
21.
ЧАС

Име и презиме:

Наставни предмет: Географија Разред и одељење:

Редни број часа: 21 Датум:

Назив наставне теме: ВОДЕ СРБИЈЕ

Назив наставне 
јединице:

Подземне воде Србије

Тип наставног часа: Обрада, утврђивање

Циљеви часа: Упознавање ученика са карактеристикама подземних вода у Србији.

Исходи: По завршетку часа ученик ће бити у стању да:
- самостално дефинише хидролошке објекте у Србији;
- анализира хидролошку карту Србије;
- објасни процес формирања издани, потајнице и врела.

Кључни појмови: Фреатски издан, артешки издан, издашност изворишта, микробиолошка 
исправност, физичко-хемијска исправност, врело, потајница

Међупредметне 
корелације:

- Биологија, хемија

Опште 
међупредметне 
компетенције:

Компетенција за учење:
- критички размишља;
- користи претходна знања као подршку у учењу нових садржаја.
Комуникација:
- на одговарајући начин користи језик специфичне области;
- изражава своје ставове и мишљења. 
Рад с подацима и информацијама:
- за разумевање догађаја и доношење компетентних одлука користи 
релевантне и поуздане податке.

Наставне методе: Монолошка, дијалошка, илустративно-демонстративна

Облици рада: Фронтални, индивидуални

Наставна средства: - Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе, др Драгана 
Милошевић, Мирослав Грујић, Вулкан издаваштво, Вулкан знање, Београд
- Географија 8, дигитални уџбеник, Вулкан знање

ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
ГЕОГРАФИЈА 8



ТОК ЧАСА

Интерактивни тест: 
• Хидрографија Србије, 

провера знања, стр. 99

3Д анимације:
• Кружење воде (основни 

степен), стр. 95
• Погон за обраду отпадних 

вода, стр. 97

95

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ У СРБИЈИ
 Фреатски издан  Артешки издан  Издашност изворишта
 Микробиолошка исправност  Физичкохемијска исправност  Врело    Потајница 

   Хидросфера се дели на: ___________________, ____________________, ___________________.

  Који проценат хидросфере чине воде на копну? ____________________

  Воде на копну сврставамо у следеће две групе: ___________________ и ___________________.

   Погледај илустрацију и објасни принцип кружења воде у природи.

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

   Шта је издан? _____________________________________________________________________
   Шта значи вододржљива основа? ____________________________________________________

ДА СЕ ПОДСЕТИМО

У процесу кружења воде у природи један 
део атмосферских падавина и површинских 
вода процеђује се и формира резервоаре под
земне воде. Количина воде коју земљиште 
упије зависи од: количине падавина, врсте 
подлоге, састава стена, вегетације, рељефа. 
Процеђене воде могу се на малим дубинама 
наталожити на водонепропусним стенама 
или изнад глиновитог непропусног слоја и 
тада говоримо о фреатском издану. Пошто се 
фреатски издани налазе на малим дубинама, 
до њих долазимо копањем плитких бунара. 
Размисли и образложи на којим местима у 
Србији се могу наћи плитки издани.

Фреатски издан

Водонепропусне стене

Дигитални уџбеник

ТОК ЧАСА

Активности наставника: Активности ученика:

Уводни део

Наставник уводи ученике у час тако што им задаје да 
ураде задатке на стр. 92 у уџбенику, како би утврдио 
степен познавања материје везане за воде, која је 
обрађена у петом разреду у оквиру наставне теме 
ХИДРОСФЕРА.
Наставник истиче значај вода за човека. Истиче 
како Србија обилује како површинским, тако и 
подземним водама. Подземне воде обезбеђују око 
75% потреба за водом за домаћинства и индустрију 
у Србији, а на подручју Војводине је ово искључиви 
начин водоснабдевања. У деловима Србије где 
подземне воде нису доступне, за водоснабдевање се 
користе водотоци или се стварају акумулације попут 
Гружанског и Бованског језера.

Ученици одговарају на постављена питања 
и дискутују о одговорима са наставником.

Главни део

На табли исписује назив наставне јединице: Подземне 
воде Србије

Пишу у свеске назив наставне јединице.
Слушају наставника и постављају питања 
уколико им нешто није јасно.

Наставник објашњава ученицима да геотектонски 
процеси, вулканизам и разноврстан састав стена утичу 
на квалитет подземних вода. 
Наставник поставља питање ученицима:
Размисли за шта се све могу користити термалне, 
минералне и термоминералне воде.

