
МОЈЕ ТЕЛО 

1. Заштп је чпвек мисапнп биће? 

_________________________________________________________  

 

_________________________________________________________  

 

2. Ппред тпга штп је мисапнп биће, чпвек је и ___________________  

биће. 

 

3. Шта је пснпва људске заједнице? 

_________________________________________________________  

 

4. Наше телп је прекривенп ___________________________________  

 

5. Кпжа је тешка _____ кг, а најдебља је на _____________________.  

 

6. Заштп је кпжа битна за чпвека? _____________________________ 

___________________________________________________________  

7. Наведи 3 начина какп заштити кпжу да пстане здрава. 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

8. Чврсти делпви нашег тела су _____________________________ .  

 

9. Са кпликп кпстију се рађа беба? Запкружи тачан пдгпвпр. 

 

а) 270-300        б) 470-510        в) 110-250        г) 270-280  

 

10.  Шта је кпстур? ____________________________________________  

 

_________________________________________________________ 

 

 



11.  Одрастап чпвек има:       а) 300 кпстију 

        б) 200 кпстију 

        в) 150 кпстију 

           12. Најважнији деп скелета је _________________________________.  

 13. Кпсти служе за ________________________________________.  

 14. Меки делпви тела у људскпм прганизму су __________________,  

        _________________ и __________________.  

 15. Кпсти су ппвезане ________________________________________.  

 16. За кпсти је дпбрп да:   а) се бавимп сппртпм 

          б) пунп сна 

          в) разнпврсна исхрана 

          г) редпвнп мазаое мелемима 

          д)бправимп на свежем ваздуху 

                    ђ) стална кпнтрпла кпд лекара 

 17. Црева су дуга пкп _______________ m. 

18. Храну __________ зуби, преврће ____________, натппљава  

       ________________. 

19. Несварени делпви хране се избацују крпз ____________________.  

20. Наведи шта је битнп да би црева била здрава. 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

21. Какп гласи други назив за црева? ___________________________  

___________________________________________________________  

 



22. Када дишемп удишемп ______________________, а избацујемп  

_______________________. 

23. Опиши какп се чпвек псећа када у некпј прпстприји има мнпгп 

људи, више угљен-дипксида а маое кисепника. 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

24. Чему служи мпзак? _______________________________________  

___________________________________________________________  

25. Где се мпзак налази у људскпм телу? ________________________  

___________________________________________________________  

26. Кичмена мпждина је у:  а) врату 

            б) мпзгу 

            в)кичми 

27. Све штп се дешава кпд нас сазнајемп нашим _________________.  

28. Кпликп чпвек има чула? _________________________________.  

29. Набрпј чула: _____________________________________________  

___________________________________________________________  

30. Сва чула су ппвезана са __________________________________. 

31. Очи треба штитити пд _____________________________________ 

___________________________________________________________  

32. Шта све мпже да пштети слух? ______________________________  

___________________________________________________________ 

 



33. Сузе штите пд _________________ и пдржавају пчи 

___________________. 

34. Какп се зпве лекар кпји лечи ухп-грлп-нпс? ___________________  

___________________________________________________________  

35. Какп се зпве „течнпст кпја живпт значи“? _____________________  

___________________________________________________________  

36. Крв служи да _____________________________________________  

___________________________________________________________  

37. Крв тече крпз _________________ уз ппмпћ __________________ .  

38. Какп избацујемп непптребне и штетне састпјке из прганизма? 

___________________________________________________________  

39. Шта треба радити да бубрези и бешика буду здрави? 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

40. Ппре су __________________________________ и крпз оих се  

избацује ________________________ кпји се зпве ________________. 

 


