (Помоћи ће ти у раду слике број [4] и [5] на 81. страни
уџбеника)

4. Распореди наведена жива бића у ланце исхране. Једно живо биће можеш сврстати и
у више ланаца.

5. Наведи типове загађења и оштећења околине, која доводе до изумирања живог света
мора.
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свет око нас:

жИва БИћа даЛеКИх Крајева

сисари: _______________________

птице: ________________________                                   

рибе: _________________________                                           

дупљари: ______________________                                   

гмизавци: ______________________

паукови: _______________________

сунђери: _______________________

а) сваштојед

б) избраздан кутњак

в) биљојед

г) таласаст кутњак

д) месојед 

ђ) квргави кутњак

___________________   ___________________   ___________________   __________________

1. на основу телесне грађе групиши оне животиње далеких крајева које су
најкарактеристичније.

2. Споји одговарајуће цртеже и изразе. Упиши словне ознаке у квадратиће код
одговарајућих бројева.

3. Да ли препознајеш животиње уколико само толико видиш колико је нацртано на
цртежима? Упиши на линију име животиња.

44

1.

2. 

3. 
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ПрИрОднИ жИвИ СвеТ даЛеКИх Крајева

– резИМе

___________    ___________     ___________      ___________       ___________        ___________   

сунђери: 1. тело је грађено од рожнатих нити или кречњачких иглица, 2. лебде, 3. живе у
морима, 4. имају примарну телесну дупљу

Ајкуле: 1. кичмењаци, 2. имају хрскавичави скелет, 3. репна плоча је водоравна, 
4. грабљивци

шимпанза: 1. копитар, 2. има 32 зуба, 3. крајеви прстију су прекривени ноктима, 4. сваштојед

крокодил: 1. оклопњак, 2. сваштојед, 3. има издужену главу, 4. јаја се излегу од топлоте
сунчевог зрачења

китови 1. водени сисари, 2. имају носни отвор на врх главе, 3. усправно репно пераје није
сразмерно, 4. дишу плућима

1. На основу легенде означи животне заједнице. Називе напиши изнад одговарајућих
квадрата.

2. Поткрала се грешка у карактеризацији следећих животиња. Подвуци неисправну
тврдњу.

45

Северни поларник

Раков повратник

Екватор

Јарчев повратник

Јужни поларник

море
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1. папагај, 2. веверица, 3. колибри, 4. мајмун дрекавац, 5. анаконда, 6. вук, 7. птичји паук, 

8. туна, 9. бели медвед (поларни медвед), 10. мрки медвед, 11. рис, 12. плава ајкула/морски пас,

13. харинга, 14. брадата медуза, 15. дивља мачка, 16. зебра, 17. лав, 18. ирвас, 19. јагуар, 

20. планктон, 21. велики тетреб, 22. фока, 23. шимпанза, 24. крокодил, 25. сунђер, 26. кит, 

27. камила, 28. антилопа, 29. пустињска лисица, 30. крстокљун, 31. велики детлић, 

32. срндаћ, 33. бела рода, 34. лисица, 35. паук крсташ, 36. италијански скакавац, 

37. волухарица, 38. сиви гуштер 

3. Где живе наведене врсте? У којој животној заједници/средини проналазе услове за
живот? Упиши бројеве у табелу.

4. Припреми реферат. На основу до сада ученог резимирај, шта може један човек, који
живи у Мађарској, учинити за заштиту великих животних заједница на Земљи?
(факултативни задатак.)

46

Животна заједница

тропска прашума

карактеристичне животињске врсте

савана

Пустиња

травната пустара

листопадна шума

тајга

тундра

море и морска обала
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ОПшТе КараКТерИСТИКе

жИвОТнИх заједнИца

ОКОЛИна жИвИх БИћа

количина падавина у прашумама је _______, него у црногоричним/четинарским шумама.

количина водене паре у ваздуху је у нивоу зељастих биљака лиснатих шума ____________ него

у нивоу крошње.

количина хранљивих материја у тлу саване је  ____________ него у тлу тајге.

температура лета је на тундри ____________ него у тајги.

лети је у буковим шумама светлости  ________  него у храстовим шумама.

1. Означи наведене тврдње тако да буду истините. Користи следеће знакове: > већи,
више; < мањи, мање.

