
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ГЕОГРАФИЈА 
ПЕТИ РАЗРЕД   

( 1 час недељно, 36 часова годишње ) 

 

Циљ и задаци 

Циљ наставе географије је усвајање знања о природногеографским и друштвеногеографским објектима, 

појавама и процесима и њиховим међусобним везама и односима у геопростору. Настава географије 

треба да допринесе стварању реалне и исправне слике о свету као целини и месту и улози наше државе у 

свету. 

Задаци наставе географије су вишеструки. Њиховим остваривањем ученици се оспособљавају да стичу и 

развијају знања и разумевања, умења и ставове према светским и националним вредностима и 

достигнућима. 

Настава географије треба да допринесе: 

- стицању знања о основним објектима, појавама и процесима у васиони; 

- картографском описмењавању, употреби географских карата и других извора информација у процесу 

учења и истраживања и у свакодневном животу; 

- стицање знања о објектима, појавама и процесима у географском омотачу Земље и у непосредном 

окружењу; 

- разумевању узрочно-последичне повезаности појава и процеса у географском омотачу; 

- развијању географског мишљења заснованог на повезаности и међу- условљености географских појава и 

процеса у простору и времену; 

- развијању естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других феномена у 

геопростору; 

- стицању знања о основним појмовима о становништву, насељима и привреди и уочавању њиховог 

просторног размештаја; 

- разумевању утицаја природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва, насеља и 

привредних делатности; 

- стицању знања о основним географским одликама Европе, њеним регијама и државама; 

- стицању знања о основним географским одликама ваневропских континената и њихових регија; 

- упознавању улоге и значаја међународних организација за решавање економских, социјалних, културних и 

хуманитарних проблема у савременом свету; 

- стицању знања о основним географским одликама Републике Србије и њеним регионалним целинама; 

- развијању ставова о превентиви, заштити и унапређивању животне средине; 

- развијању толеранције, националног, европског и светског идентитета; 

- стицању знања, развијању вештина и ставова из географије кроз самостално учење и истраживање и 

њиховој примени у свакодневном животу; 

- развијању опште културе и образовања ученика. 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

- упознају предмет проучавања, поделу и значај географије као наставног предмета и науке уопште; 

- стекну најосновнија знања о васиони и васионским телима и њиховим основним својствима; 



- стекну основна знања о Сунчевом систему; 

- стекну основна знања о Земљи-планети, њеном постанку, облику и величини; 

- стекну основна знања о Земљиним кретањима и њиховим последицама; 

- стекну основна знања и вештине из картографије и да се оспособе за коришћење географске карте као 

извора информација и оријентације; 

- схвате унутрашњу грађу Земље и да разумеју данашњи распоред копна и мора и изглед рељефа; 

- разумеју антропогене утицаје на рељеф; 

- стекну основна знања о структури и саставу атмосфере; 

- стекну основна знања о времену и метеоролошким елементима, клими, климатским факторима и основним 

типовима климе на Земљи; 

- разумеју потребу очувања и заштите атмосфере; 

- се оспособе за коришћење географске литературе, Интернета и различитог илустративног материјала у 

сврху лакшег савлађивања наставног градива; 

- развијају способности за активно стицање и примену знања из географије кроз самостално учење и 

истраживање. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

УВОД (1) 

Предмет проучавања, подела и значај географије. 

ВАСИОНА И ЗЕМЉА (6) 

Васиона: звезде, сазвежђа, галаксије, Млечни пут. 

Сунчев систем: Сунце, планете. 

Сателити: Месец, месечеве мене, мала тела Сунчевог система. 

Облик и величина Земље: континенти, океани, глобус. 

ГЕОГРАФСКА КАРТА (8) 

Географска мрежа: меридијани/подневци и паралеле/упоредници. 

Географска ширина и географска дужина. 

Географска карта: садржај географске карте; подела карата према садржају. 

Математички елементи карте: картографска мрежа; размер; подела географских 

карата према размеру. 

Географски елементи карте и њихово представљање на карти. 

Мерење на карти и оријентација карте. 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА (21) 

Земљина кретања (4) 

Ротација Земље и последице ротације: смена обданице и ноћи, привидно кретање 

Сунца, локално време. 

Револуција Земље и последице револуције: неједнака дужина обданице и ноћи током године, смена 

годишњих доба, топлотни појасеви; календар. 

Унутрашња грађа и рељеф Земље (11) 

Стене: магматске, седиментне, метаморфне; фосили. 

Постанак и унутрашња грађа Земље. 

Литосферне плоче: кретање плоча, промена положаја континената. 



Вулканизам и земљотреси. 

Рељеф: планине и равнице; настанак планина: набране и громадне планине. 

Обликовање рељефа дејством спољашњих сила (дејством река, морских таласа, ветра, леда, растварачким 

деловањем воде, човековом активношћу). 

Ваздушни омотач Земље (6) 

Атмосфера: састав, структура, значај. 

Време: метеоролошки елементи и појаве (температура, притисак, влажност, падавине, облаци); прогноза 

времена. 

Клима: климатски чиниоци, основни типови климе. 

Загађивање атмосфере: глобално загревање, озонске рупе, киселе кише, мере заштите. 

 

 

 

ТЕМАТСКИ  ПЛАН РАДА И ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставна тема 

 

Укупан број 

часова 

Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђивања 
Стандарди 

1. Увод 1 1 -  

2. Васиона и земља 6 4 2 ГE 1.2.1 ГE1.2.2 ГE2.1.1 ГE3.2.1 

3. Географска карта 8 5 3 ГЕ1.1.1; ГE1.1.2 ГE1.1.3; ГE 2.1.1 

ГE 2.1.2 ГE;2.1.3 ГE2.1.4; ГE 3.1.1 

4. Планета Земља 

а.Кретања Земље 4 2 2 ГE1.2.2; ГE2.1.1; ГE2.1.2; ГЕ2.2.1; ГЕ3.2.1 

б.Унутрашња 

грађа и рељеф 

Земље 

11 7 4 

ГЕ1.2.3;ГЕ2.1.1; ГЕ2.1.2; ГЕ2.1.3; ГЕ2.1.4; 

ГE2.2.2; ГЕ3.1.1; ГЕ3.2.2 

в.Ваздушни 

омотач Земље 
6 4 2 

ГЕ1.2.3;ГЕ2.1.3; ГЕ2.1.4; ГЕ2.2.2; ГЕ3.1.1; 

ГЕ3.2.2 

Свега часова 36 23 13  



 

Образовни стандарди за предмет Географија пети разред 

Редни број 

настав. 

теме 

Назив 

настав. 

теме 

 

 

Основни ниво 

 

 

 

Средњи ниво 

 

 

 

Напредни ниво 

 

1. 
У

В
О

Д
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ГЕ 1.2.1.  именује небеска тела у 

Сунчевом систему и наводи њихов 

распоред 

 ГЕ 1.2.2. описује облик Земље и 

препознаје појаве и процесе везане 

за њена кретања 

 

ГЕ 2.1.1. одређује стране света у простору и на географској 

карти 

ГЕ 2.2.1. описује небеска тела и њихова кретања 

 

ГЕ 3.2.1. препознаје 

димензије Земље и објашњава 

последице Земљиног облика и 

њених кретања 

3. 

Г
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О
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А

Ф
С

К
А

 К
А

Р
Т

А
 ГЕ. 1.1.1. разуме појам 

оријентације и наводи 

начине оријентисања 

ГЕ. 1.1.2. наводи и 

описује начине 

представљања Земљине 

површине (глобус и 

географска карта) 

ГЕ. 1.1.3. препознаје и 

чита географске и 

допунске елементе карте 

ГЕ. 2.1.1. одређује стране света у простору и на географској 

карти 

ГЕ. 2.1.2. одређује положај места и тачака на географској карти 

ГЕ. 2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице – 

објекте, појаве, процесе и односе који су представљени 

моделом, сликом, рафиком, табелом и схемом 

ГЕ. 2.1.4. приказује понуђене географске податке: на немој 

карти, картографским изражајним средствима (бојама, 

линијама, простим геометријским знацима, симболичким 

знацима...), графиком,табелом и схемом 

 

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о 

просторним (топографским) и 

каузалним везама географских 

чињеница – објеката, појава, 

процеса и односа на основу 

анализе географске карте 

 

4.а. 
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ГЕ 1.2.2. описује облик Земље и 

препознаје појаве и процесе везане 

за њена кретања 
 

ГЕ 2.1.1. одређује стране света у простору и на географској 

карти 

ГЕ 2.1.2.   одређује положај места и тачака на географској 

карти 

ГЕ 2.2.1. описује небеска тела и њихова кретања 

 

 

ГЕ 3.2.1. препознаје 

димензије Земље и објашњава 

последице Земљиног облика и 

њених кретања 
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ГЕ. 1.2.3. именује Земљине сфере 

(литосферу, атмосферу, хидросферу, 

биосферу) и препознаје њихове 

основне одлике 

 

ГЕ. 2.1.1. одређује стране света у простору и на географској 

карти 

ГЕ. 2.1.2. одређује положај места и тачака на географској карти 

ГЕ. 2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице – 

објекте, појаве, процесе и односе који су представљени 

моделом, сликом, рафиком, табелом и схемом 

ГЕ. 2.1.4. приказује понуђене географске податке: на немој 

карти, картографским изражајним средствима (бојама, 

линијама, простим геометријским знацима, симболичким 

знацима...), графиком,табелом и схемом 

ГЕ. 2.2.2. разликује и 

објашњава географске 

чињенице – објекте, 

појаве, процесе и односе 

у Земљиним сферама 

(литосфери, атмосфери, 

хидросфери, биосфери) 

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о 

просторним (топографским) и 

каузалним везама географских 

чињеница – објеката, појава, 

процеса и односа на основу 

анализе географске карте 

ГЕ. 3.2.2. објашњава физичко-

географске законитости у 

географском омотачу 

(климатску и 

биогеографску зоналност) и 

наводи мере за његову заштиту, 

обнову и унапређивање 
 

4.в. 
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 ГЕ. 1.2.3. именује Земљине сфере 

(литосферу, атмосферу, хидросферу, 

биосферу) и препознаје њихове 

основне одлике 

 

ГЕ. 2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице – 

објекте, појаве, процесе и односе који су представљени 

моделом, сликом, рафиком, табелом и схемом 

ГЕ. 2.1.4. приказује понуђене географске податке: на немој 

карти, картографским изражајним средствима (бојама, 

линијама, простим геометријским знацима, симболичким 

знацима...), графиком,табелом и схемом 

ГЕ. 2.2.2. разликује и објашњава географске чињенице  

објекте, појаве, процесе и односе у Земљиним сферама 

(литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери) 

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о 

просторним (топографским) и 

каузалним везама географских 

чињеница – објеката, појава, 

процеса и односа на основу 

анализе географске карте 

ГЕ. 3.2.2. објашњава физичко-

географске законитости у 

географском омотачу 

(климатску и 

биогеографску зоналност) и 

наводи мере за његову заштиту, 

обнову и унапређивање 
 



АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Наставник се припрема за час, 

организује и реализује наставни 

процес.  

