
▲ПРОВЕРА ЗНАЊА - СУСРЕТ СА ПРИРОДОМ          _____________________________________________________ 
                                                                                                                   ( име и презиме) 

1. Допуни реченицу. Жива бића су груписана у царства. То су два царства микроорганизама, ___________________, 

    ________________________ и _________________________________. 

2.  Заокружи слово испред тачног одговора. У чему је сличност између гљива и биљака? 

     а) Саме стварају храну.       б) Причвршћене су за подлогу.      в) Користе храну која већ постоји у природи.  

3. По чему се припадници царства животиња разликују од припадника царства биљака? 

    ___________________________________________________________________________________________   

4. Напиши на који су начин животиње приказане на сликама прилагођене животу у свом станишту.  

     Сова Патка 

 ________________________ __________________________ 

                                         ________________________ __________________________ 

 ________________________ __________________________ 

 

5. Допуни реченицу. 

    Када отопли, животиње прекривене крзном се _________________________________ ( митаре / лињају ).  

6. Зашто за човека кажемо да је природно биће? 

    __________________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________________ 

7. У празна поља упиши следеће речи: мозак, кичмена мождина     8. Шта је важно за правилан раст и развој                                                                 

    и нерви.                                                                                                    твојих костију и мишића? 

                                                                                                                   ___________________________________                                                                                                          

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

 

 

9. Заокружи слово испред свих тачних наставака реченице. За твоје здравље је важно: 

а) да редовно одлазиш на систематске прегледе;  

б) да водиш рачуна о личној хигијени;  

в) да што мање спаваш; 

 г) да што више седиш. 

10.  Допуни реченицу.  

    Редовним прањем руку испира се прљавштина и тако се спречава размножавање _________________________. 

 

 

Бигз 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 



█   ПРОВЕРА ЗНАЊА - СУСРЕТ СА ПРИРОДОМ  _____________________________________________________ 
                                                                                                                                                                          ( име и презиме) 

1. Допуни реченицу. Жива бића су груписана у царства. То су два царства микроорганизама, ___________________, 

    ________________________ и _________________________________. 

2.  Заокружи слово испред тачног одговора. У чему је сличност између гљива и животиња? 

    а) Саме стварају храну.        

    б) Причвршћене су за подлогу.       

    в) Користе храну која већ постоји у природи. 
    г) Крећу се.  

3. По чему се припадници царства биљака разликују од припадника осталих царстава? 

    ___________________________________________________________________________________________   

4. Напиши на који су начин животиње приказане на сликама прилагођене животу у свом станишту.  

     Детлић                                                                                       Чапља 

 ________________________ __________________________ 

                                         ________________________ __________________________ 

 ________________________ __________________________ 

 

5. Допуни реченицу. 

    Када отопли, птице  се _________________________________ ( митаре / лињају ).  

6. Зашто за човека кажемо да је друштвено биће? 

    __________________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________________ 

7. У празна поља упиши следеће речи: нос, душник и                       8. Шта је важно за правилан раст и развој                                                           

.    плућа.                                                                                                              твојих костију и мишића? 

                                                                                                                   ___________________________________                                                                                                          

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

9. Заокружи слово испред свих тачних наставака реченице. За твоје здравље је важно: 

а) да се што мање бавиш физичким активностима;  

б) да се храниш здраво;  

в) да што мање спаваш; 

 г) да се храниш редовно. 

10.  Допуни реченицу.  

    Редовним туширањем испира се зној и тако се спречава размножавање _________________________. 

 

 Бигз 

 

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 