2. Повезаност животног станишта и околине је изузетно разноврсна. Допуни скицу
уписивањем назива фактора околине који недостају. (Користи цртеж број [1] на 86.
страни уџбеника.)

éLeTTeLeN köRNyezeT

talaj

gombák

köRNyezeT

неЖИвА околИнА

околИнА

земљиште

гљиве
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воли светлост: ____________________________________________________________________

воли топлоту: _____________________________________________________________________

воли/подноси засенчена места: ______________________________________________________

воли хладноћу: ___________________________________________________________________

воли/подноси таму: ________________________________________________________________

_________________________     __________________________     ________________________

3. Напиши број живог бића код оне тврдње која се односи на њега.

4. Лисице своје тело могу да хладе само кроз унутрашњу површину ушију која није
прекривена длаком. У зависности где живе, различита им је величина ушију. Установи
која је пустињска лисица, поларана лисица и лисица умереног појаса. Назив упиши
испод одговарајуће слике.

48
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• жива бића која воле влажност: ______________________________________________________

• жива бића која подносе сушу: ______________________________________________________

еКОЛОшКа ваЛенца жИвИх БИћа

минимум:   2 ос

оптимум:   25 ос

максимум:  42 ос

• Цртај на милиметарском папиру. у радној
свесци нацртај само облик криве еколошке
валенце. 

Испитивана биљка је: ______________________________________________________________

5. Сакупи по 3-3 примера за жива бића која воле влажност и која подносе сушу.

1. Нацртај еколошку валенцу у односу на температуру.

2. Користећи податке табеле нацртај криву еколошке валенце током експеримента
испитиване биљке. Установи еколошку валенцу у односу на температуру.

температура

ра
ст

температура

ра
ст

раст у центиметрима 0,1 0,5 1,5 3 6 9 14 11 6 1

4 7 10 13 16 19 22 25 28 31температура
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• ________ мајмуни, јер су _________________________ еколошке валенце

• ________ вукови, јер су __________________________ еколошке валенце

3. Која је функција карактеристична за жива бића са широком еколошком валенцом,
која су прилагођена хладнијим условима? (Заокружи слово одговарајуће функције.)

4. Установи која крива изражава еколошку валенцу према температури код мајмуна, а
која код вукова.

50
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грађа (СТрУКТУра, СаСТав) жИвОТнИх заједнИца

• Биљка – биљка: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

• Биљка – животиња: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

• Животиња – животиња: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

• назив животне заједнице: _________________________________________________________

клима

рељеф живи свет

земљиште

1. Сакупи примере за међусобни однос живих бића. (Немој мислити само на односе
исхране.)

2. Допуни цртеж тако да ослика животну заједницу. Напиши и назив те животне
заједнице.

3. Прикажи узајамно дејство живе и неживе средине. Нацртај стрелице које ће
приказати узајамно дејство (интеракције).
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• Жива бића тих ланаца упиши на одговарајуће место на табели, где је могуће, упиши и
терцијалног потрошача. 

1. зелене биљке су основа опстанка живих организама.
2. Примарни потрошачи се хране животињама месоједима.
3. организми разлагачи се хране биљним и животињским отпацима.
4. организми разлагачи стварају хранљиве материје које биљке могу користити.
5. Храна секундарних потрошача су животиње биљоједи.
6. Једно животно станиште може прехранити неограничени број потрошача.
7. Производни организми (произвођачи) су храна примарних потрошача.
8. Производни организми (произвођачи), потрошачи и организми разлагачи су независни 

једни од других. 
9. терцијални потрошачи се хране животињама месоједима.

10. организми разлагачи су у вези са примарним, секундарним и терцијалним потрошачима.
11. Произвођачи и разлагачи формирају нивое исхране.
12. нежива околина је повезана са организмима разлагачима.
13. зелене биљке су прва карика у ланцу исхране.
14. организми разлагачи нису део ланца исхране.

4. Састави ланац исхране карактеристичан за поједина животна станишта.

5. Од наведених реченица прецртај оне, које садрже нетачне тврдње.

листопадне шуме

воде и обале

тропска прашума

савана

травната пустара

тајга

тундра

организми
произвођачи

примарни
потрошачи

секундарни
потрошачи

терцијални
потрошачи
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КрУжење/КреТање МаТерИје У жИвОТнИМ заједнИцаМа

• Именуј секундарног потрошача

• Именуј примарне потрошаче и терцијалног потрошача.