Мотивише, подржава и развија 

интересовање ученика тако што даје 

препоруке шта да се чита, охрабрује 

ученике који желе да се баве 

истраживачким радом. Разговара са 

ученицима, упућује их и усмерава, 

објашњава. Извештава их о раду и 

постигнућима. Прати напредак 

ученика.  

 

 

Решава проблеме, примењује знање 

на текстуалним задацима, посматра, 

уочава везу са претходо усвојиним 

градивом, анализира комбинује, 

упоређује, процењује. Ученик се 

припрема за час и учи пређено 

градиво. Слушају, посматрају 

размењују сопствена знања и 

мишљења, описују, упоређују, 

истражују, уочавају утицај 

атмосфере на живи и неживи свет у 

природи , користећи знања из  

биологије и примењујући своја 

стечена из географије  у биологији, 

читају, анализирају, израђују 

дијаграме; пишу , читају и 

анализирају реферате и самосталне 

радове,самстално проналазе и 

анализирају географке информације 

Усмено одговара и ради задатке уз 

консултацију са наставником. 

Разговара са наставником о свим 

потешкоћама 

бележење присуства ученика на 

часовима,   

домаћи задаци,   

усмено  испитивање, 

тестирање (писмено испитивање) 

контролни задаци, 

ученички радови и продукти 

ученичких активности, 

разговор са ученицима 

посматрање и стално праћење 

активности ученика 

 

Математика, 

биологија, историја 

ликовна култура 

 

 

 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Наставни програм географије за пети разред основног образовања и васпитања ослања се на савремена 

достигнућа и на перспективе развоја географске науке, корелативан је и примерен интересовањима и развојним 

способностима ученика. 



При изради овог програма полазну основу чинили су: 

- општи циљеви и задаци основног образовања и васпитања; 

- образовни, васпитни и функционални задаци савремене наставе географије, уважавајући систем географије као 

научне дисциплине, њене принципе и њену филозофску основу; 

- вишегодишња истраживања и анализе програма географије бројних држава света; 

- потребе постизања боље равнотеже између узрасних способности ученика, њихових потреба и интересовања; 

- услови у којима се реализује наставни предмет; 

- опремљеност школа наставним средствима; 

- искуства и препоруке географске стручне јавности; 

- препоруке Интернационалне географске уније и Српског географског друштва. 

- Концепција програма заснива се на: 

- поступном увођењу и развијању географских појмова, појава и процеса у оквиру програмских садржаја 

спирално распоређених у другом образовном циклусу; 

- наглашавању улоге географских метода у оспособљавању ученика да логички мисле, што је од многоструког 

значаја; 

- појмовима, појавама и процесима савремене географске науке који су значајни и погодни за успешније 

разумевање укупних садржаја и неопходни су у процесу даљег учења; 

- досадашњим наставним програмима у Републици Србији; 

- резултатима праћења примене досадашњих програма. 

Наставни програм је тематски конципиран. Програм садржи четири теме из опште географије. За сваку тему 

јасно су издвојени наставни садржаји које би требало обрадити и предложен је оријентациони број часова по 

свакој наставној теми. Слобода и креативност наставника испољиће се кроз самостално планирање и 

одређивање типова часова, као и избора наставних метода, техника, активности, дидактичких средстава и 

помагала. 

Садржаји опште географије имају посебан значај јер представљају основу за каснија географска изучавања и 

зато се њима мора посветити посебна пажња. Од степена усвојености ових садржаја у великој мери зависи 

изучавање географије у старијим разредима. Ови садржаји у великој мери су апстрактни и тешки за ученике 

овог узраста, зато је важно издвојити оне садржаје који се по обиму, дубини и систему излагања разликују од 

научних. 

Разлика по обиму састоји се у томе што су у наставном предмету укључени садржаји који чине основни део 

науке, али и део који је одабран тако да одговара узрасту ученика. 

Разлика у дубини залажења у садржаје означава чињеницу да географска наука садржи објекте, појаве, процесе 

и односе до најсложенијих аспеката, док географија као наставни предмет садржи тумачења само до оног нивоа 

који су разумљиви ученицима одређеног узраста. Али и поред ових разлика, наставни предмет мора садржати у 

себи само научне истине. 

Разлика по систему излагања садржаја заснива се на томе што се у науци примењује научно-логички систем од 

једноставнијег ка сложенијем, а у настави географије систем од (ученицима) познатијег ка (ученицима) 

непознатијем. То значи да се може догодити да је у науци нешто објективно сложеније у односу на друге делове 

градива. Међутим, ако је то ученицима познатије, онда се у настави географије оно ставља у ранију фазу 

усвајања. 

Кроз презентовање садржаја у настави географије ученици добијају целовиту и комплексну слику географске 

стварности. Да би се то постигло, потребно је повезати географске наставне садржаје са садржајима других 



предмета (у оба образовна циклуса) који су слични или се међусобно вертикално и хоризонтално допуњавају. То 

би требало да значи да без познавање наставне материје сродног предмета, не могу се потпуно схватити и 

научити одговарајући слични географски садржаји. Исто тако, без разумевања и познавања физичкогеографских 

и друштвеногеографских садржаја није могућно схватити регионалногеографске садржаје. 

Корелација географије са другим наставним предметима представља поступак који је неопходно спроводити у 

настави. Корелација са другим предметима може се остварити на три начина: у виду хоризонталне, дијагоналне 

и вертикалне корелације. Сви наведени начини корелације доприносе побољшавању квалитета и структуре 

наставних садржаја, развијању логичког мишљења, функционалног и трајног знања, остваривању принципа 

комплексности, односно, стварању реалних представа о географској стварности. 

Садржаји програма наставног предмета географије у петом разреду основне школе обухватају систематско 

изучавање елемената опште географије, а програмску структуру чини четири наставне теме: 

1. Увод 

2. Васиона и Земља 

3. Географска карта 

4. Планета Земља 

На првом наставном часу наставник уводи ученике у наставни предмет, односно, упознаје ученике са циљевима 

и задацима, поделом и значајем географије. На овом часу потребно је упознати ученике са садржајем наставног 

програма и дати им јасна упутства за рад. 

Наставну тему Васиона и Земља чине најосновнија астрономска и математичкогеографска знања о васиони, 

Сунчевом систему, облику и величини Земље, њеном положају у васиони и о небеским телима Сунчевог 

система (посебно о Земљином најближем суседу - Месецу). Кроз ову наставну тему потребно је информисати 

ученике о основним особинама осталих небеских тела. Посебан значај има обрада садржаја који се односе на 

постанак, облик, величину Земље, распоред континената и океана. Ови садржаји најбоље могу да се објасне 

демонстративно-илустративним методама и методама експеримента уз употребу модела Земље-глобуса. 

Препоручује се наставнику да са ученицима посети Планетаријум и Народну опсерваторију у Београду и да за 

време ведрих ноћи у локалној средини покаже ученицима видљива сазвежђа и оријентацију помоћу звезде 

Северњаче. 

Трећа наставна тема Географска карта чини скуп знања и практичних вештина којима ученици треба да овладају 

у настави географије и односе се на познавање оријентације у простору, практично коришћење и познавање 

географске карте. У том погледу географска настава пружа могућност ученицима да у континуираном раду са 

географским картама савладају вештину од једноставнијег до сложенијих облика читања карата. Сталном 

употребом географске карте знање се проширује и продубљује, упознају се различити аспекти карте и 

усавршава се њена практична примена. 

Наставни садржаји из картографије имају велики образовни значај јер чине основу за разумевање свих аспеката 

географске науке и наставе, али имају и општеобразовни значај због потребе коришћења карата скоро у свим 

областима човекове делатности. 

Обрада картографских садржаја на најбољи начин се може реализовати кроз посматрање, мерење, бележење, 

цртање, вежбање на часу у учионици или на терену. Важну улогу имају наставни објекти и средства као што су 

поједини наставни модели и глобуси. Уколико се обрада ових наставних садржаја заснива на примени оскудних 

наставних средстава, објашњења наставника морају бити јасна, треба да се заснивају на корелацији са 

математиком, различитим врстама мерења објеката у простору и њиховог поређења димензија, међусобног 

просторног и визуленог односа. 



Имајући у виду да је оријентација ученика на географској карти веома слаба, напомињемо да је у настави 

географије неопходно коришћење географских карата на свим типовима часова и у свим облицима наставног 

рада. 

