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

 
Разред: Осми 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Завлака: понедељак (1. час); 
Назив наставне јединице: Интеграцијски процеси у Европи и савременом свету и њихов значај 
Ученици треба да прочитају лекцију под називом Интеграциони процеси у Европи и свету на странама 143-
146. Обратити пажњу на Европску Унију и шта је претходило стварању ње. Обавезно погледајте које земље 
чине ЕУ. Европска Унија тежи формирању „Европе без граница“. У Србији су присутна јасна политичка и 
економска залагања за њено укључивање у Европску Унију и интеграционе токове на Балкану. У 
регионалној сарадњи са земљама Балкана и Југоисточне Европе Србија је иницијатор и носилац развоја: 
мирољубиве политике, добросуседских односа, равноправности итд.  

 
 

Разред: Осми 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Завлака: уторак (5. час)  
Назив наставне јединице: Међународна сарадња Србије 
Ученици треба да прочитају лекцију под називом Међународна сарадња Србије на странама 147-149.  
У међународним односима Србија тежи стабилној и уравнотеженој политици. Глобализација је светски 
процес који је у већој или мањој мери захватио све делове света. Обратите пажњу на територијалну и 
економску глобализацију.  
Организација Уједињених нација настала је крајем Другог светског рата као добровољна међународна 
организација држава за очување мира у свету. Основана је на конференцији у Сан Франциску 26. јуна 1945. 
године. Сарадња Србије преко ОУН-а веома је разграната и разноврсна. Наша земља при УН има сталну 
мисију у Њујорку, сталну делегацију при организацији за просвету, науку и културу (УНЕСКО) у Паризу.  
Србија и европска сарадња 
Сарадња Србије са Европском Унијом одвија се на основу Споразума о стабилицији и придруживању. Та 
сарадња може бити међудржавна, међурегионална и међугранична. 

 
 

Разред: Осми 
Тип часа: утврђивање 
Час био предвиђен за: Бела Црква: среда (2. час); Завлака: субота (5. час) 
Назив наставне јединице: Сарадња наше земље са другим државама и међународним организацијама 
После прочитане и научене лекције треба да дате одговоре на следећа питања: 
1. Објасните главна тежишта у међународној сарадњи Србије 
2. Које су разлике у степену развијености између севера и југа Србије? 
3. Коју сарадњу подстиче ЕУ између земаља чланица и не чланица? 
4. Анализирајте могућност сарадње између Србије, Републике Српске и Црне Горе 

 
Разред: Осми 
Тип часа: утврђивање 
Час био предвиђен за: Бела Црква: четвртак (3. час) 
Назив наставне јединице: Република Србија: природногеографске, друштвеногеографске и привредне 

одлике 
Ово је последњи час у овој школској години. Са овим завршавамо градиво из географије за 8. разред. Остаје 
вам да до полагања пређете питања из комбинованог теста за географију.  

 
 