1. Састави један ланац исхране. Имена живих бића упиши у кругове скупова, узимајући
у обзир промену броја јединки на нивоима ланца исхране. (Најмањи круг нека означава
ниво ланца исхране где је најмањи број јединки.) На крају означи бројевима правилан
редослед у ланцу исхране. 

2. Допуни пирамиде исхране. Упиши имена живих бића која недостају. Означи
стрелицом како се мења укупна маса живих бића (црвена стрелица) и величина тела
(плава стрелица) према врху пирамиде (расте: � , опада: � )

3. Допуни следеће мреже ланаца исхране.

траве

зебра

антилопа

биљни планктон

харинга

медуза

нпр.

нпр.

нпр.
нпр.

траве

дрекавац

еја
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ПрИрОдне И вешТачКе жИвОТне заједнИце

релативна равнотежа
регулисана је људском активношћу

нема људске активности
потребно је надокнадити

хранљиве материје
кружење материје је неометано

1. биљну храну
2. пољског зеца
3. сома

• означи место човека у ланцу исхране. 

1. 2. 3.

Човек је: __________________    ____________________    __________________ потрошач.

4. Састави такву мрежу исхране у којој је бела рода врхунски грабљивац.

1. Повежи линијама одговарајуће појмове.

2. Нацртај пирамиду исхране ако човек једе:

54

биљке бела рода

Природна животна
заједница

вештачка животна
заједница
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сом, морски пас, човек, животињски планктони, алга, харинга, деверика

Природна животна заједница: _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

вештачка животна заједница: _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

УТИцај загађења ОКОЛИне

на жИвОТне заједнИце

остаци угинулих биљака и животиња, средства за уништавање коровских биљака (хербициди),
закопавање опасних и отровних отпадних материја, загађење нафтом, комади стена, ђубрење,
средства за уништавање инсеката (инсектициди), закопавање пластичних отпадних материја,
просипање остатака фарбе, закопавање  грађевинских отпадних материја (шута) 

а) грејање станова, б) коришћење аутомобила и теретних возила, в) рад термоелектрана,

г) вулканска активност, д) пешчане олује, ђ) рад индустријских постројења, е) прскање, 

ж) авиони

3. Састави од наведених живих бића један ланац исхране природне и један вештачке
животне заједнице.

1. Од наведених појмова подвуци оне, који могу да проузрокују загађење
земљишта/тла.

2. Од наведених догађаја изабери оне, који наричито повећавају загађеност ваздуха.
Групиши словне ознаке у скупове у складу са тим какво загађење доспева у ваздух.

55

загађује димом 
и чађи

загађује 
угљен-диоксидом

у ваздух доспевају гасови 
који изазивају киселе кише
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• наведи три активности, којима се може смањити индустријско загађивање ваздуха.

1. _______________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________

а) не возиш се аутомобилом, б) протествујеш против коришћења уређаја који загађују ваздух,

в) садиш дрвеће, г) не грејеш непотребно, д) економично користиш електричну струју, 

ђ) искључиво се возиш аутомобилом који има катализатор, е) протествујеш против сече

домаћих шума, ж) ако можеш, искључиво се возиш бициклом, з) не сакупљаш и  не користиш

никакве сувишне потрошачке производе, и) штитиш дрвеће, које расте у твојој околини.

1. _______________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________

нафта, отпадне воде индустријских погона, издувни гасови, плодно земљиште, вештачко
ђубриво, комуналне отпадне воде, течно ђубриво, метални отпаци, средства за прање и
чишћење, угинуле животиње, пластичне отпадне материје

3. Како се може смањити ниво загађености ваздуха?

4. Како ти можеш помоћи да се ваздух мање загађује? Изабери неку од наведених
могућности и заокружи словни знак одговарајућих активности.

5. И загађеност вода угрожава живи свет. Резимирај у три кратке реченице, зашто живот
на Земљи зависи од чисте (незагађене) воде. 

6. Од наведених материја изабери и подвуци оне које највише загађују воде. 