Четврту тему Планета Земља чине садржаји физичке географије и разврстани су у три мање целине. 

Садржаји прве целине Кретања Земље ослањају се на садржаје претходних тема. За ученике овог узраста 

посебно може бити тешко разумевање Земљине ротације, револуције и последица ових кретања. Због тога је 

потребно посебну пажњу посветити обради и утврђивању ових садржаја. Наставнику се препоручује примена 

очигледних наставних средстава (глобус, батеријска лампа, телуријум, видео записи...) и демонстративно-

илустративне методе и методе експеримента како би се могао постићи висок степен разумевања и адекватног 

прихватања садржаја. То ће бити предуслов за касније усвајање низа других појмова везаних за смену обданице 

и ноћи, годишњих доба, климатских појасава, односно свих појмова везаних за време и климу и уопште, појаве 

и процесе у атмосфери, као и у хидросфери и биосфери (6. разред). 

Друга и трећа целина ове наставне теме обухвата систем знања о Унутрашњој грађи и рељефу Земље и о 

ваздушном омотачу Земље. Ова знања систематизована су по Земљиним сферама у оквиру којих ученици 

упознају објекте, појаве и процесе, гранске и међугранске везе, као и посебне физичкогеографске законитости. 

Када се обрађују географски процеси потребно је нарочито указати на ток географских квантитативних промена 

и њихов карактер и упозорити како такве промене могу у одређеним тренуцима да утичу на квалитативни 

преображај, односно на развој. 

У току обраде сваке сфере појединачно треба водити рачуна да ученици што боље схвате и прихвате суштину 

гранских веза или веза у оквиру једне сфере. Најбољи начин је када се указује на принципе веза, да би се 

упоредо с тим, на основу појединих примера, показало како те везе функционишу у већем броју варијанти или 

случајева. Тиме ће ученицима бити омогућено да боље схвате законитости веза, њихове типичности, али и 

атипичности. Пошто су атипичности географских гранских веза доста честе, потребно их је што више 

презентовати јер ће се тиме пружити могућност да ученици схвате суштину географске логике. 

Приликом обраде наставних садржаја из ових наставних целина потребно је водити рачуна о знањима, 

вештинама и искуствима стеченим у првом образовном циклусу (Свет око нас, Природа и друштво), као и о 

обиму и дубини наставне грађе која треба да буде у складу са развојним способностима ученика. Поједини 

наставни садржаји који су предвиђени за обрађивање тешки су за разумевање, а неки су и апстрактни. 

Препоручује се обрада само основних појмова, појава и процеса уз обилато коришћење дидактичког материјала 

и разноврсних метода рада (експеримент), које доприносе очигледности и трајности знања и умења. На овај 

начин истовремено се стичу знања, умења и вештине које ће ученицима омогућити даље учење. 

Једна од основних вештина, која се препоручује, је правилно географско посматрање и уочавање природних 

објеката, појава и процеса у локалној средини чиме се подстиче природна радозналост деце, самостално 

истраживање и правилна њихова интерпретација. Садржаји физичке географије дају могућност стицања знања, 

вештина и навика коришћењем статистичког материјала који је систематизован у табелама, као и руковањем 

различитим мерним инструментима, регистровањем и обрадом података које они показују. На овај начин 

повезују се и интерпретирају квантитативни показатељи, утврђују узрочно-последичне везе и односи, што 

доприноси развоју логичког мишљења и стицању функционалних знања и вештина. 

У оквиру ове теме сви физичкогеографски објекти, појаве и процеси не могу се потпуно обрадити, што и није 

циљ овог наставног програма. Сви ови садржаји налазе су у оквиру садржаја регионалне географије и 

пропуштено се може допунити и објаснити. 



Скрећемо пажњу наставницима да је у коришћењу уџбеника важан селективан приступ датим садржајима. 

Такође, препоручује се да од ученика не захтевају меморисање фактографског и статистичког материјала. 

Стечена знања треба да буду применљива, а ученици оспособљени да сами истражују и анализирају одређене 

географске објекте, појаве и процесе. 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД   

 

 

Сврха програма образовања 

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, 

здравствене, еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву. 

- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе 

и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно 

и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и доприноси демократском, економском и културном 

развоју друштва. 

Циљеви и задаци програма образовања су: 

- развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме 

живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима; 

- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика; 

- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима 

доживотног учења; 

- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот; 

- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и 

културе националних мањина; 

- омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања; 

- развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине; 

- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и 

толерантног друштва; 

- уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних 

ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све; 

- развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница, као 

и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају 

остваривање права на различитост; 

- поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у 

демократски уређеном друштву; 

- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне 

одговорности. 

ГЕОГРАФИЈА 

(2 часа недељно, 72 часа годишње) 

Циљ и задаци 



Циљ наставе географије је усвајање знања о природногеографским и друштвеногеографским објектима, појавама и 

процесима и њиховим међусобним везама и односима у геопростору. Настава географије треба да допринесе стварању реалне 

и исправне слике о свету као целини и месту и улози наше државе у свету. 

Задаци наставе географије су вишеструки. Њиховим остваривањем ученици се оспособљавају да стичу и развијају знања 

и разумевања, умења и ставове према светским и националним вредностима и достигнућима. 

Настава географије треба да допринесе: 

- стицању знања о основним објектима, појавама и процесима у васиони; 

- картографском описмењавању, употреби географских карата и других извора информација у процесу учења и 

истраживања и у свакодневном животу; 

- стицању знања о објектима, појавама и процесима у географском омотачу Земље и у непосредном окружењу; 

- разумевању узрочно-последичне повезаности појава и процеса у географском омотачу; 

- развијању географског мишљења заснованог на повезаности и међуусловљености географских појава и процеса у 

простору и времену; 

- развијању естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других феномена у геопростору; 

- стицању знања о основним појмовима о становништву, насељима и привреди и уочавању њиховог просторног 

размештаја; 

- разумевању утицаја природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва, насеља и привредних 

делатности; 

- стицању знања о основним географским одликама Европе, њеним регијама и државама; 

- стицању знања о основним географским одликама ваневропских континената и њихових регија; 

- упознавању улоге и значаја међународних организација за решавање економских, социјалних, културних и 

хуманитарних проблема у савременом свету; 

- стицању знања о основним географским одликама Републике Србије и њеним регионалним целинама; 

- развијању ставова о превентиви, заштити и унапређивању животне средине; 

- развијању толеранције, националног, европског и светског идентитета; 

- стицању знања, развијању вештина и ставова из географије кроз самостално учење и истраживање и њиховој примени 

у свакодневном животу; 

- развијању опште културе и образовања ученика. 

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

- упознају основне појаве, процесе и феномене у хидросфери и географски размештај хидрографских објеката, као и 

њихове одлике; 

- схвате значај вода за живот на Земљи; 

- упознају биљни и животињски свет, утицај природних фактора и човека на њихов развој, хоризонтални и вертикални 

распоред, као и међусобну условљеност и значај; 

- упознају људске активности које утичу на квалитет животне средине и схвате неопходност њеног очувања, 

унапређивања и заштите; 

- упознају основне појмове из географије становништва и насеља, схвате значај и улогу природних, друштвених и 

привредних чинилаца и њихово јединство; 

- схвате појмове природне и географске средине и појам географске регије; 

- стекну основна знања о привреди, њеној подели и факторима развоја; 



- упознају најважније међународне организације и интеграцијске процесе у Европи и свету, као и њихов значај за 

политички, економски и културни развој; 

- разумеју значај и домете међународних организација у очувању мира и безбедности и развијању пријатељских односа 

међу народима; 

- упознају најважније природне, друштвене и економскогеографске одлике Европе и специфичности њених регија и 

држава; 

- самостално користе географску карту као извор географских информација у процесу стицања нових знања и 

истраживања и у свакодневном животу; 

- се оспособе за коришћење географске литературе и различитог илустративног материјала ради лакшег савлађивања 

наставног градива и оспособљавања за самостални рад; 

- поседују осећање социјалне припадности и привржености сопственој породици, нацији и култури, познају традицију и 

учествују у њеном очувању; 

- познају и поштују традицију и идентитет других народа, заједница и социјалних група. 

 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

УВОД (1) 

Увод у програмске садржаје 

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА (8) 

Воде на Земљи (5) 

Светско море и његова хоризонтална подела: својства морске воде (сланост, температура, боја, провидност), кретање 

морске воде (таласи, плима и осека, морске струје), разуђеност обала. 

Воде на копну: издан и извори, реке, речна мрежа, речни сливови, језера - подела према постанку језерских басена. 

Загађивање мора и копнених вода и значај њихове заштите. Проблем несташице воде на Земљи. 

Биљни и животињски свет на Земљи (3) 

Биљне заједнице на Земљи: утицај рељефа, климе, земљишта и човека на распрострањеност биљног света. 

Животињски свет на Земљи: утицај климе, биљног света и човека на распрострањеност животињског света. 

Значај, заштита и унапређивање биљног и животињског света. 

СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА НА ЗЕМЉИ (5) 

Екумена: број становника на Земљи, густина насељености, природни прираштај светског становништва. 

Структура светског становништва (расна, национална, старосна, полна, верска, професионална...). 

Миграције светског становништва: узроци, врсте и последице миграција. 

Насеља: врсте и типови; повезаност насеља у конурбације и мегалополисе. 

ГЕОГРАФСКА СРЕДИНА И ЉУДСКЕ ДЕЛАТНОСТИ (3) 

Природна и географска средина; појам географске регије. 

Привреда: подела на привредне делатности и гране; утицај природних и друштвених фактора на развој привреде. 

РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ (52) 

Општи географске одлике Европе (8) 

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина. 



Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност европског континента, клима и биљни свет, воде на 

копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, миграције), насеља. 

Природна богатства и привреда. 

Регионална и политичка подела, интеграцијски процеси у Европи и свету (ЕУ, НАТО, УН, Г8...). 

Јужна Европа (14) 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Јужне Европе, клима и биљни свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља, 

политичка подела, природна богатства и привреда. 

Државе на Балканском полуострву 

Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Македонија, Албанија, Бугарска и Грчка. 

Географски положај, границе и величина држава. 

Природногеографске одлике. 

Друштвеноекономске одлике. 

Државе на Апенинском полуострву 

Италија. 

Географски положај, границе и величина држава. 

Природногеографске одлике. 

Друштвеноекономске одлике. 

Државе на Пиринејском полуострву 

Шпанија и Португалија 

Географски положај, границе и величина држава. 

Природногеографске одлике. 

Друштвеноекономске одлике. 

Географски преглед осталих држава Јужне Европе 

Андора, Монако, Ватикан, Сан Марино и Малта, географски положај и значај. 

Средња Европа (10) 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Средње Европе, клима и биљни свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља, 

политичка подела, природна богатства и привреда. 

Државе Средње Европе 

Немачка, Пољска, Чешка, Словачка, Швајцарска, Аустрија, Мађарска и Румунија. 

Географски положај, границе и величина држава. 

Основне природногеографске одлике. 

Основне друштвеноекономске одлике. 

Западна Европа (8) 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Западне Европе, клима, биљни свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља, 

политичка подела, природна богатства и привреда. 



Државе Западне Европе 

Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, Француска. 

Географски положај, границе и величина држава. 

Основне природногеографске одлике. 

Основне друштвеноекономске одлике. 

Северна Европа (4) 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Северне Европе, клима, биљни свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља, 

политичка подела, природна богатства и привреда. 

Државе Северне Европе 

Шведска, Норвешка. 

Географски положај, границе и величина држава. 

Основне природногеографске одлике. 

Основне друштвеноекономске одлике. 

Источна Европа (8) 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Источне Европе, клима, биљни свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља, 

политичка подела, природна богатства и привреда. 

Државе Источне Европе 

Руска Федерација, Украјина. 

Географски положај, границе и величина држава. 

Основне природногеографске одлике. 

Основне друштвеноекономске одлике. 

ГОДИШЊА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



  ТЕМАТСКИ ПЛАН РАДА И ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 

 

 

Редн

и 

број 

теме 

НАЗИВ ТЕМЕ 

Укупан број 

часова за 

тему 

Број часова 

обраде 

Број часова 

осталих типова 
Стандарди 

1. УВОД 1 / 1  

2. ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 10 7 3 ГЕ1.2.3,2.2.2,3.2.2, 

 2а. Водени омотач Земље 7 5 2 

2б. Живи свет на Земљи 3 2 1 

3. 
СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА НА 

ЗЕМЉИ 
5 3 2 

ГЕ1.3.1,23.1,3.3.1, 

4. 
ГЕОГРАФСКА СРЕДИНА И 

ЉУДСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 
3 2 1 

ГЕ1.3.2,3.3.2 

5. 
РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

ЕВРОПЕ 
51 33 18 

ГЕ 1.4.2,2.4.2,3.4.2 

 

5а. Опште географске одлике Европе 8 5 3 

5б. Јужна Европа 16 10 6 

5в. Средња Европа 11 7 4 

5г. Западна Европа 6 4 2 

5д. Северна Европа 4 3 1 

5ђ. Источна Европа 6 4 2 

 СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 2 / 2 

 Свега часова 72 45 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовни стандарди за предмет Географија шести разред 
 

 
Редни 

број 

наставн

е теме 

Назив 

наставн

е теме 

Основни ниво 

 

Средњи ниво 

 

Напредни ниво 

 

1. 

У
В

О
Д

 
   

2. 

П
Л

А
Н

Е
Т

А
 З

Е
М

Љ
А

 Ученик/-ца: 

ГЕ 1.2.3.именује Земљине сфере 

литосферу, атмосферу, хидросферу, 

биосферу) и препознаје њихове 

основне одлике 

Ученик/-ца: 

ГЕ 2.2.2.  разликује и објашњава 

Географске чињенице – објекте, 

појаве, процесе и односе у 

Земљиним сферама (литосфери, 

атмосфери, хидросфери,  

биосфери) 

Ученик/-ца: 

ГЕ 3.2.2.  објашњава физичкогеографске 

законитости у географском омотачу 

(климатску и биогеографску зоналност) и 

наводи мере за његову заштиту, обнову и 

унапређивање 

3. 

С
Т

А
Н

О
В

Н
И

Ш
Т

В
О

 И
 

Н
А

С
Е

Љ
А

 

Н
А

 З
Е

М
Љ

И
 Ученик/-ца: 

ГЕ 1.3.1.  познаје основне појмове о 

становништву и насељима и уочава 

њихов просторни распоред 

Ученик/-ца: 

ГЕ 2.3.1. разликује и објашњава 

кретање становништва (природно 

и механичко) и структуре 

становништва 

Ученик/-ца: 

ГЕ 3.3.1.  објашњава утицај природних и 

Друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

4. 

Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
С

К
А

 

С
Р

Е
Д

И
Н

А
 И

 

Љ
У

Д
С

К
Е

 

Д
Е

Л
А

Т
Н

О
С

Т
И

 

Ученик/-ца: 

ГЕ 1.3.2.  дефинише појам привреде и 

препознаје привредне делатности и 

привредне гране 

 Ученик/-ца: 

ГЕ 3.3.2. објашњава утицај природних и 

Друштвених фактора на развој и размештај 

привреде и привредних делатности 

5. 

Р
Е

Г
И

О
Н

А
Л

Н
А

 

Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
И

ЈА
 

Е
В

Р
О

П
Е

 

Ученик/-ца: 

ГЕ 1.4.2. именује континенте 

и препознаје њихове основне природне и 

друштвене одлике 

Ученик/-ца: 

ГЕ 2.4.2. описује природне и 

друштвене одлике континената и 

наводи њихове географске регије 

Ученик/-ца: 

ГЕ 3.4.2. објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, директне и 

индиректне) и законитости (опште и 

посебне) у Европи и уме да издвоји 

географске регије 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Наставник се припрема за час, 

организује и реализује наставни 

процес.  

Мотивише, подржава и развија 

интересовање ученика тако што даје 

препоруке шта да се чита, охрабрује 

ученике који желе да се баве 

истраживачким радом. Разговара са 

ученицима, упућује их и усмерава, 

објашњава. Извештава их о раду и 

постигнућима. Прати  напредак 

ученика.  

 

 

Решава проблеме, примењује знање 

на текстуалним задацима, посматра, 

уочава везу са претходо усвојиним 

градивом, анализира  комбинује, 

упоређује, процењује. Ученик се 

припрема за час и учи пређено 

градиво. Слушају, посматрају 

размењују сопствена знања и 

мишљења, описују, упоређују, 

истражују, уочавају утицај на живи 

и неживи свет у природи , користећи 

знања из  биологије и примењујући 

своја стечена из географије  у 

биологији, читају, анализирају, 

израђују дијаграме; пишу , читају и 

анализирају реферате и самосталне 

радове,самстално проналазе и 

анализирају географке информације 

Усмено одговара и ради задатке уз 

консултацију са наставником. 

Разговара са наставником о свим 

потешкоћама самостално праве 

дијаграме,анализирају климатску 

карту Света, користе географску 

литературу , штампу, интернет 

самостално раде, раде у тиму,групи; 

-пишу, читају и анализирају 

реферате, 

-израђују  тематске карте 

-оцењују сопствена постигнућа и 

постигнућа других, 

-израђују тематске зидне новине- 

европске занимљивости 

бележење присуства ученика на 

часовима,   

домаћи задаци,   

усмено  испитивање, 

тестирање (писмено испитивање) 

контролни задаци, 

ученички радови и продукти 

ученичких активности, 

разговор са ученицима 

посматрање и стално праћење 

активности ученика 

 

Математика, 

биологија,  

историја  

ликовна култура 

српски језик, 

енглески језик 

немачки језик 



 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Наставни програм географије за шести разред основног васпитања и образовања ослања се на савремена достигнућа и на 

перспективе развоја географске науке, а примерен је интересовањима и потребама ученика. Стечена знања и вештине ученици 

ће примењивати у истраживању и анализирању одређених географских појава и процеса, који се односе на наставне садржаје 

предвиђене програмом. Неопходно је заинтересовати ученике да, у складу са својим узрасним способностима, истражују и 

локалну средину, да проналазе и користе различите изворе информација и да се оспособљавају за самостално учење. 

Основу за израду овог програма чинили су: општи циљеви и задаци основног образовања и васпитања, образовни, 

васпитни и функционални задаци савремене наставе географије, потреба за постизањем боље равнотеже између узрасних 

способности ученика, њихових потреба и интересовања, препоруке Географског факултета и Српског географског друштва. 

Програм је конципиран тако да се заснива на: постепеном увођењу и развијању географских појмова, појава и процеса у 

оквиру програмских садржаја спирално распоређених у другом образовном циклусу, значајних за успешније разумевање 

укупних садржаја који су неопходни у процесу даљег учења, досадашњим наставним програмима у Републици Србији и 

резултатима праћења примене досадашњих програма. 

У шестом разреду основне школе програм географије конципиран је тематски. Укупан годишњи фонд часова није 

промењен. Наставницима се препоручује оријентациони број часова по наставним темама, као и наставни садржаји које би 

требало обрадити. Према својој креативности наставник има слободу да кроз самостално планирање одреди типове часова, 

облике рада, наставне методе, технике и активности и одабере дидактичка средства и помагала. 

