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

Разред: Осми 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Завлака: понедељак (1. час); 
Назив наставне јединице: Главне привредне делатности, гране и перспективе развоја завичаја 
 
Пројектна настава ради се док се не заврши географија краја. 

 
Разред: Осми 
Тип часа: утврђивање 
Час био предвиђен за: Завлака: уторак (5. час)  
Назив наставне јединице: Главне привредне делатности, гране и перспективе развоја завичаја 
 
Пројектна настава ради се док се не заврши географија краја. 

 
Разред: Осми 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Бела Црква: среда (2. час) 
Назив наставне јединице: Срби у суседним државама 
Ученици треба да прочитају лекцију под називом Срби у непосредном и ширем окружењу на странама 89-
92. Дијаспору чине сви становници ван граница наше земље, без обзира на то да ли имају држављанство 
Србије или су припадници друге или треће генерације исељеника српске националности. У свету живи 
близу 3,7 милиона људи који се сматрају нашом дијаспором. Српско становништво је насељено у 
непосредном и ширем окружењу. Шире окружење у Мађарској 3800 Срба, Румунија 22500 Срба, Албанија 
око 30 000 Срба.  
Бивше Југословенске републике 

 Словенија : 40 000 Срба 
 Хрватска: пре рата више од 600 000 а данас мање од 100 000   
 Босна и Херцеговина: у Федерацији 50 000, а у Републици Српској 1,1 милион Срба 
 Црна гора: 200 000  
 Македонија: пар хиљада становника 

 
Разред: Осми 
Тип часа: утврђивање 
Час био предвиђен за: Бела Црква: четвртак (3. час) 
Назив наставне јединице: Срби у суседним државама 
После прочитане (научене) лекције треба да дате одговоре на следећа питања:  
1. Шта се подразумева под термином дијаспора? 
2. Наведите главне географске одлике територија у суседним државама где живе Срби? 
3. Зашто се не зна тачан број Срба у Албанији? 
4. Која је главна одлика избегличких миграција у бившим Југословенским републикама? 

 
 