7. Састави кратак извештај о својим активности на пољу заштите околине. На основу
својих запажања и сакупљеног материјала испричај како се спречава загађење околине
тамо где ти станујеш. 
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ОПшТе КараКТерИСТИКе жИвОТнИх заједнИца

ПОнављање

1. лав, 2. мајмун дрекавац, 3. ирвас, 4. рис, 5. нектар цветова, 6. тетреб, 7. јагуар, 8. зебра,

9. бели медвед, 10. иглице борова, 11. колибри, 12. трава, 13. лишајеви, 14. обични птичји паук

• тропске прашуме свакодневних киша: _______________________________________________

• саване: _________________________________________________________________________

• тајге: ___________________________________________________________________________

• тундре: _________________________________________________________________________

земљиште, ветар, вода, хладноћа, храна, светлост, клима, температура, ваздух, околина,
топлота

1. Састави ланац исхране од наведених живих бића. (одговори бројевима)

2. Од доле наведених појмова подвуци оне абиотичке еколошке факторе који заједнички
одређују на ком делу Земље може да живи одређена животиња.

3. Која крива/графикон је карактеристичан за жива бића која воле топлоту, и имају
широку еколошку валенцу. Заокружи број тачног одговора. 

1. 2. 3. 4.

57
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1. широка еколошка валенца, воли светло
2. широка еколошка валенца, воли засенчена места
3. широка еколошка валенца, воли мрак
4. уска еколошка валенца, воли светло
5. уска еколошка валенца, воли мрак

1. не могу опстати без животног станишта
2. скуп животних станишта
3. у опстанку имају улогу и неживи еколошки фактори
4. количина хране утиче на састав животне заједнице
5. животна станишта утичу на средину
6. скуп живих бића
7. животно станиште и животна заједница независни су један од другога
8. за опстанак није важна граница еколошке валенце одређених врста
9. врсте су у интеракцији, делују једна на другу
10. карактерише их кружење материје

4. Какве особине има живо биће за које је карактеристична ова крива/графикон? Од
наведених тврдњи заокружи број тачне тврдње.

5. Од наведених подвуци изјаве које нису карактеристичне за животне заједнице.

6. Нацртај једну комплетну пирамиду исхране. Наведи саставне елементе.

јачина светлости
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СиСтематизација живих бића

ОСнОве СиСтематизације

1. пољски зец, 2. велики детлић, 3. речни рак, 4. шумски миш, 5. шимпанза, 6. бела рода, 7. јеж,

8. шумска ушата сова, 9. дивља свиња, 10. белоушка, 11. еја мочварица, 12. виноградски пуж,

13. гундељ, 14. италијански скакавац, 15. зелена жаба, 16. ирвас, 17. обична крастача, 18. паук

крсташ, 19. рис, 20. говедо

1. кончаста зелена алга, 2. кукуруз, 3. буква, 4. лисната маховина, 5. шумска папрат, 

6. смрека, 7. љутић, 8. црвена детелина, 9. бреза, 10. висибаба, 11. рогоз, 12. храст, 

13. шаргарепа, 14. шаш, 15. паприка

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1. Групиши наведене животиње према исхрани и начину размножавања. (Одговори
бројевима, упиши их у одговарајућу колону табеле).

2. Групиши и наведене биљке. Одлучи сам на основу које особине ћеш их груписати.
(Одговори искључиво бројевима.)

Према исхрани

биљоједи месоједи сваштоједи

Према начину размножавања

јајашцима јајима вивипарне
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• јагуар и туна? ___________________________________________________________________

• јагуар и плави кит? _______________________________________________________________

• јагуар и рис? ____________________________________________________________________

• Од горе наведене три животиње, са којом је у најближем сродству јагуар?

________________________________________________________________________________

• Зашто? ________________________________________________________________________

Врста: _____________________________________________________________

Разред: ____________________________________________________________

Племе: ____________________________________________________________

једнОћелијСки Организми: прОкариОти и еукариОти

• Прокариоти су___________________________________________________________________.

Ту спадају ________________________________ и _____________________________________.

• Еукариоти су ____________________________________________________________________.

3. Установи зашто су животиње наведене у сваком следећем реду у све ближој
родбинској вези. По којој важној особини су сличне?

4. Установи у коју категорију систематизације спада галеб. Прикажи његово место у
систематизацији животиња помоћу скупова.

1. Која је разлика измећу прокариота и еукариота? Доврши реченице.
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1. нитрифицирајуће бактерије, 2. једноћелијска зелена алга, 3. папучица/парамецијум, 4.

