
Распоред обавеза за радну недељу од 21. априла до 24. априла (учење на даљину) 
 

Разред: Седми 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Завлака: уторак (1. час);  
Назив наставне јединице: Аргентина – географске одлике 
Ученици треба да прочитају лекцију из уџбеника под називом Аргентина на страни 144-145. Аргентина је 
друга по величини земља Јужне Америке. Налази се претежно у јужном умереном топлотном појасу и 
заузима највећи део најјужнијег и најужег дела континента. У Аргентини се издваја неколико рељефних 
целина:  

 планински венци Анда са највишим врхом Јужне Америке Аконкагвом.  
 Патагонија – пространи плато источно од Анда. 
 пампа (суптропса степа централног дела Аргентине) 

Аргентина заузима друго место на континенту по броју становника. Она је једина јужноамеричка земља у 
којој убедљиво преовлађује становништво европског порекла (90%), претежно италијанског и шпанског. 
Аргентина има највише урбаног становништва у Јужној Америци. Главни град Буенос Ајрес други је град по 
величини у Јужној Америци. Аргентина има највећи друштвени производ по становнику у Јужној Америци.  

 
Разред: Седми 
Тип часа: утврђивање 
Час био предвиђен за: Бела Црква: среда (1. час)  
Назив наставне јединице: Бразил и Аргентина 
 После прочитаних (научених) лекција треба да дате одговоре на следећа питања: 
1. Набројте главне демографске одлике Бразила? 
2. Наведите географске регије Бразила и њихове главне реке? 
3. Које су основне географске одлике Амазоније? 
4. Који градови чине привредно језгро Бразила? 
5. Које се главне рељефне целине издвајају у Аргентини? 
6. Ко чини становништво Аргентине? 
7. Наведите главне одлике привреде Аргентине? 

 
Разред: Седми 
Тип часа: утврђивање 
Час био предвиђен за: Бела Црква: четвртак (4. час)  
Назив наставне јединице: Основне географске одлике Јужне Америке 
 После прочитаних (научених) лекција треба да дате одговоре на следећа питања: 
 
1. Које рељефне целине се издвајају на простору Јужне Америке? 
2. У ком појасу лежи највећи део Јужне Америке? 
3. Које су три најзначајније реке Јужне Америке? 
4. Шта су селваси? 
5. Која је доминанта регија у Јужној Америци? 
6. Који су главни природни ресурси Јужне Америке? 
7. Које су две привредно најразвијеније земље овог континента? 

 
 

 

  