Програмску структуру чини пет наставних тема: 

1. Увод 

2. Планета Земља 

3. Становништво и насеља на Земљи 

4. Географска средина и људске делатности 

5. Регионална географија Европе 

На првом наставном часу наставник упознаје ученике са циљевима, задацима и програмским садржајима географије за 

шести разред и даје им јасна упутства за рад. Посебно наглашава зашто и како се обрађују садржаји опште физичке и 

друштвене географије и истиче њихов значај за успешну обраду регионалне географије европског континената и његових 

држава и света у целини. 

Програмом је предвиђена обрада географских садржаја који се односе на воде и биљни и животињски свет на Земљи у 

оквиру тематске целине Планета Земља. Кроз ову тематску целину потребно је истаћи облике појављивања, основне одлике и 

распрострањеност вода на Земљи, као и њихов значај, одлике биљног и животињског света, њихову хоризонталну и 

вертикалну распрострањеност, основне биљне заједнице на Земљи и значај биљака и животиња за човека. 

Природна средина је у суштини сплет тесно повезаних и међусобно условљених компонената које представљају 

јединствену целину. Имајући у виду нарушавање равнотеже у природној средини, потребно је указивати на превенцију и на 

заштиту природе. 

Наставна тема Становништво и насеља на Земљи конципирана је тако да се њеном обрадом укаже на најважније 

демографске и демогеографске проблеме човечанства. Тежиште треба да буде на основним одликама становништва, врстама 

и типовима насеља. Препорука је да се статистички подаци приказују само илустративно (табеле, дијаграми, старосна 

пирамида) или компаративно, а да се не инсистира на њиховом запамћивању. 



Кроз обраду садржаја наставне теме Географска средина и људске делатности ученицима је потребно указати на 

различитост природне и географске средине на основу које се издвајају географске регије, као и на сложеност и поделу 

људских делатности, при чему треба нагласити утицај природних и друштвених фактора на развој привреде. 

У шестом разреду је наставним програмом, са највећим бројем часова, планирана обрада Регионалне географије Европе. 

У оквиру регионалне географије предвиђена је обрада Европе у целини, која треба да пружи могућност сагледавања општих 

одлика континента да би се на основу тога јасније могле уочити особености појединих регионалних целина и појединих 

држава Европе. 

Приликом обраде регија потребно је да се, на основу познавања континента као целине, истакну њихове битне 

физичкогеографске одлике и њихов утицај на производњу и размештај становништва. Сваки чинилац треба да буде истакнут 

тако да се одмах могу уочити специфичности сваке регије. Кроз политичку поделу треба истаћи како је до ње дошло ради 

бољег разумевања данашњег стања. Приликом обраде ових садржаја могућа је корелација са садржајима из наставног 

предмета историје. 

Код обраде појединих држава треба користити претходно стечена знања о континенту у целини и о појединим регијама, 

а истаћи само битне одлике природе и становништва, а пре свега његову професионалну структуру, културни ниво, што може 

да помогне објашњењу развијености и структури привреде. 

Треба, такође, указати на постојеће разлике у степену развијености привреде држава Европе, као и на противуречности 

које постоје између природних богатстава и нивоа развијености њихове привреде. Државе су, међутим, међусобно различите 

и у свакој од њих су заступљене одређене привредне делатности и гране специфичне за ту земљу, које треба посебно 

нагласити. 

При излагању садржаја о државама треба указати на неопходност сарадње земаља и на интеграцијске процесе у региону, 

Европи и свету, као и на потребу уважавања различитости и толеранције на свим нивоима. 

У континуираном раду са географском картом ученицима се пружа могућност да савладају вештину практичног 

коришћења и познавања географске карте. Сталном употребом географске карте знања се проширују и продубљују и 

усавршава се њена практична примена. 

Коришћење географских карата различитог размера и садржине при упознавању регија и држава Европе, геопростора и 

локалне средине је неопходно и обавезно на свим часовима. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕДМИ РАЗРЕД  

 

Сврха програма образовања  

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, 

здравствене, еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.  

- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе 

и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно 

и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и доприноси демократском, економском и културном 

развоју друштва.  

Циљеви и задаци програма образовања су:  

- стицање знања о језику, књижевности и медијима релевантним за будуће образовање и професионални развој;  

- оспособљавање ученика да користи стандардни матерњи језик, ефикасно комуницира у усменом и писаном облику у 

различите сврхе; 

- оспособљавање ученика да комуницирају у усменом и писаном облику на теме из свакодневног живота на страном 

језику;  

- развијање свести о значају вишејезичности у савременој вишекултурној заједници;  

- разумевање повезаности различитих научних дисциплина;  

- разумевање и сналажење у садашњости и повезаности друштвених појава и процеса у простору и времену (Србија, 

Европа, свет);  

- прихватање и уважавање другог/друге без обзира на националну, верску, родну и друге разлике;  

- разумевање појава, процеса и односа у природи на основу знања физичких, хемијских и биолошких закона, модела и 

теорија;  

- правилно формирање математичких појмова и стицање основних математичких знања и вештина;  

- стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема;  

- овладавање информационо-комуникационим технологијама; 

- развијање вештина и техника уметничког изражавања;  

- познавање различитих техника, стилова и медија уметничког изражавања;  

- познавање вредности сопственог културног наслеђа и повезаности са другим културама и традицијама;  

- развијање одговорног односа према сопственом здрављу и здрављу других. 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

(2 часа недељно, 72 часа годишње) 

 

Циљ и задаци 

Циљ наставе географије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да напредују ка 

реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају и разумеју географске објекте, појаве, процесе и законитости у 



простору, њихове узрочно-последичне везе и односе, развију географску писменост и географски начин мишљења, свести и 

одговорног односа према свом завичају, држави, континенту и свету као целини и толерантног става према различитим 

народима, њиховим културама и начину живота. 

Задаци наставе географије су: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе географије сврха, циљеви и 

задаци образовања, као и циљеви наставе географије буду у пуној мери реализовани 

- упознавање и разумевање појава и процеса у географском омотачу Земље и у непосредном окружењу 

- картографско описмењавање за употребу географских карата у стицању знања и у свакодневном животу 

- упознавање основних географских одлика Европе, осталих континената и развијених држава света 

- упознавање основних географских одлика своје државе и држава у непосредном окружењу, њихових асоцијација и 

интеграција 

- упознавање комплементарности и регионалних разлика савременог света 

- развијање естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других феномена у геопростору 

- изграђивање и развијање ставова о превентиви, заштити и унапређивању животне средине 

- развијање националног, европског и светског идентитета 

- развијање толеранције, постојања и припадности мултиетничком, мултијезичком, мултикултурном ... свету 

- развијање опште културе и образовања 

- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација.  

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- стекну знања о битним природногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и појединих 

држава 

- стекну знања о друштвеногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и појединих држава 

- се оспособе за праћење и разумевање економских и друштвених активности и промена у савременом свету и њиховом 

доприносу општем развоју и напретку човечанства 

- упознају регионалне разлике и комплементарност савременог света; 

- разумеју проблеме у савременом свету (пренасељеност, неједнак привредни развој, недостатак хране, воде, енергије, 

минералних сировина, еколошки проблеми, болести, ратови и друго) 

- развијају национални идентитет и упознају значај толеранције у мултиетничким, мултијезичким и мултикултуралним 

срединама у свету; 

- упознају различите културе континената, њихових регија и држава и кроз то развијају општу културу 

- развијају жељу и стичу потребу за даље образовање и самообразовање са циљем да се што успешније укључе у даље 

стручно оспособљавање 

- кроз рад у настави географије проширују знања из картографије и оспособе се за самостално коришћење географске 

карте у стицању нових знања и у свакодневном животу 

- оспособе за самостално коришћење географске литературе и различитог графичког и илустративног материјала у циљу 

лакшег савладавања наставног градива и оспособљавања за самостални рад. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

УВОД (1) 

Сврха, циљеви, задаци и програмски садржаји регионалне географије ваневропских континената. 

 



ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АЗИЈЕ (21)  

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност азијског континента, клима и биљни свет, воде на 

копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, миграције), насеља. 

Природна богатства и привреда. 

Регионална и политичка подела.  

 

ЈУГОЗАПАДНА АЗИЈА 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Југозападне Азије, клима и биљни свет, воде на 

копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља, 

политичка подела. 

Природна богатства и привреда. 

Државе Југозападне Азије: Турска, географски положај, границе и величина. Основне природногеографске и 

друштвеноекономске одлике. 

 

ЈУЖНА АЗИЈА 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Јужне Азије, клима и биљни свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља, 

политичка подела. 

Природна богатства и привреда. 

Државе Јужне Азије: Индија, географски положај, границе и величина. Основне природногеографске и 

друштвеноекономске одлике. 

 

ЈУГОИСТОЧНА АЗИЈА 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Југоисточне Азије, клима и биљни свет, воде на 

копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља, 

политичка подела. 

Природна богатства и привреда. 

Државе Југоисточне Азије: Индонезија, географски положај, границе и величина. Основне природногеографске и 

друштвеноекономске одлике. 

 

СРЕДЊА АЗИЈА 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Средње Азије, клима и биљни свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља, 

политичка подела. 



Природна богатства и привреда. 

 

 

 

 

ИСТОЧНА АЗИЈА 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Источне Азије, клима и биљни свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља, 

политичка подела. 

Природна богатства и привреда. 

Државе Источне Азије: Кина и Јапан, географски положај, границе и величина. Основне природногеографске и 

друштвеноекономске одлике. 

 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АФРИКЕ (14) 

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност афричког континента, клима и биљни свет, воде на 

копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, миграције), насеља. 

Природна богатства и привреда. 