гљивица врења, 5. велика амеба, 6. зелена еуглена, 7. модрозелене алге, 8. бацил туберкулозе

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

А) _______________________________ _____________________________

Б) _______________________________ _____________________________

2. Одреди у коју категорију спадају наведене врсте. Упиши број у одговарајуће кругове
датог скупа.

3. Наведи/именуј корисне бактерије.

4. Која је улога бактерија у кружењу материје у природи.

5. Именуј једноћелијске еукариоте, који су нацртани на слици. На линију А напиши
њихова имена, а на линију Б чиме се крећу.
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гљиве

1. вински квасац, 2. кончаста зелена алга, 3. зелена пупавка, 4. рудњача, 5. бактерије врења,

6. пероноспора грожћа, 7. монилија, 8. пепелница, 9. јестиви вргањи, 10. танконожица

________________________________________________________________________________

• Која је улога лишајева у формирању земљишта? _____________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1. Од наведених изабери гљиве/печурке. Упиши бројеве на линију.

2. Поред рудњаче нацртај зелену пупавку. Линијама повежи идентичне делове тела.

3. Од чега су граћени лишајеви? Упиши на одговарајућу линију цртежа.

62
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1. бактерије 2. гљиве

• ______ међу њима има и растварача • ______ могу бити и талофити

• ______ размножавају се деобом • ______ већина се размножава спорама

• ______ неке врсте су паразити • ______ има међу њима и једноћелијских

• ______ неке врсте проузрокују врење • ______ има међу њима и вишећелијских врста

биљке беСцветнице: 
алге, махОвине и папратнице

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Тело зелене кончасте алге се _______________ делило и након деобе остало спојено

___________________. Жабокречина је колонија ___________________.

4. Упореди бактерије и гљиве/печурке.

5. На линију испред особине упиши број групе живих бића на коју се особине односе.
На једну линију можеш уписати и више бројева.

1. Укратко формулиши шта називамо талофитном граћом тела/организма.

2. Која је веза измећу жабокречине и кончасте зелене алге? Допуни реченицу.

Бактерије Особина Гљиве

Телесна грађа

Како се

размножавају?

Који значај имају у

животним заједницама?
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• Зелене алге: ____________________________________________________________________

• Мрке алге: ______________________________________________________________________

• Црвене алге: ____________________________________________________________________

размножавају се спорама, спорангије се налазе на наличју листа, немају корен, имају корен,

стабло и лист, депонују велику количину воде, за размножавање неопходно је присуство воде,

немају цвет, имају ситне листове, стабло се развија у земљишту

3. Окарактериши морске алге/алге које живе у морима.

4. Испитај помоћу лупе једну биљчицу маховине. Нацртај  и означи делове маховине.

5. Допуни цртеж. На ооснову својих запажања нацртај део листа обичне папрати.
Нацртај увећану слику наличја листа.

6. Подвуци правом линијом оно што је карактеристично за маховину, а таласастом
линијом оно што је карактеристично за обичну папрат. Уоквири оне тврдње које су
карактеристичне за обе биљке.
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биљке цветнице: гОлОСеменице и СкривенОСеменице

племе ___________________________ племе ___________________________

а) смрека, б) бели бор, в) тиса, г) шумска папрат, д) ливадска преслица, ћ) ариш, е) туја, 

ж) клека, з) лисната маховина

• Голосеменице: __________________________________________________________________

• Објасни једном реченицом, зашто остале врсте не могу бити голосеменице? _______________

________________________________________________________________________________

7. Помоћ ове табеле сумирај карактеристике до сада учених племена. Користи следеће
знакове. + (има); – (нема); +– (још се не може сматрати правим органом)

1. Уцртај семене заметке на одговарајуће место и напиши називе племена.

2. Изабери од наведених биљака оне које су голосеменице. Словни знак упиши на
линију.

корен стабло лист цвет плод

алге

маховине

папратнице
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1. опрашују се помоћу ветра, 2. опрашују се инсектима, 3. имају плод, 4. немају плод, 5. развија

се само семе, 6. претежно су зељасте биљке, 7. искључиво су дрвенасте биљке, 8. семени

заметак је незаштићен, 9. семени заметак је заштићен у плоднику, 10. немају затворени

плодник, 11. плодни листови су срасли у плодник

• Голосеменице: __________________________________________________________________ 

• Скривеносеменице: ______________________________________________________________

дикОтиледОне и мОнОкОтиледОне биљке

1. Шта је карактеристично за голосеменице, а шта за скривеносеменице? Одговори
бројевима. (Један број може бити и на два места.)

