
Распоред обавеза за радну недељу од 13. априла до 16. априла (учење на даљину) 

Разред: Шести 
Тип часа: утврђивање 
Час био предвиђен за: Бела Црква: среда (4. час) 
Назив наставне јединице: Географски положај одређене земље и Формирање политичке карте света 
После прочитаних (научених) лекција ученици требају да дају одговоре на следећа питања:  
1. Када користимо реч земља, а када реч држава? 
2. Када се одређује математичко-географски положај неке земље, за које тачке се дају географске ширине и 
географске дужине?  
3. Која два велика периода се могу издвојити у формирању политичке карте света? 
4. Које су карактеристике држава у старом и средњем веку? 
5. Који су крупни историјски догађаји диктирали политичку карту света од Првог светског рата до данас? 
6. Зашто је неопходна међународна сарадња? 
7. Која је најмасовнија и најважнија међународна организација? 
8. Које су још важне међународне организације? 
 
 

 
Разред: Шести 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Завлака: уторак (4.час); Бела Црква: среда (8. час) 
Назив наставне јединице: Неповредивост државних граница и оружани сукоби 
Ученици треба да прочитају лекцију под називом Неповредивост државних граница и оружани сукоби на 
страни 130-133.  
 Државне границе су неповредиве. Устав Републике Србије, у делу који се односи на територију и 

границе (члан 8. ) стоји „Територија Републике Србије јединствена и недељива. Граница Републике 
Србије је неповредива“.  

 Оружани сукоби у савременом свету. После Другог светског рата вођено је на стотине локалних 
сукоба, међудржавних и унутрашњих. Када и како су се одвијали ти сукоби, који су њихови узроци и 
последице, сазнаћете на часовима историје. Према поузданим подацима, године 1989. у разним 
деловима света одиграло се 36 оружаних крупних сукоба.  

 Оружани сукоби на простору бивше Југославије. Грађански рат на простору Хрватске и Босне и 
Херцеговине у периоду (1991-1995). Оружани сукоб се потом (1998-1999.) преселио на простор Косова 
и Метохије. Сукоб окончан НАТО бомбардовањем СРЈ (Србија и Црна Гора). Бомбардовање је вршено 
без објаве рата и уз употребу бомби са осиромашеним уранијумом (изазивачем неизлечивих болести 
на дуги рок). Одлуком Уједињених Нација из 1999. године резолуцијом 1244 аутономна покрајина 
Косово и Метохија као део Србије стављен је 1999. године под управу УН.  
Обратити пажњу на улогу УН и улогу ОЕБСа у решавању сукоба.  

 
Разред: Шести 
Тип часа: утврђивање 
Час био предвиђен за: Завлака: уторак (8. час); Бела Црква: четвртак (2. час) 
Назив наставне јединице: Неповредивост државних граница и оружани сукоби 
После прочитаних (научених) лекција треба да дате одговоре на следећа питања: 
1. Који се оружани сукоб ових дана помиње у вестима на ТВ-у? Ко су сукобљене стране? 
2. Шта је био главни разлог формирања УН 1945. године? 
3. На ком континенту је било највише оружаних сукоба? 
4. Где у Европи постоје могући сукоби? 
5. Када се одиграо и како је окончан грађански рат у Југославији? 
6. На које начине УН учествују у решавању оружаних сукоба и обезбеђивању мира у свету? 

 
 
 


