
Распоред обавеза за радну недељу од 04. маја до 09. маја (учење на даљину) 
 

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

 
Разред: Седми 
Тип часа: утврђивање 
Час био предвиђен за: Бела Црква: среда (1. час)  
Назив наставне јединице: Основне географске одлике Аустралије 
После прочитане (научене) лекције треба да дате одговоре на следећа питања: 
1. У којим топлотним појасевима се налази Аустралија? 
2. Када у Аустралији почиње пролеће а када јесен? 
3. Које су три главне рељефне целине Аустралије? 
4. Које државе и територије чине Аустралијски савез? 
5. Опишите како је текло насељавање Аустралије? 
6. Објасните зашто је становништво Аустралије концентрисано на југоистоку земље? 

 
 

 



Разред: Седми 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Бела Црква: четвртак (4. час)  
Назив наставне јединице: Основне географске одлике Океаније 
Ученици треба да прочитају лекцију из уџбеника под називом Океанија на странама 155 – 157. Океанија је 
скуп свих острва у централном и југозападном делу Тихог океана. Обухвата више од 25 хиљада острва. 
Океанија се дели на три острвске групе – три регије: 

 Меланезија (црна острва) најпознатије острво Нова Гвинеја 
 Микронезија (мала острва) чине корална и вулканска острва у близини њих налази се Маријански 

ров у коме је измерена највећа дубина океана на свету. Износи 11022 м.  
 Полинезија (много острва) најпознатија острва Хавајска острва, Ускршња острва и Нови Зеланд.  

Клима Океаније је топла, једнолика и блага – врло пријатна за живот човека. Преко целе године 
температура се креће око 26 степени Целзијуса. Падавине су обилне и крећу се између 3000 – 4000 мм. 
Океанија има 13 милиона становника. Меланежани, Полинежани и Микронежани само су збирни називи за 
становништво настало мешањем разних раса и народа. За овај простор је традиционалан туризам. Највећа 
држава овог простора је Нови Зеланд.  

  