1. Наука данас на Земљи познаје око 500 000 биљних врста (целину смо означили кру-
гом). Од тих врста број скривеносеменица износи 200 000. Прикажи број скривено-
семеница на кружном дијаграму.

2. Шта је карактеристично за разред дикотиледоних и монокотиледоних биљака? Одго-
вори правилним испуњавањем табеле. (Користи [1а] и [1б] скице на 115. страни уџбеника)

разред дикотиледоне монокотиледоне

клицин лист

корен

стабло

нерватура листа

цвет

{ алге

гљиве, маховине

папратнице, голосеменице

скривеносеменице
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А _________________________________ А ________________________________

дикотиледона биљка монокотиледона биљка

Свет око нас:

вежбе препОзнавања и Одрећивања биљака

Окарактериши делове биљке.

Корен: __________________________________________________________________________

Стабло: _________________________________________________________________________

Лист: ___________________________________________________________________________

Цвет: ___________________________________________________________________________

Име/назив биљке: _________________________________________________________________

Биљка број 1.: копнена, зелена, има зељасто стабло, има ризом, стабло је ваљкастог облика,

рачваста, има рашчлањене листове, цвет је већи од 1 cm, има одвојене чашичне

и латичне листове, латични листови су сјајни и жути, има много прашника

Биљка број 2.: биљка сувих ливада, ризом је усправан, има стабло у облику квадрата, има

длачице, листови су назупчени, чашични и латични листови су срасли, цветови

су љубичасто плаве боје, прашници функционишу као полуге

1. ____________________________________ 2. ____________________________________

3. Нацртај цвет једне дикотиледоне и једне монокотиледоне биљке и назначи делове.
На линије упиши имена врста.

1. Испитај биљку коју си донео са собом.

2. Од већ упознатих биљака навели смо особине две врсте. На основу особина установи
које су те две биљке.
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Цвет: _________________________________________________________ 

Лист: _________________________________________________________ 

Стабло: _______________________________________________________

Корен: ________________________________________________________

• Потражи слику те биљке помоћу сликовнице за детерминацију/одређивање биљака. Ако се у

потпуности поклапа са биљком на цртежу, правилно си одабрао.

• Наведи име биљке. _______________________________________________

Сунћери и дупљари

• Допуни реченице.

______________________ живе фиксирани/везани за место. Поједини _____________________

не мењају место. Медузе се крећу по принципу _______________________ погона.

3. Сличо као у претходном задатку, сакупи најважније особине друге биљке која се
налази на столу.

1. Упореди грађу тела сунђера и медузе. Поред цртежа напиши објашњења. Помоћи ће
ти слике [8] и [9а] на 76. страни уџбеника.
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___ 1. цревна дупља        ___ 4. брадата медуза      ___ 7. вишећелијски организам

___ 2. обичан сунћер        ___ 5. поре ___ 8. колоније животиња

___ 3. жарне ћелије ___ 6. хоаноцити ___ 9. језерски сунћер

прСтенаСти црви и мекушци

гола, слузава кожа; на телу имају жарне ћелије; на телу имају један једини отвор; имају цревни

канал; имају цревну дупљу; крећу се помоћу кожномишићног система; 95% телесне тежине

појединих врста чини вода; дишу преко влажне коже

• Остале особине односе се на племе ________________________________________________

1. ______________________     2. _______________________     3. _______________________

Прстенасти црви: 1. размножавају се јајашцима; 2. немају екстремитете; 3. тело је грађено од

сегмената; 4. на телу имају само један отвор

Пужеви: 1. имају навијену/спиралну кућицу; 2. плашт производи кречњачки скелет; 

3. дишу преко коже; 4. крећу се кожномишићним системом

Шкољке: 1.  водене животиње; 2. тело је прекривено симетричном љуштуром; 3. не-

мају главу; 4. дишу плућима

1. Од наведених особина подвуци ове које су карактеристичне за племе прстенастих
црва. Установи којем племену животиња припадају остале особине.

2. Пронађи у тексту уџбеника (120. страна) шта је највише карактеристично за
мекушце.