Ученици прате излагање наставника, 
активно дискутујући о поменутим 
садржајима.
Ученици износе своје мишљење о 
постављеном питању.

21.
ЧАС



Наставник објашњава ученицима да наша земља не 
обилује само подземним, него и површинским водама, 
а посебно водотоковима.
Поставља питање ученицима:
Објасни појмове речни слив, речна мрежа и речни 
систем.
Обрађује појмове честина водотока и густина речне 
мреже.

Ученици прате излагање наставника, 
активно дискутујући о поменутим 
садржајима.

Ученици одговарају на постављена питања 
и дискутују о одговорима са наставником.

Наставник уводи ученике у садржаје о подземним 
водама тако што им задаје да ураде задатак на стр. 95 у 
уџбенику, како би утврдио степен познавања материје 
везане за подземне воде, која је обрађена у петом 
разреду у оквиру наставне теме: ХИДРОСФЕРА.

Ученици одговарају на постављена питања 
и дискутују о одговорима са наставником.

Приказује 3Д анимацију из дигиталног уџбеника 
Кружење воде (основни степен), стр. 95.

Гледају 3Д анимацију из дигиталног 
уџбеника.

Наставник објашњава ученицима разлику између 
фреатске и артешке издани, као и појам издашности 
извора.
Наставник истиче да ниво издана варира од места 
до места, као и да се мења и током године. Он 
зависи од три фактора: од дубине на којој се налази 
водонепропусна стена, од количине падавина и од 
утицаја човека. Човек најчешће утиче на ниво издана 
на следеће начине: 
1) наводњавањем обрадивих површина човек додаје 
нове количине воде и тако повећава ниво издана;
2) исушивањем мочварних земљишта ниво издана се 
смањује;
3) регулацијом речних токова на неким местима 
повећава, а на неким смањује ниво издана.

Ученици прате излагање наставника, 
активно дискутујући о поменутим 
садржајима.

Наставник објашњава ученицима квалитет подземних 
вода, као постојање могућности микробиолошке и 
физичко-хемијске неисправности подземних вода.
Микробиолошку опасност у води представљају бројни 
микроорганизми, бактерије и вируси, док хемијска 
опасност прети од разних хемијских елемената, 
једињења, пестицида и слично.

Ученици прате излагање наставника, 
активно дискутујући о поменутим 
садржајима.

Приказује 3Д анимацију из дигиталног уџбеника 
Погон за обраду подземних вода, стр. 97.

Гледају 3Д анимацију из дигиталног 
уџбеника.

Наставник анализира са ученицима илустрације на стр. 
97 и 98 у уџбенику, објашњавајући ученицима појам 
врела и потајница.

Ученици прате излагање наставника, 
активно дискутујући о поменутим 
садржајима.

ТОК ЧАСА 21.
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Наставник објашњава ученицима да осим хладних 
подземних вода, подземне воду могу бити термалне и 
минералне.
Термалне воде су оне воде чија је температура на 
изворишту већа од 20°С, а минералне воде оне 
воде које по литру садрже више од једног грама 
растворених минерала.
Наставник истиче вишеструки значај минералних, 
термалних термоминералних вода: здравље 
становништва, туризам, рекреација…
Наводи примере најпосећенијих бања у Србији, 
користећи тематску карту Бање у Србији, на стр. 112 у 
уџбенику.

Ученици прате излагање наставника, 
активно дискутујући о поменутим 
садржајима.

Завршни део

Наставник задаје ученицима да ураде задатке на стр. 99 
и 113 у уџбенику, како би утврдили обрађене садржаје 
на часу везане за подземне воде.

Ученици, индивидуално, на основу 
стечених знања током часа, раде задатке у 
уџбенику.

Упућује ученике да ураде тест из дигиталног 
уџбеника, стр. 99.

Раде тест из дигиталног уџбеника.

Начин провере остварености исхода

Провера степена остварености исхода путем активности ученика током часа.

Самопроцена рада наставника

Да ли сам мотивисао/-ла ученике за учење?
Да ли сам остварио/-ла постављене циљеве?
Да ли су ученици остварили дефинисане исходе? 
Да ли су сви ученици били активни или само поједини? 
Да ли сам планирао/-ла адекватне активности ученика?
Које тешкоће су се појавиле? 
Како сам их решавао/-ла? 
Шта бих сада урадио/-ла другачије?

Самопроцена рада ученика

Да ли могу самостално да објасним карактеристике подземних вода на територији Србије?
Шта ми је остало нејасно?
На које све начине могу да отклоним нејасноће?
Шта бих волео/-ла да додатно сазнам из ове теме? Како ћу то урадити?

