
Распоред обавеза за радну недељу од 06. априла до 10. априла (учење на даљину) 
Разред: Шести 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Бела Црква: среда (4. час) 
Назив наставне јединице: Географски положај одређене земље 
Ученици треба да прочитају лекцију из уџбеника под називом географски положај одређене земље на 
страни од 121- 124. При одређивању географског положаја, географски положај може да буде: 

 математичко географски 
 физичко географски  
 економско географски 
 политичко географски  
 саобраћајно географски 

Сваки од тих положаја одређиваћете на конкретним примерима у наредним разредима када се буде 
изучавала географија континената. Обратите пажњу на положаје:  

 положај у односу на земљине полулопте 
 положај у односу на природне зоне 
 положај у односу на континенте и океане  
 положај у односу на регије  

положај у односу на приступ мору 
 

Разред: Шести 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Завлака: уторак (4.час); Бела Црква: четвртак (2. час) 
Назив наставне јединице: Формирање политичке карте света 
Ученици требају да прочитају лекцију из уџбеника под називом Формирање политичке карте света. Овде 
требају да уоче период настанка држава до Првог светског рата.  

 древни период (до 5. века)  
 средњовековни период (од 5. до 15. века) 
 нови период (15. века до Првог светског рата) 

Настанак држава: период после Првог светског рата.  
После Другог светског рата распала су се колонијална царства и на њиховом месту формирало се више од 
стотину независних држава. Савремене државе успостављају међусобно све тешње и свестраније везе, па 
због тога све већи значај имају активности међународних организација. Њихови циљеви су решење општих 
проблема у области политике, привреде, науке и културе.  
Једна од највећих организација је организацију Уједињених нација (ОУН) као и остале: Северноатлантски 
савез (НАТО), Европска унија (ЕУ), Заједница независних држава (ЗНД), Афричка унија (АУ), Асоцијација 
нација Југоисточне Азије (АСЕАН) и друге.  

 
Разред: Шести 
Тип часа: утврђивање 
Час био предвиђен за: Завлака: петак (3. час) 
Назив наставне јединице: Географски положај одређене земље и формирање политичке карте света 
После прочитаних (научених) лекција ученици требају да дају одговоре на следећа питања:  
1. Када користимо реч земља, а када реч држава? 
2. Када се одређује математичко-географски положај неке земље, за које тачке се дају географске ширине и 
географске дужине?  
3. Која два велика периода се могу издвојити у формирању политичке карте света? 
4. Које су карактеристике држава у старом и средњем веку? 
5. Који су крупни историјски догађаји диктирали политичку карту света од Првог светског рата до данас? 
6. Зашто је неопходна међународна сарадња? 
7. Која је најмасовнија и најважнија међународна организација? 
8. Које су још важне међународне организације? 
 
 


