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ADAM
ĐURIĆ

DATUM
ROĐENJA
25.5.2012.

Adam ide u 3.  razred. 
Omiljena knjiga mu je ,,Otkačena

škola". 
Njegov omiljeni film  je ,,Sonik",

a crtani ,,Poni".
Omiljeni sport mu je fudbal. 

Omiljena igračka mu je telefon.



ADAM
ĐURIĆ

DATUM
ROĐENJA
25.5.2012.

Omiljena školski predmet mu je 
 Matematika.

Najbolji drugovi su mu Lazar i Pavle, 
a najbolja drugarica mu je Jelena.

Adam najviše voli da se igra. 
Adam bi voleo da bude vulkanizer. 



LENA
ĐURIĆ

DATUM
ROĐENJA
4.12.2012.

Lena ide u 3. razred.
  Omiljena knjiga joj je  ,,Hajdi".

Omiljeni film joj je Zoro,
a omiljeni crtani film joj je ,,Višičips". 

Omiljeni sport joj je košarka. 
Omiljena igračka �о� je vijača.



DATUM

ROĐENJA
4.12.2012.

Omiljena školski predmet joj je
Veronauka.

Najbolji drug joj je Petar, 
a najbolja drugarica joj je Sara. 
Lena najviše voli da ide u školu. 

Kada poraste volela bi da postane
veterinar.

LENA
ĐURIĆ



DATUM
ROĐENJA
4.7.2012.

Pavle ie u 3. razred. 
Omiljena igračka mu je lopta.

Omiljeni školski predmet mu je
Veronauka.

Najbolji drugovi su mu Jovan i Miloš. 
 

Pavle Đurović



DATUM
ROĐENJA
4.7.2012.

Pavlu je omiljeni sport fudbal. 
Omiljena knjiga mu je ,,Pet

prijatelja". 
Pavle voli da gleda i da igra utakmice. 

Kada poraste voleo bi da bude
fudbaler. 

Pavle Đurović



DATUM
ROĐENJA 
 18,8.2012.

Aleksandra je treći razred.
Omiljeni sport joj je odbojka.
Omiljena igračka su joj kocke.

Omiljena knjiga joj je ,,Najlepše
bajke". 

Aleksandra
Mirkovic



DATUM
ROĐENJA 
 18,8.2012.

Omiljeni crtani joj je
,,Sunđer Bob Kockalone".

Aleksandra voli da
preskače vijaču.

Aleksandra bi volela da
bude frizerka. 

Aleksandra
Mirkovic



DATUM ROĐENJA
5.11.2012.

Lazar Mirkovic

 Lazar je 3. razred.
Omiljena knjiga mu  je

,,Bajke".
 Omiljeni film mu je

,,Spajdemen". 
Omiljeni crtani mu je

,,Avatar". 
Omileni sport mu je fudbal.



DATUM
ROĐENJA
5.11.2012.

Lazar Mirkovic

Omiljena  igračka mu je
lopta. OmilJeni predmet mu

je Matematika.
Najbolji drug mu je Ognjen
MIlenković. Kada poraste

Laza bi voleo da bude
fudbaler. 



DATUM
ROĐENJA 
24.12..2012.

Nikolina je treći razred. 
Omiljeni predmet joj je

Matematika.  
Omiljeni crtani joj je ,,Sunđer

Bob Kockalone". Omiljena
igračka joj je avokado. Omiljeni
sport joj je fudbal. Nikolina bi

volela da bude pevačica.   

Nikolina
Tanasković



NEMANJA
MIRKOVIĆ

DATUM
ROĐENJA
5.1.2015.

Nemanja je 1. razred. 
Omiljeni crtani film mu je

,,Nindža kornjače". 
Omiljeni sport mu je fudbal.

Omiljeni školski predmet mu je
Matematika. Najbolja drugarica
mu je Sara, a najbolji drug Pavle.

Nemanja najviše voli da igra
fudbal. Nemanja bi voleo da bude

fudbaler. 



NIKOLA
MIRKOVIĆ

DATUM
ROĐENJA
3.10.2014.

Nikola je 1. razred. 
Omiljeni crtani film mu je
,,Sunđer Bob Kockalone". 

Omiljeni sport mu je fudbal.
Omiljeni školski predmet mu je

Matematika. Najbolja drugarica
mu je Lena, a najbolji drug Petar.
Nikola najviše voli da igra fudbal.

Kada poraste biće policajac. 
 



PETAR
NIKOLIĆ

DATUM
ROĐENJA 
17.9. 2014.

Petar je 1. razred. 
Omiljeni crtani film mu je
,,Sunđer Bob Kockalone". 

Omiljeni sport mu je fudbal.
Omiljeni školski predmet mu je
Likovna kultura. Najbolji drug

mu je Nikola. Petar najviše voli
da se igra sa bratom. Petar bi

voleo da bude fudbaler. 
 



