
Још о води... 

    

У насељу и ван насеља постоје многе воде. 

Деле се на текуће и стајаће воде.  

Текуће воде су воде које се сливају и теку. То су: потоци и реке.  

Стајаће воде су воде које не теку. То су: баре, језера и море. 

Површинске воде су воде које се налазе на површини земље.  

Подземне воде се налазе испод површине земље. 

 

Извор – место где вода извире из земље. 

Поток – мања текућа вода. 

Река – већа текућа вода. 

Ток реке – пут воде од извора до ушћа. 

Речно корито – удубљење које река издуби текући по  

површини земље. 

Притоке – сви потоци и реке који се уливају у већу реку. 

Ушће – место где се поток или река уливају у већу реку, језеро  

или море. 

Канал – текућа вода чије су корито прокопали људи. 

Бара – мање и плиће удубљење на копну које је испуњено водом. 

Језеро – пространо, велико удубљење на копну које је  

испуњено водом. 

 

* Дуга се појављује на небу кад сунце сија и пада киша или  

после кише. Сунчеви зраци падају на капљице воде кроз  

које се светлост прелама и расипа у своје боје. 
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