
Распоред обавеза за радну недељу од 30. марта до 03. априла (учење на даљину) 
 
 

Разред: Осми 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Завлака: понедељак (1. час); 
Назив наставне јединице: Туризам 

 Ученици треба самостално да прочитају из уџбеника лекцију под називом Туризам 
 Појам и подела туризма (обратити пажњу на) 

o Шта туризам представља? 
o поделу туризма (локални, домаћи, страни и транзитни) 

 Услови развоја туризма 
o Уочити да Србија само делимично користи свој велики потенцијал за развој туризма 
o Треба знати да туристички потенцијал Србије чине: 1. природне вредности; 2. антропогене 

туристичке вредности 
 Туристичке регије постоје две планинска и панонска.  
 Туристичка места 

o Одредишта према којима путују и где бораве туристи. 
o Деле се на: бањска, планинска, градска и сеоска 

 Додатне информације о туризму наше земље можете пронаћи на интернет адреси www.srbija.travel 
 

 
Разред: Осми 
Тип часа: утврђивање 
Час био предвиђен за: Завлака: уторак (5. час); Бела Црква: среда (2. час)  
Назив наставне јединице: Туризам 
Ученици треба самостално да понове (прочитају) лекцију из уџбеника и након тога да одговоре на следећа 
питања: 
 
1. Како туризам утиче на развој осталих привредних делатности? 
2. Анализирајте заступљеност природних и антропогених туристичких вредности у нашој земљи? 
3. Које су сличности и разлике између Планинске и Панонске туристичке регије? 
4. Наведите главне карактеристике туристичких места у Србији? 

 
Разред: Осми 
Тип часа: систематизација 
Час био предвиђен за: Бела Црква: четвртак (3. 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? 

 
 


