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

Разред: Шести 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Завлака: уторак (4. час), Бела Црква: среда (4. час) 
Назив наставне јединице: Становништво и насеља Европе 
Ученици треба да прочитају лекцију из уџбеника под називом Становништво и насеља Европе на странама 
151 -154. Иако је међу континентима на претпоследњем месту по величини, Европа је тренутно на трећем 
месту по броју становника (2018. године око 745 милиона). Због тога се каже да је она густо насељена. 
Погледати слику 1. на 151. страни.  Данашњи становници Европе представљају мешавину староседелаца и 
придошлица. У Европи данас живи око 60 народа. Већина (90 %) народа Европе припада индоевропској 
породици народа односно трима великим групама ове породице: словенској, романској и германској. 
(слика 3. на 152. страни). У Европи преовлађује хришћанство, тј. православље и католицизам. У земљама 
Северне Европе и у Великој Британији претежно се исповеда протестантизам. У европском делу Турске, у 
Албанији у БиХ федерацији, у западном делу Северне Македоније, у Србији (АП Косово и Метохија)  је 
ислам. 

 
Разред: Шести 
Тип часа: утврђивање 
Час био предвиђен за: Бела Црква: четвртак (2. час); Завлака: петак (3. час) 
Назив наставне јединице: Становништво и насеља Европе 
После прочитане и научене лекције треба да дате одговоре на следећа питања:  
 
1. Који су најгушће, а који најређе насељени делови Европе? 
2. Које су три групе народа најзаступљенији у Европи? 
3. Које су религије заступљене у Европи? 
4. Из којих делова света у новије време стижу европски мигранти? 
 

 
 

Разред: Шести 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Завлака: субота (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 послеиндустријског доба у коме је наука постала главни чинилац привреде. Главна 
„клима“ развоја Европе можете погледати на страни 157. слика 4.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


