
СРПСКИ ЈЕЗИК – Вежбање 
 
Добар дан, полазници. Данас имате неколико задатака које треба решити, врло 
једноставна. Вежбамо и подижемо ниво разумевања прочитиног текста, ваш задатак је да 
пажљиво прочитате текст о Нишу и одговорите на питања која следе. Вероватно да знате 
све што пише у тексту о граду у коме живимо, али читањем са разумевањем вежбамо све 
што је до сада научено. 
 

1. Прочитајте следећи текст. 

 

2. О ком граду се говори у овом тексту?  

__________________________________________________________________________ 

  3. Заокружите слово испред тачног одговора. 

       Ниш се налази на: а) ушћу Саве у Дунав 

                                      б) реци Нишави 

                                      в) Јужној Морави 

ГРАД  НИШ 

Ниш је највећи град у југоисточној Србији. Налази се на обали реке Нишаве, близу 
њеног ушћа у Јужну Мораву. У њему данас живи преко 250 000 становника. У стара 
времена, Ниш  је због свог положаја био важно седиште. У доба Рима, у њему је рођен 
римски цар Константин Велики. Ниш је једна од највећих копнених и ваздушних 
саобраћајних раскрсница у Србији. Са једне стране аутопутом је повезан са Београдом и 
западном Европом, а са друге са источном Европом и Азијом.  

Ниш има и међународни аеродром који носи име чувеног римског цара који је у њему 
рођен. У граду постоје многе установе: болнице, школе, позоришта, библиотеке, музеји 
и Универзитет. Ту су и бројни споменици, а најпознатија је Нишка тврђава. Налази се у 
центру града, на десној обали Нишаве. Тврђаву су у 18. веку подигли Турци на 
остацима утврђења из римског периода. 

Некада је Ниш био велики индустријски центар, а данас су најразвијеније гране 
привреде  дуванска индустрија, трговина и грађевинарство. 

У Нишу су рођени многе познате личности: песници Душан Радовић и Бранкo 
Миљковић, фудбалер Драган Стојковић Пикси, одбојкаш Иван Миљковић и други. 



                                      г) ушћу Нишаве у Мораву 

   4. Препишите имена спортиста рођених у Нишу. 

      
______________________________________________________________________________ 

 5. У ком делу Србије се налази Ниш? 

     ___________________________________________________________________________ 

 


