
ПОКРЕТАЊЕ И КРЕТАЊЕ ТЕЛА 

 У односу на тло, тела или мирују или се крећу. Нека тела се увек крећу. На разне начине тела се 

могу покренути. 

 Кретање тела је промена положаја тела у односу на друго тело. 

 Путања тела је стварна или замишљена линија по којој се тела крећу. У природи се све креће. 

Ходање, трчање, летење, пливање, котрљање, падање итд. су различите врсте кретања. Тако, када се 

ваздух креће, кажемо да дува ветар, бродови плове. 

 Како ће се неко тело кретати зависи од његовог облика, од подлоге по којој се тела крећу, од 

начина на које је покренуто. 

 Кретање тела може бити Праволинијско и криволинијско. Али и кружно. 

 Свако кретање има правац и смер. 

 КРЕТАЊЕ КЛАТНА    

 Прва помисао када кажемо КЛАТНО је предмет који се љуља окачен о конац или неку нит. И 

када га заљуљамо, оно ће се кретати напред-назад или лево-десно. За то тело кажемо да се КЛАТИ, а 

тело зовемо КЛАТНО.Док се клати, клатно се враћа у положај у којем је већ било, пролази кроз њега, 

креће се на другу страну, зауставља се и опет се све понавља. 

 Време које је потребно да се клатно врати у положај из ког је започето кретање, не зависи од 

његове масе већ од његове дужине. То значи да је дужем клатну потребно више времена него краћем. 

 Кретање клатна можемо видети свуда око нас, а да тога нисмо ни свесни. На пример: љуљашка 

или сат са клатном итд. 

     Домаћи рад: 

1. Нацртајте у свесци примере које знате правца и смера кретања тела. 

2. Нацртајте неколико примера из свакодневног живота клатна а да није обично клатно. 
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