
РОТАЦИЈА И ЊЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ 

 

Данашњу лекцију учићеш самостално, без предавања наставника. 

Градиво је подељено на мање целине, односно чланке. Сваки чланак 

садржи део наставног градива у виду текста. На крају чланка постоји 

питање на које треба да одговориш. Немају сви чланци задатке или 

питања. 

Најпре пажљиво прочитај читав чланак, па онда дај одговор. Ако 

је потребно, прочитај чланак неколико пута. Тачан одговор на сваки 

задатак налази се на врху следећег листа, а означен је словима Р (на 

пример Р 2.). Тек када си дао/дала одговор, проверавај његову тачност. 

Немаш разлога да правилан одговор гледаш унапред, јер се одговори у 

току учења не оцењују. Само пажљивим и савесним радом ћеш 

постићи сигуран успех у раду! Надам се да нећеш да гледаш тачне 

одговоре унапред. 

 

 

 

 

 

 

Чланке прелази редом, без прескакања. 

Своје одговоре немој писати на програмирани материјал који си 

добио, већ у свеску за географију или на посебан папир.  

Покушај да одговориш на свако питање и да решиш сваки задатак. 

Најважније је да научиш ово градиво, па не жури јер имаш довољно 

времена. Ако ти нешто није јасно, обрати се наставнику. 

За учење ове лекције потребан ти је уџбеник, свеска и оловка. 

 

ЖЕЛИМО ТИ МНОГО УСПЕХА У РАДУ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланак 1. 

Земља има двојако кретање: 

- обрће се (ротира) око своје замишљене осе и 

- обилази око Сунца. 

Обртање Земље око своје замишљене осе назива се ротација. 

Земља се једном обрне око своје осе за 24 часа. 

Обилажење Земље око Сунца назива се револуција. Земља једном 

обиђе око Сунца за 365 дана и 6 часова. 

Обртање Земље око своје замишљене осе назива 

се___________________, а обилажење око Сунца_________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р 1. Ротација, револуција 

 

Чланак 2. 

Земљина оса је замишљена права линија која пролази кроз њено 

средиште. Крајње тачке замишљене осе, где она додирује Земљину 

површину, називају се полови. 

Земљин пол изнад којег се налази Северњача је Северни, а 

супротно од њега је Јужни пол. 

Замишљена права линија која пролази кроз Земљино средиште 

назива се ________________________. 

Земља има два пола и то:_________________________ и 

_______________________. 

 

 

 

 



Р 2. Земљина оса, северни, јужни 

 

Чланак 3. 

Земља се обрће око своје замишљене осе од запада према истоку. 

Смер кретања Земље око осе је супротан смеру кретања казаљке на 

часовнику који би био постављен на Северном полу. 

Отвори свој уџбеник на 47. страни и погледај смер ротације на 

датом цртежу. Смер кретања Земље око своје замишљене осе 

представљен је жутом стрелицом. 

Земља се обрће око своје замишљене осе од_______________ 

према____________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р 3. Запада, истоку 

 

Чланак 4. 

Зашто не запажамо обртање Земље око своје осе? 

Ми се налазимо на Земљи и чини нам се да је она непокретна, а 

Сунце обилази око ње. Видимо како Сунце сваког јутра излази на 

истоку и до подне се лагано пење по небеском своду. У подне оно 

постиже највећу висину на небу, а затим се лагано спушта и увече 

залази на западу. Како се идућег јутра Сунце поново рађа на истоку, 

добија се утисак да оно у току обданице и ноћи обиђе једном око 

Земље и да због тога настају обданица и ноћ. 

Читај даље чланак број 5. 

Овде немаш задатак! 

 

 

 

Р 4. Није било задатака 

 

Чланак 5. 

Ово кретање Сунца око Земље није стварно, само нам се 

причињава, па га зато и називамо привидно дневно кретање Сунца. 

Свакодневно кретање Сунца од истока ка западу 

називамо___________________________кретање Сунца. 

Како долази до ове варке, објаснићемо у 6. чланку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р 5. Провидно дневно  

 

Чланак 6. 

Сунце се не окреће око Земље, већ се Земља окреће око своје осе. 

Нама само изгледа да Сунце обилази око Земље. Најбоље ћемо то 

објаснити подсећајући се на нешто што је сигурно свако од нас доживео. 

Када путујемо возом и гледамо у под вагона, не запажамо да се 

крећемо. Ако погледамо кроз прозор, чини нам се да ми стојимо, а да 

се дрвеће, бандере и други предмети крећу у супротном смеру у 

односу на кретање воза. То је обмана, није стварно. Исто тако нам се 

чини да се Сунце креће, а да Земља и ми на њој стојимо. 

Одговори креће ли се стварно Сунце или Земља и око чега! 

 

 

 

 



Р 6. Земља се окреће око своје замишљене осе 

 

Чланак  7. 

Пошто се Земља обрће у правцу запад-исток, нама се чини да се 

Сунце креће око Земље у супротном смеру-од истока ка западу. 

Земља се обрне једном око своје осе за 24 часа. Због њеног 

обртања око замишљене осе имамо смену обданице и ноћи. Пошто је 

Земља лопта, Сунце у сваком тренутку осветљава ону полулопту која 

је њему окренута. Због тога је на једној полулопти обданица, а на 

другој ноћ. 

Због обртања Земље око своје замишљене осе настају смене 

____________________ и _____________________. 

 

 

 

 

 

 

 

Р 7. Обданица и ноћ 

 

Чланак 8. 

