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Ученици седмог разреда су као задатак имали да направе презентацију или да пошаљу 

занимљиви материјал о некој држави, њеној специфичности на пољу обичаја, традиције, 

културе, језика, па и самог народа. 

 
 

 

Јапан 
 

Јапан је острвска земља која се налази у Источној Азији. Лежи на Тихом 

океану, источно од Кине, Северне Кореје, Русије и Јужне Кореје, а простире се 
дуж Охотског мора па све до Источног кинеског мора. 

Главни град Јапана је Токио. Токио је град састављен од више градова (26 

градова, 6 градића). Простире се на преко 2000 км² и обухвата два ланца острва 
која се протежу до 185 км од центра града. Токио је град са највише становника 

на планети — у њему живи више од 35 милиона људи. 

Званични језик који се говори у Јапану је јапаснки. 

Валута која се корсти у Јапану је јен. 
 

 

 
Занимљиве чињенице о Јапану. 

 

1. Једна од најинтересантнијих чињеница везаних за Јапан јесте да има 

један од највиших нивоа писмености на свету, са чак 99% писмености код деце 
преко 15 година. 

2. Подови у јапанским домовима познатији под именом генкан оназначавају 

место где би требало да се изујете. 
3. Просечан људски век Јапанаца износи 84 године, а више од 50.000 људи 

у Јапану има преко 100 година. 

4. Земљотрес који је задесио Јапан 2011. године повећао је брзину 
окретања Земље око своје осе, скративши дан за 1,8 микросекунде. 

5. Јапан је највећи произвођач анимираних ТВ серија на свету са чак 60% 

тржишног удела. 

6. Јапански возови су међу најтачнијим у свету: њихово просечно кашњење 
износи само 18 секунди. 

7. У Јапану, више папира се користи за стрипове него за тоалет-папир. 

8. Спавање на послу је дозвољено у Јапану, пошто се то сматра за 
исцрпљеност услед прекомерног рада. 

9. Сматра се непристојним у Јапану директно рећи „не“ некоме, али зато 

постоји 20 различитих начина да кажете „извини“. 
10. Учитељи и ученици заједно чисте учионице и кафетерију. 
11. У Јапану, 90% мобилних телефона је отпорно на воду зато што их млади 

користе чак и за време туширања. 

12. Већина улица у Јапану нема назив. 
 



Култура и обичаји у Јапану 
 

Јапанце одликују многе добре особине, пре свега љубав према домовини, 

преданост раду, неговање традиције, обичаја и културе и брига о природи. 

Једноставност, скромност, склад ума, духа и тела су основни принципи који их 
дефинишу и одржавају у животу.  

 

Ханами је стари јапански обичај уживања у цветању трешње уз саке и лаки 
оброк који и данас сваке године практикују милиони људи. Трешњин цвет, 

сматрају у Јапану, симболизује сам људски живот, односно, његово кратко 

трајање. Цветању трешње посвећено је небројено много песама, књижевних 
дела и легенди а претпоставља се да у Јапану има више од милион стабала те 

биљке. 

 

 

Извори информација: 
https://www.edutelevision.com/interesantne-cinjenice-o-japanu/ 

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE 

https://sr.wikipedia.org/sr-

ec/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8 
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Италија 
 
Застава Италије је тробојна застава са три једнака вертикална поља зелене, 

беле и црвене боје. У званичној је употреби од настанка Италијанске републике 

1946. године. Италијани је најчешће зову само „Триколоре“.  
 

Грб Италије је у званичној употреби од 5. маја 1948. 

 

 

 
Италија, званично Италијанска Република је држава на југу Европе. Италија 

обухвата Апенинско полуострво и три велика острва на Средоземном мору: 

Сицилију, Сардинију и Елбу. Једину копнену границу има на северу, на Алпима, 
где се граничи са Француском, Швајцарском, Аустријом и Словенијом.  

 

Независне државе Сан Марино и Ватикан налазе се унутар територије 

Италије. 
 

Италија је место настанка Римског царства, једног од највећих царстава 

старог века.  
Варварске инвазије уништиле су Западно римско царство и омогућиле 

стварање германских држава на тлу Италије.  

 

Византија и Франачка су у раном средњем веку поседовале значајне делове 
Италије. Каснија подела Италије на мале државе омогућиле су Светом римском 

царству, Француској и Аустрији да доминирају италијанском политиком.  

 
Италија је уједињена у другој половини 19. века. Од уједињења, па до краја 

Другог светског рата, Краљевина Италија је створила колонијално царство у 

Средоземном мору и источној Африци.  
 

Од 1946. Италија је република.  

 

Италија је један од оснивача данашње Европске уније. 



Италија је веома позната по кулинарским специјалитетима и еспресу. 
 

 

Такође, позата је по уметности и уметницима, мислиоцима, књижевницима, 
као што су Леонардо, Макијавели, Данте, Микеланђело, Ботичели… 

 

 
 

 

 

 
Сандро Ботичели 

„Рођење Венере“ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Италију сам изабрао као пример једне од најстаријих држава на тлу Европе, 
а и зато што је тренутно у тешкој ситуацији! 

 

 
Извори информација: 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Italija 

https://sites.google.com/site/valentinasajt/zastava-i-grb-italije 

https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_Italy 
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