
 

Распоред обавеза за радну недељу од 04. маја до 09. маја (учење на даљину) 
 

Разред: Шести 
Тип часа: утврђивање 
Час био предвиђен за: Завлака: уторак (4. час) 
Назив наставне јединице: Природне одлике Европе: Рељеф 
После прочитане (научене) лекције треба да дате одговоре на следећа питања:  
 
1. Која су највећа полуострва Европе? 
2. Која су највећа острва Европе? 
3. Које су и где се простиру највеће Европске низије? 
4. Које су највише планине Европе? 

 
Разред: Шести 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Бела Црква: среда (4. час); Завлака: петак (3. час) 
Назив наставне јединице: Природне одлике Европе: Копнене воде 
Ученици треба да прочитају лекцију из уџбеника под називом Природне одлике Европе: Копнене воде, на 
странама 144-146. Европа има веома разгранату речну мрежу, с великим бројем река. Са изузетком 
малобројних река на северу континента које теку ка Северном леденом океану, европске реке припадају 
сливу Атлантског океана. У оквиру Атлантског слива могу се издвојити: Балтички слив, Северноморски слив, 
Црноморски слив и Средоземни слив. Најзначајнији пловни систем Европе је река Дунав са реком Рајном 
који повезује Северно море са Црним морем и река Волга која је најдужа река Европе. Ово погледајте на 
страни 144. слика 1. У вашим атласима пронађите значајније реке које припадају овим сливовима. У Европи 
су најбројнија ледничка језера. Највише их има на северу Европе (Финска, Шведска, Норвешка, Русија, 
Пољска и друге) али и јужније на високим планинама, нарочито у Алпима. Највећа језера су Каспијско, 
Ладошко и Оњешко, Венер и Ветер у Шведској. У Алпима, најзначајнија језера су Мађоре, Комо, Гарда, 
Женевско и Боденско. Поред природних издвајају се и вештачка језера.  

 
 

 
Разред: Шести 
Тип часа: утврђивање 
Час био предвиђен за: Бела Црква: четвртак (2. час);  Завлака: субота (3. час) 
Назив наставне јединице: Природне одлике Европе: Копнене воде 
 После прочитане (научене) лекције треба да дате одговоре на следећа питања: 
1. Којим морским сливовима припадају европске реке? 
2. Ком морском сливу припада највише европских река? 
3. Које су две највеће европске реке? 
4. Које су одлике река северне и јужне Европе? 
5. Кроз које земље протичу Рајна и Дунав? 
6. Која су језера најбројнија у Европи и где се првенствено налазе? 
 

 
 
 
 


