
Распоред обавеза за радну недељу од 11. маја до 15. маја (учење на даљину) 
 

Разред: Седми 
Тип часа: утврђивање 
Час био предвиђен за: Завлака: понедељак (2. час) 
Назив наставне јединице: Основне географске одлике Аустралије 
После прочитане (научене) лекције треба да дате одговоре на следећа питања: 
1. У којим топлотним појасевима се налази Аустралија? 
2. Када у Аустралији почиње пролеће а када јесен? 
3. Које су три главне рељефне целине Аустралије? 
4. Које државе и територије чине Аустралијски савез? 
5. Опишите како је текло насељавање Аустралије? 
6. Објасните зашто је становништво Аустралије концентрисано на југоистоку земље? 

 
 

Разред: Седми 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Завлака: уторак (1. час) 
Назив наставне јединице: Основне географске одлике Океаније 
Ученици треба да прочитају лекцију из уџбеника под називом Океанија на странама 155 – 157. Океанија је 
скуп свих острва у централном и југозападном делу Тихог океана. Обухвата више од 25 хиљада острва. 
Океанија се дели на три острвске групе – три регије: 

 Меланезија (црна острва) најпознатије острво Нова Гвинеја 
 Микронезија (мала острва) чине корална и вулканска острва у близини њих налази се Маријански 

ров у коме је измерена највећа дубина океана на свету. Износи 11022 м.  
 Полинезија (много острва) најпознатија острва Хавајска острва, Ускршња острва и Нови Зеланд.  

Клима Океаније је топла, једнолика и блага – врло пријатна за живот човека. Преко целе године 
температура се креће око 26 степени Целзијуса. Падавине су обилне и крећу се између 3000 – 4000 мм. 
Океанија има 13 милиона становника. Меланежани, Полинежани и Микронежани само су збирни називи за 
становништво настало мешањем разних раса и народа. За овај простор је традиционалан туризам. Највећа 
држава овог простора је Нови Зеланд.  

 
 
 

Разред: Седми 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Бела Црква: среда (1. 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: Бела Црква: четвртак (4. 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? 

  


