
Једном су се сунце и свирепи Северац препирали ко је од

њих двоје јачи. Дуго су се тако препирали и најзад одлучили да

испробају своју снагу на путнику који је у то време јахао великим

друмом.

– Пази – рекао је Северац – кад се сручим на њега, одмах ћу

му скинути огртач!

Чим је то изговорио, одмах поче дувати из све снаге. Али, што је

више дувао Северац, то се путник јаче увијао у свој огртач. Он је

проклињао невреме, али је ипак јахао све даље и даље. Северац се

љутио, беснео, бацао на јадног путника и снег и кишу. Проклињући

Северца, путник је још чвршће затегнуо појас. Онда се Северац и

сам уверио да не може скинути огртач са путника.

Сунце, видевши немоћ свог противника, насмешило се,

извирило иза облака, огрејало и осушило земљу и јадног

полусмрзнутог путника. Осетивши топлоту сунчевих зрака, путник

је сам скинуо свој огртач, умотао га и привезао за седло.– Видиш–

рекло је онда сунце свирепом Северцу: милошћу и добротом може

се много више урадити него љутњом.

Прича „Ветар и сунце“

https://www.youtube.com/watch?v=CqVtCXhlu6U*

https://www.youtube.com/watch?v=CqVtCXhlu6U


НЕПОГОДЕ И 
ОПАСНОСТИ



Олуја 

Подсети се како
се треба

понашати за 
време олује?

Склоните се у најближу зграду. Ако се затекнете у шуми или
парку, најбезбедније је сакрити се испод мањег жбуна.



Поплава

Шта изазива 
поплаву?

Велике киша које падају у пролеће могу да 
изазову поплаве. То су временске непогоде и 

опасне су за људе.



ГРАД

Шта човек 
држи у 

рукама?

Кад пада град што пре пронађи 
заклон у згради или кући. 
Обавезно заштити главу.

Град су крупне 
куглице леда 

које падају 
током летњих 

непогода.



Мећава

Када дува јак и хладан ветар доноси много 
снега и настаје мећава.

Најбезбедније је бити у топлој кући, док 
снежна мећава не прође.



Игра

Метеоролози

На основу
симбола опишите
какво нас време 
очекује током 

сутрашњег дана. 



ПОДСЕТИ
СЕ...

Земљотрес
је непогода 
када земља 
подрхтава, 
што може 
довести до 

рушења 
кућа и 

великих 
пукотина у 

земљи.



Сазнај више...

Торнадо је изузетно
снажан ветар, који се

креће огромном
брзином, у облику левка
и руши све пред собом, 
чупа дрвеће, руши куће, 

диже возила.

Пешчана олуја, која се 
најчешће јавља у 

пустињи, настаје услед 
јаких ветрова. За време 
олуја људи не излазе из 

својих кућа.



Решавамо радни листић

- склонимо се са 

терасе, прозора или 

из дворишта;

- затворимо све 

прозоре;

- искључимо каблове 

из струје;

- избегавамо 

туширање и купање;

- не користимо 

телефон.

- склонимо се у 

најближу зграду;

- склонимо се од 

високог дрвећa и 

бандера;

- ако смо у реци 

или мору, одмах 

изађемо.



Решавамо радни листић

- припремити 

довољно огрева и 

намирница;

- не излазити 

напоље док не 

прође снежна 

мећава;

- припремити 

резервне батерије 

ако нестане струје.

- потражи 

безбедно место;

- заштитите руке, 

лице, ноге;

- обуците топлу 

одећу и обућу;

- избегавајте 

високо дрвеће 

због снега.



Решења из Радне свеске



Решења из Радне свеске



Решења из Радне свеске


