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Јесу ли 
формуле 1 

баш снажне?

Зашто гуме имају 
различите шаре?

сазнај више 
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Крета�е по граду 
По граду се можемо возити скутером, аутомобилом, 
таксијем. Али јавни градски превоз је јефтинији, 
и бољи за човекову околину! 

Колико има места 
у аутобусу?
То зависи од његове величине. У већини 
аутобуса може се превозити по стотинак 
људи, али у неке стаје и двоструко више!

По чему се разликују 
скутер и мотор? 
На скутеру ноге држимо 
напред, а на мотору са стране. 
Поред тога, точкови скутера 
мањи су него точкови мотора.

По чему се препознаје такси?
Такси возила имају на крову малу светлећу ознаку 
на којој пише „taxi”. У неким земљама таксији 
имају посебну боју: жуту у Сједињеним Америчким 
Државама, или црну у Великој Британији.



une balle

un klaxon

un chapeau
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Пр
она�и на слици !

Чему служи 
аутомобилска труба?
Служи да укажемо другима на своје 
присуство. Али треба је употребљавати само 
у случају опасности, јер бука може да омета.

Шта је ово што личи на воз? 
То је трамвај. Он ради на струју и креће 
се по шинама. Трамвај је брзо, тихо и 
еколошко превозно средство.

Како раде камиони 
за сме�е?
Ђубретари истресају контејнере 
у задњи део камиона, где велика 
преса дроби отпатке. На крају 
камион за смеће одвози отпатке на 
депонију.

Зашто се метро често 
кре�е под зем�ом?
Зато што су градови већ били 
изграђени кад је измишљен метро! 
Понекад метро иде и преко великих 
мостова. У оба случаја, веома је брз. 
За њега нема закрчења!

аутобуска 
станица

статуа

такси



Спортски аутомобили
Сваке године заљубљеници у аутомобиле хрле на 
Сајам аутомобила да открију нове моделе. Скоро 
увек им се највише допадну они спортски!

Зашто овај аутомобил 
има само двоја врата?
Зато што има само два места, 
па је лакши и може брже да иде.

Којом брзином може 
да се кре�е спортски 
аутомобил? 
Они најбржи могу премашити 
четиристо километара на час, 
на посебним стазама.
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Пр
она�и на слици !

Шта су раткапне? 
То су пластични дискови који служе 
да „обуку” аутомобилске точкове. 
Неке раткапне веома су једноставне, 
а неке су више украсне.

Зашто гуме имају 
различите шаре?
Шаре се бирају у зависности од тога 
куда се вози, и какве су временске 
прилике. Гуме за кишу треба да 
одводе воду, а гуме за снег треба да 
спрече да аутомобил проклиза.

монитор

плави аутомобил

Да ли су спортски 
аутомобили скупи? 
Јесу, неки коштају колико 
и лепа кућа!

Шта су лептир-врата?
То су врата која се отварају као 
крила. Постоје аутомобили 
с клизним вратима, као и они 
без врата: у њих се ускаче!

Гума за кишу Гума за снег

Гума формуле 1 за суво време
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