3. У следећим карактеристикама пронађи грешке и прецртај их црвеном бојом.

2. На линију испред појединих тврдњи напиши почетно слово речи на коју се односи
тврдња.

А) сунђери Б) дупљари
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кишна глиста: виноградски пуж:

_____________________________________          _____________________________________

_____________________________________          _____________________________________

_____________________________________          _____________________________________

_____________________________________          _____________________________________

_____________________________________          _____________________________________

_____________________________________          _____________________________________

_____________________________________          _____________________________________

4. Одреди категорију систематизације следећих животиња.

5. Моја запажања:

70

разред племе

обичан сунћер    

безупка    

пијавица    

брадата медуза    

кишна глиста    

језерски сунћер    

виноградски пуж    

лигња    

бисерна шкољка
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ЧланкОнОшци/зглавкари

1. _____________________          5. _____________________            9. _____________________

2. _____________________          6. _____________________          10. _____________________

3. _____________________          7. _____________________          11. _____________________

4. _____________________          8. _____________________          12. _____________________

_______________________          _______________________          _______________________

_______________________          _______________________          _______________________

_______________________          _______________________          _______________________

1. На основу цртежа напиши називе чланконожаца.

2. Наведи које заједничке особине имају животиње на цртежима.
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инСекти, паукОви и ракОви

Разред: _____________________          _____________________          _____________________          

Начин преображаја: _______________________________________________________________

3. На основу табеле упореди разреде племена чланконожаца.

1. Уцртавањем чланковитих ногу допуни цртеже. Именуј телесне регионе. Испод слике
напиши називе одговарајућих разреда.

2. Који начин развоја приказује слика?

ракови инсекти паукови

телесни региони

број ногу за ходање

материја спољашњег

скелета

дисање
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• Наведи стадијуме развоја вилиног коњица. 

1. ______________________     2. _______________________     3. _______________________

• Развој скакавца: развој без преображаја. Означи бројевима правилан редослед у току развоја.

киЧмењаци: рибе и вОдОземци

1. сиви гуштер, 2. обична крастача, 3. анаконда, 4. туна, 5. плава ајкула, 6. зелена жаба, 

7. шаран, 8. белоушка, 9. харинга, 10. нилски крокодил, 11. деверика, 12. сом

1. Наведене кичмењаке групиши у скупове. Одговори бројевима. Упиши називе
скупова. (Животиње трећег скупа изучаваћемо на следећем часу)

племе кичмењака
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киЧмењаци: гмизавци и птице

• _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

• Које су добро уочљиве разлике измећу водоземаца и гмизаваца? Допуни реченицу.

__________________ водоземаца је глатка/гола, док је кожа гмизаваца ____________________.

перје, коштани скелет, кљун, ваздушне кесе, променљива телесна температура, један пар ногу,

крило, јаје са меком љуском, стална телесна температура, јаја са тврдом кречњачком љуском

• На основу које особине спадају у исто племе? Одговори целом реченицом.

________________________________________________________________________________

• Тип ногу:     ______________     ______________      ______________      ______________     

• Врста птица: ______________     ______________      ______________      ______________

1. Наведи гмизавце које смо до сада учили.

2. Правом линијом подвуци оно што се односи на гмизавце а таласастом оно што се
односи на разред птица.

3. Напиши називе типова ногу које видиш на цртежима. Установи за које птице су
карактеристичне те ноге. Изнад цртежа ногу нацртај облик кљуна помоћу слике број
[5] на 130. страни уџбеника.
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киЧмењаци: разред СиСара

стална телесна температура, рожнате љуске-рожнати штит, рађа живе младе, добро развијен

мозак, променљива телесна температура, длака, коштани скелет, материца, јаје са меканом

љуском, доји своју младунчад

• На основу које особине спадају у исто племе? ________________________________________

1. Правом линијом подвуци особине које су карактеристичне за сисаре,  а таласастом
оне које су карактеристичне за гмизавце.