Регионална и политичка подела.  

 

СЕВЕРНА АФРИКА 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Северне Африке, клима и биљни свет, воде на 

копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља, 

политичка подела. 

Природна богатства и привреда. 

Државе Северне Африке: Египат, географски положај, границе и величина. Основне природногеографске и 

друштвеноекономске одлике. 

 

ИСТОЧНА АФРИКА 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Источне Африке, клима и биљни свет, воде на 

копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља, 

политичка подела. 

Природна богатства и привреда.  

 

ЗАПАДНА АФРИКА 

Географски положај, границе и величина. 



Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Северне Африке, клима и биљни свет, воде на 

копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља, 

политичка подела. 

Природна богатства и привреда. 

 

ЈУЖНА АФРИКА 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Северне Африке, клима и биљни свет, воде на 

копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља, 

политичка подела. 

Природна богатства и привреда. 

Државе Јужне Африке: Јужноафричка Република, географски положај, границе и величина. Основне 

природногеографске и друштвеноекономске одлике. 

 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СЕВЕРНЕ АМЕРИКЕ (12) 

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност северно америчког континента, клима и биљни 

свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, миграције), насеља. 

Природна богатства и привреда. 

Регионална и политичка подела.  

Државе Северне Америке: Сједињене Америчке Државе и Канада, географски положај, границе и величина. Основне 

природногеографске и друштвеноекономске одлике. 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СРЕДЊЕ АМЕРИКЕ (3) 

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина.  

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност средњеамеричког континента, клима и биљни свет, 

воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља. 

Природна богатства и привреда. 

Регионална и политичка подела.  

Државе Средње Америке: Мексико, географски положај, границе и величина. Основне природногеографске и 

друштвеноекономске одлике. 

 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ (9) 

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност јужноамеричког континента, клима и биљни свет, 

воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља. 

Природна богатства и привреда. 

Регионална и политичка подела.  



Државе Јужне Америке: Бразил и Аргентина, географски положај, границе и величина. Основне природногеографске и 

друштвеноекономске одлике. 

 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АУСТРАЛИЈЕ И ОКЕАНИЈЕ (6) 

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност аустралијског континента, клима и биљни свет, 

воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције), насеља. 

Природна богатства и привреда. 

Регионална и политичка подела.  

Државе Аустралије и Океаније: Нови Зеланд, географски положај, границе и величина. Основне природногеографске и 

друштвеноекономске одлике. 

 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АРКТИКА (2) 

Основни географски подаци: откриће и истраживања Арктика, име, географски положај и величина. Природна и 

економска обележја. 

 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АНТАРКТИКА (2) 

Основни географски подаци: откриће и истраживања Антарктика, име, географски положај и величина. Природна и 

економска обележја. 

 

СВЕТ КАО ЦЕЛИНА (2) 

Савремени политичкогеографски процеси у свету. Неоколонијализам, интеграције и глобализам. 

Формирање политичке карте света. 

 

 

ТЕМАТСКИ ПЛАН РАДА И ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 

 

 

Редн

и 

број 

теме 

НАЗИВ ТЕМЕ 

Укупан 

број часова 

за тему 

Број 

часова 

обраде 

Број 

часова 

осталих 

типова 

Стандарди 

1. УВОД 1 1   

2. ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АЗИЈЕ 22 15 7 
ГЕ.1.13,1.31,1.3.2, 1.4.2,2.1.1,2.1.2,2.1.3, 

2.1.4,2.3.1,2.4.2,3.1.1, 3.3.1,3.3.2,3.4.3 

3. ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АФРИКЕ 13 8 5 
ГЕ.1.13,1.31,1.3.2, 1.4.2,2.1.1,2.1.2,2.1.3, 

2.1.4,2.3.1,2.4.2,3.1.1, 3.3.1,3.3.2,3.4.3 



4. ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СЕВЕРНЕ АМЕРИКЕ 15 8 7 
ГЕ.1.13,1.31,1.3.2, 1.4.2,2.1.1,2.1.2,2.1.3, 

2.1.4,2.3.1,2.4.2,3.1.1, 3.3.1,3.3.2,3.4.3 

5. ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ 9 4 5 
ГЕ.1.13,1.31,1.3.2, 1.4.2,2.1.1,2.1.2,2.1.3, 

2.1.4,2.3.1,2.4.2,3.1.1, 3.3.1,3.3.2,3.4.3 

6. 
ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АУСТРАЛИЈЕ И 

ОКЕАНИЈЕ 
6 3 3 

ГЕ.1.13,1.31,1.3.2, 1.4.2,2.1.1,2.1.2,2.1.3, 

2.1.4,2.3.1,2.4.2,3.1.1, 3.3.1,3.3.2,3.4.3 

7. ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ  ПОЛАРНИХ ОБЛАСТИ 3 2 1 
ГЕ.1.13,1.31,1.3.2, 1.4.2,2.1.1,2.1.2,2.1.3, 

2.1.4,2.3.1,2.4.2,3.1.1, 3.3.1,3.3.2,3.4.3 

8. СВЕТ КАО ЦЕЛИНА 3 1 2 
ГЕ.1.13,1.31,1.3.2, 1.4.2,2.1.1,2.1.2,2.1.3, 

2.1.4,2.3.1,2.4.2,3.1.1, 3.3.1,3.3.2,3.4.3 

 Свега часова 72 41 31  

 

 

 

 

 

 

 

Образовни стандарди за предмет Географија седми разред 
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ГЕ. 1.1.3. препознаје и чита географске и 

допунске елементе карте 

ГЕ.1.3.1.  познаје  сновне појмове о  

становништву и  насељима и уочава њихов 

просторни распоред 

ГЕ.1.3.2.  дефинише појам привреде и 

препознаје привредне гране 

ГЕ.1.4.2.  именује континенте и препознаје 

њихове основне природне и друштвене 

одлике 

ГЕ. 2.1.1. одређује стране света у простору и на 

географској карти 

ГЕ. 2.1.2. одређује положај места и тачака на 

географској карти 

ГЕ. 2.1.3. препознаје и објашњава географске 

чињенице – објекте, појаве, процесе и односе који 

су представљени моделом, сликом, рафиком, 

табелом и схемом 

ГЕ. 2.1.4. приказује понуђене географске податке: 

на немој карти, картографским изражајним 

средствима (бојама, линијама, простим 

геометријским знацима, симболичким знацима...), 

графиком,табелом и схемом 

ГЕ.2.3.1.  разликује и објашњава кретање 

становништва (природно и механичко)и структуре 

становништва 

ГЕ.2.4.2.  описује природне и друштвене одлике 

континената и наводи њихове географске регије 

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о просторним   

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница – објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ.3.3.1.  објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ.3.3.2.  објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и 

размештај привреде и привредних 

делатности 

ГЕ.3.4.3.  објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, директне и 

индиректне) 

и законитости (опште и посебне) на 

ваневропским континентима и уме да 

издвоји географске регије 
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ГЕ. 1.1.3. препознаје и чита географске и 

допунске елементе карте 

ГЕ.1.3.1.  познаје  сновне појмове о  

становништву и  насељима и уочава њихов 

просторни распоред 

ГЕ.1.3.2.  дефинише појам привреде и 

препознаје привредне гране 

ГЕ.1.4.2.  именује континенте и препознаје 

њихове основне природне и друштвене 

одлике 

ГЕ. 2.1.1. одређује стране света у простору и на 

географској карти 

ГЕ. 2.1.2. одређује положај места и тачака на 

географској карти 

ГЕ. 2.1.3. препознаје и објашњава географске 

чињенице – објекте, појаве, процесе и односе који 

су представљени моделом, сликом, рафиком, 

табелом и схемом 

ГЕ. 2.1.4. приказује понуђене географске податке: 

на немој карти, картографским изражајним 

средствима (бојама, линијама, простим 

геометријским знацима, симболичким знацима...), 

графиком,табелом и схемом 

ГЕ.2.3.1.  разликује и објашњава кретање 

становништва (природно и механичко)и структуре 

становништва 

ГЕ.2.4.2.  описује природне и друштвене одлике 

континената и наводи њихове географске регије 

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о просторним   

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница – објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ.3.3.1.  објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ.3.3.2.  објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и 

размештај привреде и привредних 

делатности 

ГЕ.3.4.3.  објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, директне и 

индиректне) 

и законитости (опште и посебне) на 

ваневропским континентима и уме да 

издвоји географске регије 
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ГЕ. 1.1.3. препознаје и чита географске и 

допунске елементе карте 

ГЕ.1.3.1.  познаје  сновне појмове о  

становништву и  насељима и уочава њихов 

просторни распоред 

ГЕ.1.3.2.  дефинише појам привреде и 

препознаје привредне гране 

ГЕ.1.4.2.  именује континенте и препознаје 

њихове основне природне и друштвене 

одлике 

ГЕ. 2.1.1. одређује стране света у простору и на 

географској карти 

ГЕ. 2.1.2. одређује положај места и тачака на 

географској карти 

ГЕ. 2.1.3. препознаје и објашњава географске 

чињенице – објекте, појаве, процесе и односе који 

су представљени моделом, сликом, рафиком, 

табелом и схемом 

ГЕ. 2.1.4. приказује понуђене географске податке: 

на немој карти, картографским изражајним 

средствима (бојама, линијама, простим 

геометријским знацима, симболичким знацима...), 

графиком,табелом и схемом 

ГЕ.2.3.1.  разликује и објашњава кретање 

становништва (природно и механичко)и структуре 

становништва 

ГЕ.2.4.2.  описује природне и друштвене одлике 

континената и наводи њихове географске регије 

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о просторним   

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница – објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ.3.3.1.  објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ.3.3.2.  објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и 

