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

Разред: Осми 
Тип часа: систематизација  
Час био предвиђен за: Завлака: понедељак (1. час); 
Назив наставне јединице: Привреда Србије 
Ученици треба да понове лекције из уџбеника које се односе на привреду Србије да би дали одговоре на 
следећа питања: 
 
1. Анализирајте поделу привреде на делатности (привредне и ванпривредне, производне и услужне) и 
секторе у приложеној табели на страни 97. 
2. Објаснити утицај природних и друштвених фактора на развој привреде Србије? 
3. Које су главне одлике појединих фаза у привредном развоју Србије? 
4. Наведите привредни сектор у који спада пољопривреда? 
5. Наведите мере које се предузимају ради унапређења пољопривредне производње у Србији? 
6. Која је разлика између катунског и шталског сточарства? 
7. Објасните утицај шума на животну средину? 
8. Зашто се каже да је индустрија „мотор“ развоја привреде? 
9. Који енергетски извори су заступљени у Србији? 

 
Разред: Осми 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Завлака: уторак (5. час); Бела Црква: среда (2. час)  
Назив наставне јединице: Појам завичаја, географски положај, величина, простирање и природне одлике 
Ученици треба самостално да прочитају из уџбеника лекцију под називом Географија локалне средине. 
Свако ради о оном крају у коме живи. Ми ћемо радити Крупањ као општинско место.  

 географски положај, границе и величина (радили у оквиру Перипанонског обода) 
 клима (умерено континентална и планинска) 
 воде (реке које познајете у нашем крају) 
 земљиште (да ли има довољно квалитетног земљишта) 
 флора и фауна (биљни и животињски свет) 
 становништво (број становника и опадање број становника од пописа до пописа) 
 насеља (навести поред Крупња која села чине нашу општину) 
 туризам 
 привреда (ако постоје која су привредна предузећа код нас) 

Распитајте се о традиционалној трговини код нас на пијацама у Крупњу и Завлаци. Сагледајте значај пијачне 
трговине у насељу у коме се налази школа.  

 
Разред: Осми 
Тип часа: утврђивање  
Час био предвиђен за: Бела Црква: четвртак (3. час) 
Назив наставне јединице: Појам завичаја, географски положај, величина, простирање и природне одлике 
Ученици би требало да из претходне лекције одговоре на следећа питања: 
1. Одредите географски положај општине Крупањ у односу на Србију. 
2. Која клима влада у нашим крајевима? 
3. Навести које су највеће реке нашег краја? 
4. Које биљне културе се гаје у нашем крају? 
5. Колико општина има становника? 
6. Која села знате у нашој општини? 
7. Навести која привредна предузећа постоје у општини Крупањ? 

 
 


