
Понедељак, 13.4.2020. 

Дружино петака, здраво! 

Као што сте и видели, прошле среде је на РТС – у био наставни 

садржај везан за Хидросферу, уводне одлике, које се углавном 

поклапају са нашом првом лекцијом Хидросфере. Надам се да вам 

је материјал који сте добили прошле среде био од користи и да сте  

садржаје на РТС-у лакше пратили.  Други део часа на РТС-у, пред 

крај емитовања била је ваша друга лекција из Хидросфере у књизи 

Својства и кретање морске воде. Лекција је у књизи на странама 

од 89 – 94. те ви само допуните ону 1 лекцију коју сте уписивали у 

свеску и овим садржајима . Не радимо сви по истим уџбеницима те 

се и сами планови часова разликују али садржаји не.   

У ваше свеске упишите да разликујемо физичке и хемијске особине 

морске воде. 

-Физичке особине морске воде су : температура, боја и 

провидност. Ове особине опажамо чулом вида а температуру воде 

и чулом додира. 

- Хемијска особина јесте салинитет. Мери се на 1l морске воде а  

изражава се у промилима ‰. Обратите пажњу од чега зависи 

салинитет морске воде као и то од чега зависи боја мора и 

повежите са биологијом, као и на то које море има највећи 

салинитет а које најмањи. Пронађите ова мора у вашим атласима. 

Наведите у вашим свескама да се морска вода креће, под утицајем 

ветра и међусобним дејтсвом привлачних сила Сунца, Месеца и 

Земље. Подсетите се када смо на часови говорили о привлачном 

дејству Земље, Месеца и Сунца! 

Кретање морске воде:  

1. таласи 



2. плима и осека (морска доба) 

3. морске струје 

Цунами – посебан тип морских таласа који настају као последица 

пземљотреса чиј је епицентар на дну мора. 

Одговорите на задатке у књизи на странама 89, 91, 92 и 93. 

Друга лекција на РТС-у која ће бити емитована 15. априла јесте 

Воде на копну, код вас у књигама на стр. 94-98.  

Ставите наслов у ваше свеске Воде на копну 

Напишите да се воде на копну деле на: 

1. површинске 

2. подземне 

-Посебан тип подземних вода јесу минералне воде, које ако 

имају температуру изнад 20⁰ зовемо термоминералне воде. 

 

-Издан – слој воде у литосфери, изнад водонепропусног слоја 

стена, који издаје ( даје ) воду изворима на површини Земље. 

-Гејзири – посебан тип термоминералних извора који се јављају 

у вулканским областима, избацују воду у виду водоскока у 

одређеним временским интервалима. 

-Водоток – површинска вода која се креће (отиче). 

-Водотоци могу бити: стални, повремени и периодични. 

-Реке – водотоци који настају отапањем снега, падавинама или 

избијањем подземне воде на површину. 

-Обратите пажњу у књизи на разлику између равничарских и 

планинских река. 



-Речни систем – главна река са свим својим притокама 

-Речна мрежа – све реке на једној територији. 

-Речни слив – површина са које се воде сливају у једну реку. 

-Речни слив је ограничен вододелницама а узвишење које одваја 

два речна слива назива се развође. 

-Осим речног слива, постоје и језерски, морски и океански слив. 

Веома је важно да направите разлику између речног система, 

речне мреже и речног слива. 

На пример: речни систем Дунава чине Дунав и све његове 

притоке у Европи, укључујући и реке које са територије Србије 

отичу у Дунав али речној мрежи Србије припада само ток Дувана 

који протиче кроз Србију и његових притока које се налазе на 

територији Србије. 

 -Речни слив Дунава чине све површине са којих воде отичу у 

Дунав. Надам се да вам је овај пример послужио као сликовит. 

Ви наравно можете наћи неке своје примере и записати их у 

свеске. 

У књизи урадите задатке на странама 96. и 97. 

Уколико на РТС-у у оквиру лекције буду обрадили и језера, 

добићете додатно инструкције и материјал за то. Мислим да не 

би требало да лекција Воде на копну обухвати и језера, да ће та 

лекција бити посебна наставна јединица, но пратитићемо и 

бићемо упућени. 

Поздрављам вас, драга дружино. 

Останите весели  

 



 

 

 

 

 


