
 
Распоред обавеза за радну недељу од 25. маја до 29. маја (учење на даљину) 

 
Разред: Седми 
Тип часа: обрада 
Час био предвиђен за: Завлака: понедељак (2. час) 
Назив наставне јединице: Основне географске одлике Арктика 
Ученици треба да прочитају лекцију из уџбеника под називом Поларне области – Арктик на странама 159-
161. На земљи постоје две поларне области: Арктик и Антарктик (слика 1. страна 159.) Арктик је северна 
поларна област која обухвата Северни ледени океан, његова острва и архипелаге и најсеверније делове 
Евроазије и Северне Америке. На географске полове људи су крочили тек почетком 20. века.  На северни 
пол прва је, априла 1909. године стигла америчка експедиција коју је предводио Роберт Пири. Границу 
Арктика представља линија која спаја сва места у којима је средња годишња температура најтоплијег 
месеца 10 степени Целзијуса. Последњих деценија уочено је нагло смањење леденог покривача (слика 5. 
на 161. страни) што се објашњава глобалним отопљавањем наше планете. Арктичко копно је ретко 
насељено. Домородачко становништво – инуити (ескими)  (Канада и Гренланд), Сами (Норвешка), Јакути и 
Чукчи (Русија) – традиционално се баве риболовом, ловом и узгојем ирваса. Највећи град Арктика је руски 
град Мурманск (500 хиљада становника). Арктик је подељен на 5 сектора: руски, канадски, Сад, норвешки и 
дански (Гренланд). Главно природно богатство су нафта и природни гас. Њихово истраживање и 
експлоатацију отежавају сурова клима и лед.  

 
 

Разред: Седми 
Тип часа: утврђивање 
Час био предвиђен за: Завлака: уторак (1. час); Бела Црква: среда (1. час) 
Назив наставне јединице: Арктик и Антарктик 
После прочитаних и научених лекција треба да дате одговоре на следећа питања: 
 
1. Шта је Арктик а шта Антарктида? 
2. Зашто Антарктиду називају „континент науке“? 
3. Ко је први стигао на Северни а ко на Јужни пол? 

 

Разред: Седми 
Тип часа: утврђивање 
Час био предвиђен за: Бела Црква: четвртак (4. час)  
Назив наставне јединице: Поларне области, Аусталија и Океанија 
Ви сте већ на ове теме одговорили у прошлим лекцијама тако да за овај час не морате поново да 
одговарате.  

  