2. Где живи? Црвеном хемијском упиши одговарајуће почетно слово поред броја. 
(к = копно, в = вода, з = земљиште, ва = ваздух)
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Свет око нас:

вежбе препОзнавања живОтиња

• Животно станиште: _______________________________________________________________

• Спољашњи омотач: ______________________________________________________________

• Боја: ___________________________________________________________________________

• Кретање: _______________________________________________________________________

• Исхрана: _______________________________________________________________________

• Размножавање: __________________________________________________________________

Животиња бр. 1.: величине врапца, има снажан и оштар кљун, има танке и снажне ноге, брзо

и вешто се окреће, има зеленкаста леђа, трбух је жућкасте боје са црном

пругом по средини, храни се јајашцима, гусеницама и ларвама, размножава

се јајима

Животиња бр. 2.: често се појављује на сунчаним ливадама и пашњацима, има два пара

крила, слабо лети, храни се зеленим биљкама, има усни орган за грицкање,

пипак не достиже половину дужине тела, има ноге за скакање где су бутни

мишићи веома снажни, размножава се јајашцима, женка на почетку јесени

полаже јајашца

1. ____________________________________         2. ____________________________________

• Боја: ___________________________________________________________________________

• Спољашњи омотач: ______________________________________________________________

• Остале особине које си успео установити: ____________________________________________

• Сврстај у одговарајућу категорију систематизације: ____________________________________

• Потражи слику животиње у збирци за одређивање животиња. Упореди слику са испитаном

животињом. Ако се особине на слици и стварност поклапају добро си радио.

• Напиши назив животиње. __________________________________________________________

1. Пажљиво посматрај препарат (слику, слајд) пољског зеца и окарактериши животињу
на основу наведених аспеката.

2. Од до сада упознатих животиња, навешћемо особине две врсте. На основу наведених
особина установи које су те две животиње.

3. Окарактериши приказану животињу.
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пОнављање на крају

шкОлСке гОдине

1. папагај, 2. веверица, 3. колибри, 4. мајмун дрекавац, 5. анаконда, 6. вук, 7. птичји паук, 

8. туна, 9. бели медвед, 10. мрки медвед, 11. рис, 12. велика ајкула/морски пас, 13. харинга, 

14. медуза, 15. антилопа, 16. зебра, 17. лав, 18. ирвас, 19. јагуар, 20. планктон, 21. велики

тетреб, 22. фока, 23. шимпанза, 24. крокодил, 25. сунћер, 26. плави кит

1. Природни живи свет далеких крајева. Где живе наведена жива бића? Смести
животиње далеких крајева у одговарајуће животне заједнице.
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3. Систематизација живих бића. Спој племена са карактеристичним особинама. (Једна
особина може да буде спојена са више племена)

2. Именуј/наведи саставне делове животних заједница.

производни организми

племена

1. бактерије

2. еукариоти

3. гљиве

4. алге

5. маховине

6. папрати

7. голосеменице

8. скривеносеменице

9. сунђери

10. дупљари

11. прстенасти црви

12. мекушци

13. чланконошци

14. кичмењаци

Особине

а) цветнице

б) кормофите

в) размножавање спорама

г) проталијум

д) затворени плодник

ђ) кожно-мишићни систем

е) ризоиди

ж) плодни листови

з) унутрашњи скелет

и) хитин

ј) цревна дупља

к) плашт

л) размножавање деобом

љ) формирају колоније

решење

а)

б)

в)

г) 

д)

ђ)

е)

ж)

з) 

и) 

ј) 

к)

л)

љ)
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драга децо!

Ова радна свеска је написана уз уџбеник за 7. разред објављен у оквиру серије Натура. Уз

сваку лекцију израђен је по један ред задатака за вежбање. Задаци су различити, међутим сви

имају за циљ да помогну да разумете, продубите и увежбате у уџбенику представљена знања и

повезаности. 

Пре него што покушате да решите поједине задатке пажљиво прочитајте делове текста који

су обележени сивом бојом. У том делу је наведено шта је ваш задатак. Поред тога, наравно,

погледајте и цео задатак, тако ћете схватити како треба да радите.

Имате задатке који вам помажу да тачно користите појмове које сте научили из уџбеника.

Други задаци захтевају од вас да групишете, односно, повезујете појмове. Један део задатака

вам помаже у примени нових знања, али има и таквих који захтевају самосталност и креа-

тивност. То су задаци анализе проблема.

Радну свеску користите на часовима, где ће вашим радом управљати предметни наставник.

Поједини задаци су погодни да их решавате код куће, за време учења. У току вежбања лагано

ћете савладати начин решавања појединих типова задатака и тако ће ваше учење бити

успешно.

Желимо вам пуно успеха. 

Аутори
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