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ТОМИСЛАВ СЕНЋАНСКИ

ИЗ ПРИРОДЕ
5555

Илустрације
Јован Укропина

Никола Витковић

САЗНАЈ

ДА ЛИ БИЉКЕ

И ЖИВОТИЊЕ

ЗНАЈУ ФИЗИКУ!





Кад год ти се укаже прилика, истражуј природу. И науч‑
ници је посматрају и врше експерименте упознајући 

тако нашу драгоцену околину.

Природа те очекује. Припремила ти је многе занимљиве 
доживљаје. Појаве које прате живи свет заснивају се на број‑
ним физичким законитостима, само их треба пажљиво от‑
крити и са уживањем проучити.

Ако се питаш где се све те занимљивости налазе, ова књи‑
га ће ти помоћи да сазнаш одговор. У њој су сакупљене 
неке приче из природе и приказане физичке појаве које су 
с њима у вези. 

Увери се у то да је истраживање лепо и узбудљиво и да је 
природа велика школа.



1. Прича из природе представља опис неке биљне или животињске 
врсте и приказ њене особине изазване неком физичком појавом.

2. Како је то могуће?! заправо је објашњење физичке појаве из 
живог света.

3. Сазнај још нешто ознака је која те води до још неких прича 
из природе. Оне су део поглавља Места на којима може да се 
истражује природа. Прочитај ону која се налази на одговарајућој 
страни.

4. Увери се представља поглавље са огледом који можеш да 
изведеш. Уз тај наслов наведена је физичка појава која се испитује.

5. Потребно представља списак онога што треба прикупити за 
извођење експеримента.

6. Експеримент је приказ тока рада. Почни од прве слике и следи 
упутства корак по корак.

7. Шта се догодило? приказује оно што се десило на крају огледа. 

8. Разлог је назив за текст у којем се ближе објашњава физичка 
појава проучавана експериментом.

9. Експеримент плус ознака је која те води до стране с додатним 
задацима. Под одговарајућим бројем наћи ћеш задатке који су  
у вези с темом коју проучаваш.

10. Текст уз портрет научника говори о научнику који је истраживао 
ту област.

11. Занимљивост је текст повезан с физичком појавом која се 
проучава.

Како се користи
ова књига
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1. Прецизно испланирај оно штo ћеш радити у експерименту.

2. Прикупи све што ти је потребно за извођење експеримента.

3. Размисли о томе да ли ти је при вршењу експеримента потребна 
нечија помоћ.

4. Пронађи погодно место на којем ћеш изводити експеримент.

5. Води рачуна о томе да ли имаш довољно времена за рад.

6. Нека те нико не омета у раду!

УПУТСТВО
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСПЕРИМЕНАТА

Пре него што почнеш…

Планирање експеримента веома је важно. Али и поред 
доброг плана, понекад се може догодити грешка.  

То је нормално. Сваки истраживач понекад погреши. 
Ако ти се то догоди, добро размисли, па затим понови 
експеримент. Вероватно ће тада све проћи како треба.
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Кад почнеш…

1. Рачунај на то да је за извођење неких огледа потребно доста времена и стрпљења.

2. Прибор који може да те повреди (тестера, нож, маказе, шибице и слично) користи у 
присуству одрасле особе.

3. Пази да током извођења огледа нешто не оштетиш.

4. Не заборави да приликом извођења огледа уписујеш измерене вредности у бележницу! 
 
 
 
 
 

5. Фотографиши фазе експеримента за које мислиш да би ти касније могле бити од користи.

6. Потруди се да после експеримента очистиш простор у којем си радио.

Ако те неки резултат изненади, понови мерење.  
Тако ћеш проверити да ли је све добро урађено.
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Како 
је то 
могуће?!

УЗАЛУДНА ХАЈКА

О препреденој, домишљатој и 
одважној лисици испричане су 

многе приче, а њено лукавство тема је 
бројних басни.

У шумама у којима живи углавном лови 
мишеве и зечеве. Њено црвенкасто 
крзно толико се уклапа у околину да је 
лисицу која се полако прикрада плену 
готово немогуће приметити. Онда 
када нема довољно хране, силази у 
насеља и лови живину. Због тога сеоска 
дворишта чувају пси, а ловци организују 
хајке, које за њу представљају велику 
опасност. Међутим, иако ловачки пси 
трче брзо као лисица, она врло често 
успева да се спасе.

Кад лисица промени правац кретања, пас који трчи за њом у пу‑
ном је залету и не може одмах да се заустави. Особина тела да 
продужава кретање у истом правцу назива се инертност. Због 
тога пас неко време продужава да се креће унапред, па тек онда 
скреће и наставља трк за лисицом.

Док бежи, лисица стално мења правац 
кретања, при чему равнотежу одржава 
тако што велики и јак реп покреће 
лево‑десно. Понекад се изненада 
преврне на бок, а затим брзо скочи и 
настави трк у другом правцу. Стално 
скретање пси не могу да прате, а кад 
се лисица домогне шуме и јазбине, 
спасена је.
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Шта се 
догoдило?

Разлог

Одреди стазу за трчање дугачку бар 50 m.
На стази означи места на којима ће бити старт и циљ.

Почни брзо да трчиш од старта ка циљу. Кад стигнеш до циља, заустави се што брже 
можеш и означи место на којем си стао.

Видећеш да се нећеш зауставити одмах 
на циљу, већ ћеш се кретати још извесно 
време, постепено смањујући брзину. 

Експеримент плус

(26 и 27) >>

То се догађа зато што твоје тело тежи да задржи стање кретања.

УВери се Потребно:
• патике
• стаза за трчањеу инертност тела

1. Тркач у циљу
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