
Распоред обавеза за радну недељу од 18. маја до 23. маја (учење на даљину) 
 

Разред: Седми 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Завлака: понедељак (2. час) 
Назив наставне јединице: Нови Зеланд – географске одлике 
Ученици треба да прочитају лекцију под називом Нови Зеланд на страни 157. Нови Зеланд је открио 
холандски морепловац Абел Тасман 1642. године. Нови Зеланд се протеже 1600 км југоисточно од 
Аустралије. Чине га два велика планинска острва (Северно и Јужно) и много малих са укупном површином 
нешто већом од површине Велике Британије. Северно острво има топлију климу. Јужним острвима се 
протеже венац Јужних Алпа са 20-так врхова висине од преко 3000м, те бројним ледницима и фјордовима. 
На Новом Зеланду већину становништва чине досељеници из Европе док староседеоци Маори чине 15% 
становништва. Нови Зеланд је високо развијена пољопривредна земља. У светском је врху по броју оваца.  

 
 

Разред: Седми 
Тип часа: утврђивање 
Час био предвиђен за: Завлака: уторак (1. час) 
Назив наставне јединице: Аустралија и Океанија 
После прочитане и научене лекције треба да дате одговоре на следећа питања: 
1. На које три подрегије се дели Океанија? 
2. На које се три групе, према начину постанка деле острва Океаније? 
3. Наведите основне демографске одлике Океаније? 
4. Са којим се производима Нови Зеланд налази у светском врху? 

 
 

Разред: Седми 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Бела Црква: среда (1. час); Завлака: субота (1. час) 
Назив наставне јединице: Основне географске одлике Арктика 
Ученици треба да прочитају лекцију из уџбеника под називом Поларне области – Арктик на странама 159-
161. На земљи постоје две поларне области: Арктик и Антарктик (слика 1. страна 159.) Арктик је северна 
поларна област која обухвата Северни ледени океан, његова острва и архипелаге и најсеверније делове 
Евроазије и Северне Америке. На географске полове људи су крочили тек почетком 20. века.  На северни 
пол прва је, априла 1909. године стигла америчка експедиција коју је предводио Роберт Пири. Границу 
Арктика представља линија која спаја сва места у којима је средња годишња температура најтоплијег 
месеца 10 степени Целзијуса. Последњих деценија уочено је нагло смањење леденог покривача (слика 5. 
на 161. страни) што се објашњава глобалним отопљавањем наше планете. Арктичко копно је ретко 
насељено. Домородачко становништво – инуити (ескими)  (Канада и Гренланд), Сами (Норвешка), Јакути и 
Чукчи (Русија) – традиционално се баве риболовом, ловом и узгојем ирваса. Највећи град Арктика је руски 
град Мурманск (500 хиљада становника). Арктик је подељен на 5 сектора: руски, канадски, Сад, норвешки и 
дански (Гренланд). Главно природно богатство су нафта и природни гас. Њихово истраживање и 
експлоатацију отежавају сурова клима и лед.  

 
 

 

 



Разред: Седми 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Бела Црква: четвртак (4. час)  
Назив наставне јединице: Основне географске одлике Антарктика 
Ученици треба да прочитају лекцију из уџбеника под називом Антарктик – насупрот Арктику на странама 
162-164. Насупрот Арктику, с друге стране земљине лопте лежи јужна поларна област, која се назива 
Антарктик. Антарктик укључује континент који се назива Антарктида и Јужни океан са његовим острвима. 
Антарктида је последњи откривени и истражени континент. На јужни пол прве су стигле норвешка 
експедиција на челу са Раулом Амундсеном, децембра 1911. године и британска експедиција Роберта 
Скота, јануара 1912. Копно Антарктиде скривено је под дебелим леденим покривачем који достиже 
дебљину око 4 км. Антарктида је најхладнији континент. Најнижа измерена температура ваздуха (-89,2 
степене Целзијуса) на свету. Копнених сисара нема, а обале настањују животиње чији је живот везан за 
океане, нпр. фоке и пингвини. Антарктида није стално насељена и не припада ни једној држави. Неколико 
земаља је тамо поставило своје научноистраживачке станице. Забрањено је коришћење овог континента у 
војне сврхе.    

  