размештај привреде и привредних 

делатности 

ГЕ.3.4.3.  објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, директне и 

индиректне) 

и законитости (опште и посебне) на 

ваневропским континентима и уме да 

издвоји географске регије 
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ГЕ. 1.1.3. препознаје и чита географске и 

допунске елементе карте 

ГЕ.1.3.1.  познаје  сновне појмове о  

становништву и  насељима и уочава њихов 

просторни распоред 

ГЕ.1.3.2.  дефинише појам привреде и 

препознаје привредне гране 

ГЕ.1.4.2.  именује континенте и препознаје 

њихове основне природне и друштвене 

одлике 

ГЕ. 2.1.1. одређује стране света у простору и на 

географској карти 

ГЕ. 2.1.2. одређује положај места и тачака на 

географској карти 

ГЕ. 2.1.3. препознаје и објашњава географске 

чињенице – објекте, појаве, процесе и односе који 

су представљени моделом, сликом, рафиком, 

табелом и схемом 

ГЕ. 2.1.4. приказује понуђене географске податке: 

на немој карти, картографским изражајним 

средствима (бојама, линијама, простим 

геометријским знацима, симболичким знацима...), 

графиком,табелом и схемом 

ГЕ.2.3.1.  разликује и објашњава кретање 

становништва (природно и механичко)и структуре 

становништва 

ГЕ.2.4.2.  описује природне и друштвене одлике 

континената и наводи њихове географске регије 

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о просторним   

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница – објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ.3.3.1.  објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ.3.3.2.  објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и 

размештај привреде и привредних 

делатности 

ГЕ.3.4.3.  објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, директне и 

индиректне) 

и законитости (опште и посебне) на 

ваневропским континентима и уме да 

издвоји географске регије 
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ГЕ. 1.1.3. препознаје и чита географске и 

допунске елементе карте 

ГЕ.1.3.1.  познаје  сновне појмове о  

становништву и  насељима и уочава њихов 

просторни распоред 

ГЕ.1.3.2.  дефинише појам привреде и 

препознаје привредне гране 

ГЕ.1.4.2.  именује континенте и препознаје 

њихове основне природне и друштвене 

одлике 

ГЕ. 2.1.1. одређује стране света у простору и на 

географској карти 

ГЕ. 2.1.2. одређује положај места и тачака на 

географској карти 

ГЕ. 2.1.3. препознаје и објашњава географске 

чињенице – објекте, појаве, процесе и односе који 

су представљени моделом, сликом, рафиком, 

табелом и схемом 

ГЕ. 2.1.4. приказује понуђене географске податке: 

на немој карти, картографским изражајним 

средствима (бојама, линијама, простим 

геометријским знацима, симболичким знацима...), 

графиком,табелом и схемом 

ГЕ.2.3.1.  разликује и објашњава кретање 

становништва (природно и механичко)и структуре 

становништва 

ГЕ.2.4.2.  описује природне и друштвене одлике 

континената и наводи њихове географске регије 

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о просторним   

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница – објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ.3.3.1.  објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ.3.3.2.  објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и 

размештај привреде и привредних 

делатности 

ГЕ.3.4.3.  објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, директне и 

индиректне) 

и законитости (опште и посебне) на 

ваневропским континентима и уме да 

издвоји географске регије 
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ГЕ. 1.1.3. препознаје и чита географске и 

допунске елементе карте 

ГЕ.1.3.1.  познаје  сновне појмове о  

становништву и  насељима и уочава њихов 

просторни распоред 

ГЕ.1.3.2.  дефинише појам привреде и 

препознаје привредне гране 

ГЕ.1.4.2.  именује континенте и препознаје 

њихове основне природне и друштвене 

одлике 

ГЕ. 2.1.1. одређује стране света у простору и на 

географској карти 

ГЕ. 2.1.2. одређује положај места и тачака на 

географској карти 

ГЕ. 2.1.3. препознаје и објашњава географске 

чињенице – објекте, појаве, процесе и односе који 

су представљени моделом, сликом, рафиком, 

табелом и схемом 

ГЕ. 2.1.4. приказује понуђене географске податке: 

на немој карти, картографским изражајним 

средствима (бојама, линијама, простим 

геометријским знацима, симболичким знацима...), 

графиком,табелом и схемом 

ГЕ.2.3.1.  разликује и објашњава кретање 

становништва (природно и механичко)и структуре 

становништва 

ГЕ.2.4.2.  описује природне и друштвене одлике 

континената и наводи њихове географске регије 

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о просторним   

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница – објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ.3.3.1.  објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ.3.3.2.  објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и 

размештај привреде и привредних 

делатности 

ГЕ.3.4.3.  објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, директне и 

индиректне) 

и законитости (опште и посебне) на 

ваневропским континентима и уме да 

издвоји географске регије 
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ГЕ. 1.1.3. препознаје и чита географске и 

допунске елементе карте 

ГЕ.1.3.1.  познаје  сновне појмове о  

становништву и  насељима и уочава њихов 

просторни распоред 

ГЕ.1.3.2.  дефинише појам привреде и 

препознаје привредне гране 

ГЕ.1.4.2.  именује континенте и препознаје 

њихове основне природне и друштвене 

одлике 

ГЕ. 2.1.1. одређује стране света у простору и на 

географској карти 

ГЕ. 2.1.2. одређује положај места и тачака на 

географској карти 

ГЕ. 2.1.3. препознаје и објашњава географске 

чињенице – објекте, појаве, процесе и односе који 

су представљени моделом, сликом, рафиком, 

табелом и схемом 

ГЕ. 2.1.4. приказује понуђене географске податке: 

на немој карти, картографским изражајним 

средствима (бојама, линијама, простим 

геометријским знацима, симболичким знацима...), 

графиком,табелом и схемом 

ГЕ.2.3.1.  разликује и објашњава кретање 

становништва (природно и механичко)и структуре 

становништва 

ГЕ.2.4.2.  описује природне и друштвене одлике 

континената и наводи њихове географске регије 

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о просторним   

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница – објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ.3.3.1.  објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ.3.3.2.  објашњава утицај природних и 

друштвених фактора на развој и 

размештај привреде и привредних 

делатности 

ГЕ.3.4.3.  објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, директне и 

индиректне) 

и законитости (опште и посебне) на 

ваневропским континентима и уме да 

издвоји географске регије 

     

 

 

 

 

 



 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Наставник се припрема за час, 

организује и реализује наставни 

процес.  

Мотивише, подржава и развија 

интересовање ученика тако што даје 

препоруке шта да се чита, охрабрује 

ученике који желе да се баве 

истраживачким радом. Разговара са 

ученицима, упућује их и усмерава, 

објашњава. Извештава их о раду и 

постигнућима.  

Прати  напредак ученика.  

 

 

Решава проблеме, примењује знање 

на текстуалним задацима, посматра, 

уочава везу са претходо усвојиним 

градивом, анализира  комбинује, 

упоређује, процењује. Ученик се 

припрема за час и учи пређено 

градиво. 

 Слушају, посматрају размењују 

сопствена знања и мишљења, 

описују, упоређују, истражују, 

уочавају утицај на живи и неживи 

свет у природи , користећи знања из  

биологије и примењујући своја 

стечена из географије  у биологији, 

читају, анализирају, израђују 

дијаграме;  

пишу , читају и анализирају 

реферате и самосталне 

радове,самстално проналазе и 

анализирају географке информације 

Усмено одговара и ради задатке уз 

консултацију са наставником. 

Разговара са наставником о свим 

потешкоћама самостално праве 

дијаграме,анализирају карту Света, 

користе географску литературу , 

штампу, интернет самостално раде, 

раде у тиму,групи; -пишу, читају и 

анализирају реферате, 

-израђују  тематске карте 

-оцењују сопствена постигнућа и 

постигнућа других, 

-израђују тематске зидне новине-  

занимљивости 

бележење присуства ученика на 

часовима,   

домаћи задаци,   

усмено  испитивање, 

тестирање (писмено испитивање) 

контролни задаци, 

ученички радови и продукти 

ученичких активности, 

разговор са ученицима 

посматрање и стално праћење 

активности ученика 

 

Математика, 

биологија,  

историја  

ликовна култура 

српски језик, 

енглески језик 

немачки језик 



 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност активних и интерактивних 

(кооперативних) метода наставе/учења те кроз све програмске целине доследно осигурати да најмање једна трећина наставе 

буде организована употребом ових метода.  

У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену наученог у разумевању и решавању 

свакодневних проблемских ситуација препоручених од стране Министарства и Завода, а приликом оцењивања обезбедити да 

су ученици информисани о критеријумима на основу којих су оцењивани. 

Садржаји програма наставног предмета географија у седмом разреду основне школе обухватају систематско изучавање 

регионалне географије ваневропских континената, а програмску структуру чини осам наставних тема. 

Кроз прву наставну тему потребно је ученике упознати са сврхом, циљем, задацима и наставним садржајима географије 

за седми разред, са планом рада, начином рада, начином коришћења дидактичког материјала, стручне и научнопопуларне 

литературе. 

У оквиру регионалне географије ваневропских континената предвиђена је обрада континената у целини, што треба да 

пружи могућност сагледавања општих одлика континената да би се на основу њих могле јасније уочите особености њихових 

регија и појединих држава. 

Регионална географија ваневропских континената значајна је у васпитном и у образовном погледу јер пружа широке 

могућности да ученици упознају различите регије и државе на Земљи, како у погледу њихових природних одлика, тако и у 

погледу становништва, природних богатстава, друштвено-економских односа и степена развијености привреде. 