Како се Земља обрће, временом се полулопта која је била у тами 

окрене према Сунцу, а полулопта која је била окренута Сунцу зађе у 

таму. На осветљеној полулопти Земље је обданица, а на неосветљеној 

траје ноћ. 

Да се још једном подсетимо, кретање Земље око своје 

замишљене осе назива се ротација, а траје 24 часа. Последица тог 

кретања ја смена обданице и ноћи. 

Отвори 48. страницу свог уџбеника географије и посматрај 

цртеж ротацијс и настанак обданице и ноћи. После тога пређи на 

чланак број 9. 

 

 

 

 

Р 8. Није било задатака 

 

Чланак 9.  

Последица ротације је и локално (месно) време које се одређује 

проласком Сунца кроз меридијан неког места. У том тренутку Сунце 

се налази у највишој тачки изнад места, а по локалном времену је 

подне. Због тога се меридијани називају и подневцима, јер сва места 

дуж једног меридијана имају у исто време подне или исто локално 

време. Подне увек наступа пре у месту које се налази источније. 

Међутим, када би свако место одређивало време по месном 

(локалном) времену настала би велика забуна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р 9. Није било задатака 

 

Чланак 10.  

Како не би дошло до забуне, утврђене су часовне зоне. Земља је 

подељена на 24 часовне зоне. Свака зона обухвата простор ограничен 

меридијанима на по 15°. Почетна зона је зона око Гриничког 

меридијана. Када је у њој подне, у свакој следећој зони према истоку 

је по један сат више, а према западу по један сат мање. За Србију 

важи средњоевропско време. 

Земља је подељена на__________часовне зоне. 

 

 

 

 

 

 

 



Р 10. 24 

 

Чланак 11.  

Од 1. до 10. чланка си учио/учила градиво о кретању Земље око 

своје замишљене осе, ротацији. Такође си учио/учила шта настаје 

услед тога, о последицама ротације. Колико си стварно 

научио/научила ово градиво, проверићемо једним контролним тестом 

који је наставник поделио заједно са овом лекцијом. 

Када одговориш на сва питања, погледај тачне одговоре. 

Упореди их са својим одговорима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАЧНИ ОДГОВОРИ 

1. а) 

2. б) 

3. а) Северни пол; б) Јужни пол;  

4. запада истоку 

5. обданице, ноћи 

6. за 24 часа 

7. локално 

Ако на 3 и више задатака ниси дао тачан одговор, поново учи 

градиво од 1. до 10. чланка. 

Ако си дао све  тачне одговоре, или имаш 5 и више тачних одговора, 

сматрамо да си научио шта је ротација и које су њене последице. 

 

ЧЕСТИТАМО НА УСПЕШНОМ РАДУ! 

 

 

 

Пажљиво прочитај сваки задатак и покушај да даш правилан 

одговор. 
Времена имаш довољно, а резултати се не оцењују. Служе само 

теби да провериш колико си научио претходно градиво. 

 

ЗАДАЦИ 

 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

1. Ротација је кретање Земље око своје замишљене осе. 

а) тачно 

б) нетачно 

 

2. Сунце се стварно окреће око Земље. 

а) тачно 

б) нетачно 

 

3. Крајње тачке замишљене осе где она додирује Земљину површину 

називају се: 

а)____________________ 

б)____________________ 

 

4. Земља се обрће око своје замишљене осе од_____________ 

према________________. 

 

5. Као последица обртања Земље око своје замишљене осе настаје 

смена________________ и_____________. 

 

6. За које време се Земља једном обрне око своје замишљене осе? 

 

7. Због ротације свако место на Земљи има  __________________ време. 

 

 

 

 



 

Пажљиво прочитај сваки задатак и покушај да даш правилан 

одговор. 
Времена имаш довољно, а резултати се не оцењују. Служе само 

теби да провериш колико си научио претходно градиво. 

 

ЗАДАЦИ 

 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

1. Ротација је кретање Земље око своје замишљене осе. 

а) тачно 

б) нетачно 

 

2. Сунце се стварно окреће око Земље. 

а) тачно 

б) нетачно 

 

3. Крајње тачке замишљене осе где она додирује Земљину површину 

називају се: 

а)____________________ 

б)____________________ 

 

4. Земља се обрће око своје замишљене осе од_____________ 

према________________. 

 

5. Као последица обртања Земље око своје замишљене осе настаје 

смена________________ и_____________. 

 

6. За које време се Земља једном обрне око своје замишљене осе? 

 

7. Због ротације свако место на Земљи има  __________________ време. 

 

 

 

 

 

Пажљиво прочитај сваки задатак и покушај да даш правилан 

одговор. 
Времена имаш довољно, а резултати се не оцењују. Служе само 

теби да провериш колико си научио претходно градиво. 

 

ЗАДАЦИ 

 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

1. Ротација је кретање Земље око своје замишљене осе. 

а) тачно 

б) нетачно 

 

2. Сунце се стварно окреће око Земље. 

а) тачно 

б) нетачно 

 

3. Крајње тачке замишљене осе где она додирује Земљину површину 

називају се: 

а)____________________ 

б)____________________ 

 

4. Земља се обрће око своје замишљене осе од_____________ 

према________________. 

 

5. Као последица обртања Земље око своје замишљене осе настаје 

смена________________ и_____________. 

 

6. За које време се Земља једном обрне око своје замишљене осе? 

 

7. Због ротације свако место на Земљи има  __________________ време. 

 

 

 

 