Додатна запажања о часу

ТОК ЧАСА21.
ЧАС



Изглед табле
        

Подземне воде Србије 

• издан (фреатски, артешки)

• квалитет подземних вода (геотектонски процеси, вулканизам и разноврстан састав стена)

• варирање нивоа издани (дубина водонепропусне стене, количина падавина, утицај човека)

• микробиолошка, физичко-хемијска неисправност подземних вода

• врело

• потајница

• термалне, минералне, термоминералне воде

• бање, СПА центри

ТОК ЧАСА 21.
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Група AГеографија 8
РЕЉЕФ СРБИЈЕ

КОНТРОЛНА ВЕЖБА

Име и презиме ученика: Разред и 
одељење:

Датум:

1. Заокружи слово испред тачне тврдње.

а) Република Србија спада у простор изразите сеизмичке активности.

б) У случају земљотреса, требало би се склонити од стаклених површина.

__ / 1

2. Прецртај погрешне речи да добијеш тачне тврдње.
 
Највиша копнена тачка Србије јесте Ђеравица / Велика Рудока, врх који се 
налази на Бељаници/Шар-планини.

Током херцинске/бајкалске орогенезе настала је Српско-македонска маса / 
Вардарска зона на територији Србије.

__ / 4

3. Повежи појмове у левој колони с објашњењем у десној колони, тако што 
ћеш на празне линије уписати одговарајућа слова.

палеовулканска купа _____ а) Тилва њагра
 б) Карпато-балканиди
трусна зона _____ в) Краљево 
 г) Островица

__ / 3

4. На карти упиши називе лесних заравни у Србији.

__ / 4



Група А

5. Дате планине и котлине повежи са планинско-котлинском зоном којој 
припадају, уписивањем знака Х у одговарајуће поље.

Планине/
котлине

Српско- 
-македонска

маса
Динариди Карпато- 

-балканиди
Вардарска 

зона

Бељаница

Фрушка гора

Дукат

Куршумлијска 
котлина

Паштрик

Косовска 
котлина

Жељин

Авала

Шомрда

Тутинска 
котлина

__ / 10

СКАЛА ЗА БОДОВАЊЕ:
Недовољан (1): < 9
Довољан (2): 10–13

Добар (3): 14–16
Врло добар (4): 17–19

Одличан (5): 20–22

Укупно бодова: ____ / 22

ОЦЕНА:

Географија 8
РЕЉЕФ СРБИЈЕ



Име и презиме ученика: Разред и 
одељење:

Датум:

1. Заокружи слова испред тачних тврдњи.

а)  На територији Србије простиру се делови двеју низија: Панонске и 
Понтијске низије.

б)  Седиментних стена има по ободу Панонског басена, у Динарским и 
 Карпатско-балканским планинама.

в) Стиг се пружа у долини доњег тока реке Пек.

__ / 2

2. Прецртај погрешне речи да добијеш тачну тврдњу.

Највиши врх Централне Србије је МИРОЧ/МИЏОР и налази се на СТАРОЈ 
ПЛАНИНИ / КОПАОНИКУ.

__ / 2

3.  Ако је тврдња тачна, заокружи слово Т, а ако је нетачна, заокружи  
слово Н.

а) Шумадија се налази у Перипонтијском ободу. Т         Н

б) Поцерина је побрђе око планине Цер. Т         Н

в) Гудурички врх јесте највиши врх АП Војводине. Т         Н

__ / 3

4. Упиши називе елемената  
композитне долине  
Јужне Мораве који су  
означени на карти.

1. ____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________

4. ____________________________

5. ____________________________

6. ____________________________

7. ____________________________

8. ____________________________

__ / 6

8

7

6

5

4

1

2

3

Група БГеографија 8
РЕЉЕФ СРБИЈЕ



Група Б

5. Дате географске појмове повежи са зоном којој припадају,  
уписивањем знака Х у одговарајуће поље.

Појмови Перипанонски 
обод

Јадарски 
блок

Карпато- 
-балканиди Динариди

Сувобор

Озрен

Цер

Чакор

Крушевачка 
котлина

Коритник

Гиљева

Јухор

Црноречка 
котлина

__ / 9

СКАЛА ЗА БОДОВАЊЕ:
Недовољан (1): < 9
Довољан (2): 10–13

Добар (3): 14–16
Врло добар (4): 17–19

Одличан (5): 20–22

Укупно бодова: ____ / 22

ОЦЕНА:

Географија 8
РЕЉЕФ СРБИЈЕ



ГЕОГРАФИЈА

Име и презиме Одељење

1.

