
Научили смо у 5-ом разреду. 

Драги петаци, на крају наставне године, један мали подсетник шта смо све 

научили у 5-ом разреду,  

I полугодиште. 

У 5-ом рареду добили сте пуно нових предмета, један од њих је и географија. 

Име је добила од две речи геа – Земља и гарфеин – описивати. Ератостен 

грчки мислилац први пут је употребио ове речи у 3 веку п.н.е. Географија  

проучава географску средину – природну средину измењену радом човека. 

Ту средину можемо назвати и географски омотач који се састоји од четири 

сфере: литосфере, атмосфере, хидросфере и биосфере. Географија се дели 

на: на физичку, друштвену и регионалну. Највећи српски географ је Јован 

Цвијић. 

Бесконачан простор који нас окружује назива се васиона, космос, свемир 

или универзум. У васиони се налазе васионска (небеска) тела, која могу бити 

топла и хладна. Топла небеска тела су звезде а хладна небеска тела су 

сателити, комете, метеори, астероиди и планете. На једној од планета у 

Сунчевом систему живимо и ми. Планета на којој живимо назива се Земља. 

Сем Земље у Сунчевом систему се налазе и Меркур, Венера, Марс, Јупитер, 

Сатурн, Уран и Нептун. Све планете круже око Сунца. Наука која проучава 

васиону и васионска тела назива се астрономија. Планета Земља има 

лоптаст облик. Од идеалне лопте одступа јер је спљоштена на половима а 

испупчена на екватору. Такав облик назива се елипсоид. Површина планете 

Земље није углачана већ се на њој налазе узвишења удубљења, равнине, 

неравнине, те такав облик називамо геоид. Планета Земља се креће двојако 

– око своје осе и око Сунца. Прво кретање се зове ротација а друго 

револуција. Унутрашњост Земље је сферна. Чине је Земљино језгро, омотач 

језгра и Земљина кора. Нераван изглед Земљине површине због чега се 

такав облик зове геоид, заправо је рељеф. Настаје унутрашњим силама, 

гравитацијом и топлотом, које доводе до тектонских покрета. Набирањем 

настају веначне а раседањем громадне планине. Рељеф може настати и 

вулканизмом и земљотресима. Рељеф настао радом унутрашњих сила, 

изложен је дејству спољашњих сила тј. процесима и појавама које настају 

под утицајем Сунца. Те процесе називамо ерозије. Ерозије које преобликују 



рељеф су речна, ледничка, еолска, крашка, ерозија морских таласа. Свака 

ерозија ствара ерозивне и акумулативне облике рељефа. У спољашње 

факторе који преобликују рељеф убрајамо и човека. Висина рељефа 

одређује се у односу на ниво мора и таква висина назива се надморска или 

апсолутна висина. Она представља вертикално растојање неке тачке на 

копну у односу на ниво Светског мора. Релативна висина представља 

вертикално растојање између две тачке на копну тј. вертикално растојање 

између две надморске висине на копну. 

Ово су најважнији појмови које смо усвојили на часовима географије у првом 

полугодишту, који у себи систематизују и друга знања која смо стекли. 

Следи наставaк следеће среде за II полугодиште.  

До тада, поздрављам вас  

Слађана Миливојевић наставница географије 


