ПРИРОДА И ДРУШТВО – ИСТОРИЈСКИ ДЕО

1. Заокружи слово испред тачног наставка реченице.
 ДА БИ САЗНАО/ЛА КАКО ЈЕ ИЗГЛЕДАЛА ТЕРИТОРИЈА СРБИЈЕ У 12.ВЕКУ, КОРИСТИЋЕШ:

а) ленту времена

б) историјску карту

в) стару фотографију

г) табелу

 ПОМОЋУ ЛЕНТЕ ВРЕМЕНА МОЖЕНО САЗНАТИ:

а) када и где се нешто догодило
б) где и како се нешто доогодило
в) када и којим редоследом се нешто догодило
 СТАРИ СЛОВЕНИ СУ НЕКАДА ЖИВЕЛИ СЕВЕРОИСТОЧНО ОД ДАНАШЊЕ СРБИЈЕ, ИЗА
ПЛАНИНЕ:

а) Алпи

б) Старе планине

в) Карпати

 ПРВА СРПСКА ДРЖАВА БИЛА ЈЕ:

а) Моравска Србија

б) Кнежевина Србија

в) Рашка

г) Душаново царство

2. Повежи појам и његово објашњење:
МОНАШТВО

турска реч за разбојника.

ДИНАСТИЈА

посебан начин живота посвећен служењу Богу.

ВЛАСТЕЛА

породика која даје владаре.

ХАЈДУК

повлашћен, богатији део становништва.

3. Прецртај име онога ко није био син Стефана Немање:
Растко

Душан

Вукан

Стефан Првовенчани

4. Допуни реченице и покажи да знаш о којим владарима је реч.
 Последњи владар из лозе Немањића није успео да сачува власт и великаши су
распарчали царство. Његово име је ___________________________
 Први краљ Србије био му је брат.Он је основао самосталну цркву и постао њен
првипоглавар- први српски архиепископ. Његово име је ____________________ .
 Први документ – законик, којим су била прописана права и обавезе цркве, властеле и
сељака, донет је за време његове владавине. Његово име је _______________________.

5. Повежи имена познатих личности са одговарајућим улогама које су имали у нашој
историји.
Арсеније Чарнојевић

деспот

Стефан Првовенчани

хајдук

Старина Новак

краљ

Стефан Лазаревић

патријарх

6. Ком веку припадају ове значајне године из српске историје:
Косовска битка 1389. - ______ век

Сеоба Срба, 1690. - ______ век

7. Поред назива устанка или рата упиши годину њиховог почетка.
Први српски устанак ___________
Други српски устанак ___________
Први светски рат ___________
8. Упиши одговарајући број, којим ћеш повезати имена значајних личности и устанак
или битку које су предводили.
Карађорђе 1

Милош Обреновић 2

Живојин Мишић 3

Церска битка ____

Први српски устанак ____

Други српски устанак ____

Колубарска битка ____

Степа Степановић 4

9. Шта је био повод за почетак Првог светског рата?
___________________________________________________________________________
10. За време овог рата формиране су две зараћене стране и то Савезници и Силе
осовине. О ком рату је реч? ____________________________
11. Упиши одговарајући редни број поред назива државе на нашим просторима, тако
да најстарија буде обележена редним бројем 1., а најмлађа редним бројем 4.
СФРЈ ____

Кнежевина Србија ____

Краљевина Југославија ____

Краљенина Срба, Хрвата и Словенаца ____
______________________________________
Име и презиме ученика