2.

3.

РЕЉЕФ СРБИЈЕ

Допуни реченице.

а)  Рељеф наше земље ствара се под утицајем 
_________________ и ______________ сила.

б)  Највиши врх Србије је _______________, _______ м, на 
____________________, док се најнижа тачка, ____ м 
налази код ушћа _____________ у _______________.

Поред приказане карте напиши које две геотектонске 
целине издвајамо у Србији.

а)  ___________________

 ___________________
 

б)  ___________________
 ___________________. 

Орогенеза је процес настанка рељефа. Заокружи 
које две орогенезе су стварале рељеф Србије током 
геолошке прошлости.

БАЈКАЛСКА КАЛЕДОНСКА ХЕРЦИНСКА АЛПСКА

НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНДИВИДУАЛИЗОВАН 
И ПРИЛАГОЂЕН НАЧИН РАДА СА УЧЕНИЦИМА



ГЕОГРАФИЈА

4.

5.

6.

РЕЉЕФ СРБИЈЕ

Поред назива групе планина, ако су веначне, напиши 
слово В; ако су громадне, слово Г:

карпатско-балканске: _____;
динарске: ____;
српско-македонска маса: ____.

На линији упиши слово Т за тачну, а слово Н за 
нетачну тврдњу.

а)  Тилва њагра, Тилва мика и Тилва рош су вулкани  
који су некада били активни.  ____

б)  Појаве које прате климатске промене  
су земљотреси. ____

в)  По својој енергији, земљотреси у Србији  
нису рушилачки.  ____

г)  Србија се налази на ивици евроафричке  
литосферне плоче. ____

Стене се разликују по саставу, начину постанка и 
порекла. Које стене су најзаступљеније у Србији? 
Заокружи слово испред тачног одговора.

а) магматске стене
б) седиментне стене
в) метаморфне стене



ГЕОГРАФИЈА

7.

8.

9.

Користећи карту у уџбенику (стр. 39), у празна поља 
упиши регије Војводине.

1. Банат 2. Бачка 3. Срем

Једна од две подебљане речи у наведеним 
реченицама је тачна. Заокружи је.

а)  Панонска низија простире се у централном/северном 
делу Србије.

б)  Рудник/Авала је највиша планина Шумадије.
в)  Реке Сава и Дрина / Дунав и Тиса деле Војводину на 

Банат, Бачку и Срем.
г)  Јужни обод Панонске низије другачије називамо 

Перипанонска Србија / планинска Србија.

Које две рељефне целине обухвата Панонска област?

________________________________ и  

________________________________.

РЕЉЕФ СРБИЈЕ



ГЕОГРАФИЈА

10.

11.

Користећи приложену карту, као и карте у уџбенику 
(стр. 44), допуни следеће реченице.

Најстарије копно у Србији и на Балакану назива се 
________________________.

Ова рељефна целина простире се западно и јужно од реке 
________________________.

Планине ове групе су по начину постанка 

________________________.

Заокружи слово испред тачног одговора.

Динариди су планинска група која се пружа:
а) од Словеније до Црне Горе;
б) од Македоније до Црне Горе;
в) од Румуније до Македоније.

РЕЉЕФ СРБИЈЕ



ГЕОГРАФИЈА

12.

13.

Ове планине спадају у највише Динариде. Налазе се 
на тромеђи Србије, Црне Горе и Албаније. Како се 
зову ове планине? (Погледај приложену карту.)

___________________________ 

Повежи појмове из леве колоне са одговарајућим 
значењем у десној колони.

Метохија • • највиши врх Копаоника

Панчићев врх • • највиша планина Централне Србије

Стара планина • • највећа висораван у Србији

Пештер • • највећа котлина у Србији

РЕЉЕФ СРБИЈЕ



ГЕОГРАФИЈА

14.

15.

На линији упиши слово Т за тачну, а слово Н за 
нетачну тврдњу.

а)  Реке у планинским областима стварају  
кањоне и клисуре. ____

б)  Највећа и најдужа клисура у Европи је  
Грделичка клисура. ____

в)  Најзначајнији крашки облици рељефа у Србији  
су јаме и пећине.  ____

г)  Леднички облици рељефа настају у областима  
где се снег и лед задржавају у зимским месецима.  ____

Заокружи шта је негативан утицај човека на рељеф.

пошумљавање пешчара    сеча шума 

РЕЉЕФ СРБИЈЕ
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