
Распоред обавеза за радну недељу од 23. до 27. марта (учење на даљину) 
 

Разред: Шести 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Завлака: уторак (4. час); Бела Црква: среда (4. час)  
Назив наставне јединице: Држава: територија и границе 

 Ученици треба да прочитају лекцију из уџбеника под називом Држава: територија и границе 
 Посебно обратити пажњу на: 

o разлике између државе, државне територије и државне границе 
o разлике између природне границе, вештачке границе и етничке границе 

 За самосталан рад: 
Пронађите која је химна, грб и застава државе Србије 

 

Разред: Шести 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Завлака: петак (7. час)  
Назив наставне јединице: Држава: облик владавине, главни град 

 Ученици треба да прочитају лекцију из уџбеника под називом Држава, облик владавине, главни 
град; 

 Уочити два облика владавине у државама 
o република 
o монархија 

 Република представља државу свих грађана, отуда потиче и њен назив (res, publica); 
 Обратити пажњу на разлике између апсолутистичке и парламентарне монархије 
 Схватити да је апсолутистичка монархија застарели облик владавине и да се у таквим владавинама 

најчешће крше људска права; 
 По административно-територијалном уређењу државе могу бити: 

o унитарне  
o федералне 

 Наша држава је унитарна 
 Свака држава има свој главни град. Прочитати која је његова улога. 
 За самостални рад: 

Навести у Европи примере монархија и република. 
 

Разред: Шести 
Тип часа: утврђивање 
Час био предвиђен за: Бела Црква: четвртак (2. час); Завлака: петак (3. час) 
Назив наставне јединице: Држава: територија и границе 
Ученици треба самостално да понове (прочитају) лекцију Држава: територија и граница.  
Након тога треба да дају одговоре на следећа питања: 
 
1. Шта је држава и како се одређује њена територија? 
2. Какве све државне границе могу да буду? 
3. Које су предности а који недостаци велике државне територије? 
4. Каква је територија Републике Србије према величини и заокружености? 

 

  