SARA
PROKIĆ

DATUM
ROĐENJA 
26. 7. 2014.

Sara je 1. razred. 
Sarina omiljena knjiga je ,,Kralj

lavova". Omiljeni crtani film joj je
,,Pepa Prase". 

Omiljeni sport joj je atletika.
Omiljeni školski predmet joj je

Matematika. Najbolja drugarica
joj je Nikolina. Sara najviše voli da

se igra.  
 



НАША ОДЕЉЕЊСКА
ЗБИРКА

МАТЕМАТИКА

Лена Ђурић  Павле Ђуровић  Лазар Мирковић 



2. Напиши бро�еве речима.

3 888 888
896 555 381
1 000 000 000
485 385 000

Бро�еви доБро�еви до
мили�ардумили�арду

Напиши све бро�еве ко�и се
налазе између бро�а 1 000
345 и 1 000 351. 

1.

3. Напиши на�већи и на�мањи
бро� користећи цифре 8,9,0,4.
Цифре не могу да се понавља�у.

на�већи
на�мањи



Бро�еви доБро�еви до
мили�ардумили�арду

4. Нацрта� бро�евну  праву на
ко�о� ћеш приказати бро�еве
између 1025 и 1030. Користи
�единичну дуж дужине 2cm.

5. Напиши на�већи и на�мањи
деветороцифрени бро� користећи
цифре 5,0,8,9,4. Цифре могу да се
понавља�у.

на�већи
на�мањи



Бро�еви доБро�еви до
мили�ардумили�арду

.6.  Напиши бро�еве цифрама.
мили�арду деветсто девет

петсто милиона петсто девет

7. Напиши бро�еве речима.

9 997 998 880

1 000 000



Бро�еви доБро�еви до
мили�ардумили�арду

8. Упореди бро�еве.

100 000 1 000 000

253 045  555 555

9.Напиши бро�еве у таблицу
месних вредности 555 657,

586 245 и 565 446.



Бро�еви доБро�еви до
мили�ардумили�арду

10. У прво� фабрици има 100 000
аутомобила, а у друго� има 99 999.
Колико има укупно аутомобила у обе
фабрике?

11.   Напиши бро�еве речима.

100 000 000 000

99 999 999 999



Бро�еви доБро�еви до
мили�ардумили�арду

13.Настави низ.

999,
, ,

800 , ,

799
, ,

14.  Упореди бро�еве

999 999 999 999 999

799 000 800 000



Бро�еви доБро�еви до
мили�ардумили�арду

15. Напиши на�већи и на�мањи бро�
користећи цифре 2 ,4 ,8,1 ,5.
Цифре могу да се понавља�у.

на�већи

на�мањи



2. i 4. 
Centar



Разгледница
мог кра�а

Неменикуће �е у делу општине  Сопот.
Неменикуће �е посто�ало �ош у �ако давном
18. веку, али се не зна кад �е настало.
Неменикуће �е тада имало 18 кућа и �едну
цркву. Црква �е посвећена апостолима
Светом Петру и Павлу и подигнута �е 1708.
године. Већ 1818. године �е у селу имало 57
кућа. Године 1822. село �е имало 63, а 1846.
99 кућа. По пописима из 1921. године
Неменикуће �е имало 351 кућу и 1960
становника. За на�стари�у породицу сматра�у
се Видаковићи, од ко�их данас нема
потомака у Неменикућу. Из те породице
потиче чувени писац Милован Видаковић, а
по коме се зове градска библиотека. 



Међу старим породицама су и
Ђорђевићи, а остали су били млађи
досељеници. Позната породица Жу�овић
има спомен кућу у Неменикућу.
Неменикућу припада�у културни
споменициманастир Кастељан,
Клеопатрина чесма у порти цркве, а на
врху планине Косма� налази се споменик
партизанима у виду петокраке. Храна у
Неменикућу �е шумади�ска, па тако се
углавном �еде печење, гибаница, сарма,
про�ара, кисео купус, домаћи хлеб,
сушено месо и кобасице.  Углавном се
слави слава Свети Јован и Свети Никола,
као и Свети Ђорђе. 

Разгледница мог
кра�а



Lazar
 Volim da

pričam viceve i
treniram fudbal.

Volim da
treniram fudbal. I

dobar sam u
školi.

Lena
Volim da
rešavam

zadatke i da
pevam.

Pavle



Aleksandra

Sara

Volim da
preskacem vijaču
i da vrtim obruč.

Volim da
preskačem
vijacu i da

vrtim obruč.

Nikolina

Volim da se
igram sa
lutkama.



Nikola

Petar

Volim da igram
fudbal i da radim

matematiku.

Nemanja
Volim da igram

fudbal i da radim
srpski.

Volim da igram
fudbal i da radim

engleski.


