
Распоред обавеза за радну недељу од 27. априла до 30. априла (учење на даљину) 
 

Разред: Седми 
Тип часа: утврђивање 
Час био предвиђен за: Завлака: понедељак (2. 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: Завлака: уторак (1. 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? 

 
Разред: Седми 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Бела Црква: среда (1. час)  
Назив наставне јединице: Аустралија – природногеографске одлике 
Ученици треба да прочитају лекцију из уџбеника под називом Аустралија – природногеографске одлике на 
странама 147 – 151. Аустралија је потпуно смештена на јужној земљиној полулопти. Она је најмањи 
континент. Обале Аустралије слабо су разуђене. Највећи залив Карпентаријски на северу и Велики 
Аустралијски на југу. Највеће полуострво Јорк а највеће острво Тасманија. Чувени морепловац Џемс Кук 
открио је Аустралије 1769. године и прогласио је британским поседом. Аустралија је најравнији и најнижи 
континент. У рељефу Аустралије разликују се три велике целине:  

 Западноаустралијска висораван 
 Централни басен 
 Источноаустралијске планине 

Аустралија је најсушнији континент. Погледати климатску карту Аустралије слика 5. страна 149. Аустралија 
има најслабију развијену мрежу и највећи унутрашњи слив. Великих река нема. Највећа је река Мари са 
притоком Дарлинг. Највеће језеро је Ерово. Због своје удаљености и изолованости Аустралија има 
оригиналан живи свет. Еукалиптуси су најкарактеристичније растиње Аустралије. И животињски свет је 
оригиналан. Најкарактеристичнији су кенгур, медведић коала. А од птица рајска птица, лира, казуар, и ему. 

 
  



Разред: Седми 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Бела Црква: четвртак (4. час)  
Назив наставне јединице: Аустралија – друштвеноекономске одлике 
Ученици треба да прочитају лекцију из уџбеника под називом Аустралија – друштвеноекономске одлике на 
странама 152-154. Аустралијски савез заузима цели аустралијски континент, острво Тасманију и много 
малих острва. Чине га 6 савезних држава и две посебне територије са главним градом Канбера. 
Староседеоци Аустралије зову се абориџини. Процењује се да их је било пре доласка Британаца око 300 
000. Аустралија данас има око 26 милиона становника. Основно становништво чине Аустралијанци. Под 
Аустралијанцима се обично подразумевају Англоаустралијанци, досељени са британских острва. 
Досељавали су се и други (Италијани, Грци, Немци) а касније и из Азије. Становници европског порекла 
чине 95%. Аустралија је најслабије насељен континент а становништво је неравномерно распоређено. У 
вези са густином насељености погледајте слику 3. на страни 153. Аустралија је високо развијена земља. 
Њена привреда почива на пољопривреди и рударству. Обратити пажњу на слику 4. и слику 5. на страни 154.   

 
 

 

  


