
Распоред обавеза за радну недељу од 25. маја до 29. маја (учење на даљину) 
 
 

Разред: Шести 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Бела Црква: среда (4. час) 
Назив наставне јединице: Привреда Европе 
Индустрија у савременом смислу речи, започела је развојем у западноевропским земљама – Великој 
Британији, Немачкој и Белгији. Прво се крајем 18. века развила тешка индустрија и то у местима где су 
постојала богата лежишта угља и руде гвожђа. Касније почиње да се развија машинска индустрија и 
бродоградња. Развијале су се око европских налазишта угља. Сировине су се временом истрошиле и 
индустрија се морала премештати у друге области. Прво је почело да понестаје руде гвожђа па се морало 
увозити. Будући да је поморски транспорт робе био доста јефтинији од копненог, долази до померања 
индустрије ка обалама. Половином 20. века почела је научно -  техничка револуција. Њоме је означен 
почетак савременог после индустријског доба у коме је наука постала главни чинилац привреде. Главна 
„клима“ развоја Европе можете погледати на страни 157. слика 4.  
 

 
 

Разред: Шести 
Тип часа: утврђивање 
Час био предвиђен за: Завлака: уторак (4. час); Бела Црква: четвртак (2. час) 
Назив наставне јединице: Привреда Европе 
После прочитане и научене лекције треба да дате одговоре на следећа питања:  
1. Где је започела индустријализација и на чему се заснивала? 
2. Зашто се индустрија померала ка морским обалама? 
3. Које су одлике савремених технологија? 
4. Које делове Европе обухвата привредно најразвијенији појас Европе? 
 

 
 

Разред: Шести 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Завлака: петак (3. час) 
Назив наставне јединице: Регионална подела Европе 
Географска регија представља део земљине површине с обележјима, природним или друштвеним, која га 
чине другачијим од околног простора. Прве и највеће регије које је човек издвојио на карти Света били су 
континенти. Затим следе регије које обухватају више земаља и њихових делова, па регије унутар једне 
земље. Регије дакле јесу делови света који су у извесном степену слични по једној одлици или по више 
одлика, као што су клима, рељеф, становништво, култура или привреда. Регије проучава регионална 
географија. Задатак регионалне географије је да свестрано проучи одређену регију и прикупи разноврсне 
податке о природи, становништву, насељима, привреди и култури. Територију Европе деле 44 државе 
(слика 2. на страни 160.) које су на основу природних и друштвених особености сврстане у 5 великих 
географских регија (слика 3. страна 161.) Јужна Европа, Средња, Западна, Северна и Источна Европа.  

 
 
 
 
 
 
 


