
Распоред обавеза за радну недељу од 06. априла до 10. априла (учење на даљину) 
 
 

Разред: Седми 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Завлака: понедељак (2. час); Бела Црква: среда (1. час) 
Назив наставне јединице: Јужна Америка – природногеографске одлике 
Ученици треба да прочитају лекцију из уџбеника под називом Природногеографске одлике – воде и 
природне зоне на странама 135-137.  Да уоче да је Јужна Америка континент са великим богатством воде. 
Да све велике реке Јужне Америке припадају сливу Атлантског океана. Амазон, највећа река и најбогатија 
река водом на свету. Да уоче значај реке Амазон за Јужну Америку.  
Од значајних река издвајају се још Ориноко и Парана са Парагвајем. Највећа језера Јужне Америке су 
Маракаибо, Титикака.  
Природне зоне: биљни свет – основно богатство. (погледати слику 4. на страни 136.  која представља 
природне зоне Јужне Америке). Обратити пажњу на тропске кишне шуме (Амазонске прашуме): 

 селваси – тропске кишне шуме 
 љаноси – саване у сливу реке Ориноко 
 кампоси – саване на Бразилској висоравни 
 пампа – степе 

 
 

Разред: Седми 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Завлака: уторак (1. час); Бела Црква: четвртак (4. час)  
Назив наставне јединице: Јужна Америка – друштвеногеографске одлике 
Ученици треба да прочитају лекцију из уџбеника под називом Јужна Америка – друштвеногеографске 
одлике на странама 138-140. Становништво има сложен етнички састав, што се објашњава историјом 
освајања и насељавања континента. Први досељеници Индијанци дошли су из Северне Америке, пре 
12000 година и постепено се раширили по целом континенту. Погледати слику 1 на страни 138. У 12. веку на 
простору централних Анда, Индијански народ Инка формирао је моћно царство са око 20 милиона 
становника. Овај део Америке припада Латинској Америци. Први европски досељеници били су Шпанци и 
Португалци. Довођени су и присилно робови у периоду од 16. до 19. века из Африке. Већина становништва 
говори шпанским и португалским језиком. Католицизам је доминирајућа религија. Уочити да је 
становништво неравномерно распоређено. Половина укупног становништва живи у једној земљи (Бразил). 
Највише становништва живи у приобалном делу Атлантског океана. Главни природни ресурси Јужне 
Америке су шуме, воде, земљиште, топла клима и руде. Погледати слику 4 на страни 139. и слику 5 на истој 
страни.  

 
 

 

  