Наставни садржаји регионалне географије ваневропских континената одабрани су по егземпларном и функционалном 

дидактичком принципу што је омогућило линеарно-степенасто структуирање по Керовом систему. Наставни програм чине 

наставне целине и теме за које је предложен оријентациони број часова, а слобода и креативност наставника се огледа у 

самосталном планирању и распореду типова часова, избору наставних метода, техника, активности, дидактичких средстава и 

помагала. 

Приликом обраде регија и појединих држава света потребно је истицати разноврсност природногеографских одлика 

(рељеф, клима, воде, биљни и животињски свет) којима се истичу поједине регије и указивати на разноврсност њиховог 

природног богатства. Природногеографске одлике односе се на опште одлике континената, регија и држава. Приликом обраде 

ових садржаја тежиште треба ставити на опште садржаје, као и на интерактивне везе и односе свих чинилаца географске 

средине. При обради ових географских садржаја посебну пажњу треба посветити проблемима заштите и унапређивања 

животне средине.  

Потребно је такође истицати битне карактеристике становништва (број, размештај становништва, структуре, природни 

прираштај, културно-образовни ниво, миграције) што је значајно за друштвеноекономски положај држава у свету. Кроз 

друштвеногеографске садржаје упознати ученике са демографским развојем и насељеношћу појединих делова света. Ово 

наставно градиво треба повезивати са сличним садржајима других наставних предмета, у циљу сагледавања популационих 

проблема и изграђивања свести о неопходности заједничког живота различитих народа. Кроз садржаје ове наставне теме 

ученици се упознају са популационом политиком и њеним значајем. С тим у вези, неопходно је објаснити и указати на 

факторе који су довели до крупних промена и трансформација током прошлог и почетком овог века, што се снажно одражава 

на становништво и насеља у свету.  

Потребно је наглашавати и међуусловљеност природногеографских и друштвеногеографских појава, процеса и односа 

који истовремено утичу на развој привреде регије или државе о којој је реч. Треба, такође, посебно указати на постојеће 



разлике у степену демографске развијености континената, као и на противуречности које постоје између њихових природних 

богатстава и нивоа развијености њихове привреде.  

При обради садржаја који се односе на развој привреде у целини и појединих привредних делатности, као и о природно-

географској основи развоја, тежиште треба ставити на најважније карактеристике развоја, територијални размештај и 

неравномерност у нивоу развијености, а избегавати сувопарно набрајање обиља бројчаних података. 

Кроз обраду савремених интеграцијских процеса треба омогућити да ученици схвате разгранатост и развојност 

међусобне политичке, економске, културнопросветне и научнотехнолошке сарадње међу државама и организацијама у свету. 

Важно је упознати ученике са актуелним интеграцијским процесима у Европи и свету и указати на значај и место наше земље 

у овој сфери. 

Наставне садржаје из регионалне географије ваневропских континената треба максимално користити за васпитно 

деловање на ученике, развијање духа солидарности и толеранције према другим народима у свету и указати на неопходност 

сарадње земаља у региону, на континенту и на глобалном нивоу. 

У раду са ученицима препоручује се наставнику да користи различите наставне методе, облике и средства рада да би 

наставне садржаје учинио приступачнијим ученицима, њиховом узрасту и способностима. Потребно је да се избегава 

вербализам, а да се код ученика подстиче радозналост, систематичност и креативност. Фонд часова треба рационално 

користити у складу са наставним садржајима. 

Уз помоћ наставника, групно или у пару, ученици могу вршити мала истраживања, а потом презентацију географских 

одлика неког дела света, на основу чега наставник може да сагледа обим и квалитет самосталног рада сваког појединца. 

У настави географије неопходно је коришћење географских карата на свим типовима часова и у свим облицима 

наставног рада. Поред географских карата неопходно је користити табеле, дијаграме, схеме и остале дидактичке материјале 

који доприносе очигледности и трајности знања и умења код ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСМИ РАЗРЕД 

 

Сврха програма образовања    

 

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, 

здравствене, еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.  

 

- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и 

интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов  идентитет, потребе и интересе, уз активно и 

одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и доприноси демократском, економском и културном 

развоју друштва. 

 

Циљеви и задаци програма образовања су: 

 

- стицање знања о језику, књижевности и медијима релевантним за будуће образовање и професионални развој;  

- оспособљавање ученика да користи стандардни матерњи језик, ефикасно комуницира у усменом и писаном облику у 

различите сврхе; 

- оспособљавање ученика да комуницирају у усменом и писаном облику на теме из свакодневног живота на страном 

језику;  

- развијање свести о значају вишејезичности у савременој вишекултурној заједници;  

- разумевање повезаности различитих научних дисциплина;  

- разумевање и сналажење у садашњости и повезаности друштвених појава и процеса у простору и времену (Србија, 

Европа, свет);  

- прихватање и уважавање другог/друге без обзира на националну, верску, родну и друге разлике;  

- разумевање појава, процеса и односа у природи на основу знања физичких, хемијских и биолошких закона, модела и 

теорија;  

- правилно формирање математичких појмова и стицање основних математичких знања и вештина;  

- стицање способности за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема;  

- овладавање информационо-комуникационим технологијама; 

- развијање вештина и техника уметничког изражавања;  

- познавање различитих техника, стилова и медија уметничког изражавања;  

- познавање вредности сопственог културног наслеђа и повезаности са другим културама и традицијама;  

- развијање одговорног односа према сопственом здрављу и здрављу других. 

 

 

        Циљ и задаци    

 

Циљ наставе географије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да напредују ка 

реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да ученицима  пружи знања и објашњења о савременим географским појавама, 



објектима и процесима на територији Републике Србије. Ослањајући се на претходно стечена знања и умења ученика, настава 

географије ће им омогућити разумевање основних физичко-географских одлика наше земље и упознавање сложених 

друштвено-економских процеса и промена, како у нашој држави, тако и на Балканском полуострву, Европи и свету као 

целини. 

 

Задаци наставе географије су стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

географије сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе географије буду у пуној мери реализовани. Њихово 

остваривање допринеће оспособљавању и развијању знања, вештина, ставова и вредности који су неопходни за развој хумане, 

хармоничне и интеркултурно усмерене личности, способне да се сналази у сложеним условима друштва у трансформацији и 

да допринесе развоју своје заједнице као одговоран грађанин. 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

(2 часа недељно, 68 часова годишње) 

 

 

         Оперативни  задаци 

         Ученици треба да: 

- одређују, повезују и схватају значај географског положаја  своје земље на Балкану, у Европи и у свету; 

- стекну основна знања о природно-географским и друштвено-економским одликама Србије, њеним природним лепотама и 

културном наслеђу; 

- примењују стечена знања у свакодневном животу, како би са разумевањем могли да прате друштвено-географске појаве, 

процесе и односе на простору наше земље, на Балкану, у Европи и у свету; 

- познају својства географских објеката, појава и процеса у крају у коме живе и повезују појаве и процесе на регионалном и 

националном  нивоу; 

- развијају способности повезивања знања из географије са знањима из сродних наставних предмета; 

- схватају потребу личног учешћа у заштити, обнови и унапређивању квалитета животне средине и значај очувања природе и 

природних ресурса; 

- поседују осећања социјалне припадности и привржености сопственој нацији и култури, те активно доприносе очувању и 

неговању националног и културног идентитета;   

- развијају међусобно уважавање, као и сарадњу и солидарност између припадника различитих социјалних, етничких и 

културних група и доприносе друштвеној кохезији; 

- подржавају процесе међународне интеграције наше земље; 

- користе различите изворе информација и уочавају њихову важност у географским сазнањима; 

- буду оспособљени да на терену осматрају, мере, анализирају, интервјуишу, скицирају и прикупљају податке и развијају 

способност исказивања географског знања речима, сликом, квантитативно, табеларно, графички и схематски; 

- овладају  техникама тимског/групог рада и групног одлучивања; 

- буду оспособљени за континуирано образовање и самообразовање. 



САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

I   УВОД У ПРОГРАМСКЕ САДРЖАЈЕ  (1) 

Циљеви, задаци и програмски садржаји географије за осми разред основне школе. 

 

II  ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА СРБИЈЕ (2) 

Географски положај, државне границе и величина Србије. 

 

III  ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ (26) 

Постанак и територијални распоред главних рељефних целина.  

     

ПАНОНСКИ БАСЕН 

Панонска низија: географски положај, простирање, подела, одлике и значај. 

Јужни обод Панонског басена: географски положај, простирање, подела, одлике и значај. 

     

ПЛАНИНСКИ РЕЉЕФ СРБИЈЕ 

Географски положај, простирање, основне одлике и подела. 

 

СРПСКО-МАКЕДОНСКА МАСА 

Географски положај, простирање, подела, одлике и значај. 

 

ДИНАРИДИ 

Динарске планине, Шарске планине, Косовска и Метохијска котлина: географски положај, простирање, подела, одлике и 

значај. 

 

КАРПАТО-БАЛКАНИДИ 

Карпатске и Балканске планине: географски положај, простирање, подела, одлике и значај. 

 

КЛИМА СРБИЈЕ 

Климатски елементи и фактори. 

Климатске области, типови климе и њихове одлике. 

 

ВОДЕ СРБИЈЕ 

Реке црноморског слива: основне одлике и економски значај. 

Реке јадранског и егејског слива: основне одлике и економски значај. 

Језера: постанак, размештај и значај. 

Термоминералне воде: постанак, размештај, значај и искоришћавање. 

 

ЗЕМЉИШТЕ И БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 

Земљиште: основни типови, одлике, простирање и значај. 

Биљни и животињски свет: распрострањеност и значај. 

 



ЗАШТИТА ПРИРОДЕ 

Заштита геонаслеђа, ваздуха, воде, земљишта и биљног и животињског света. 

Заштићени природни објекти и национални паркови у Србији. 

  

IV СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА  СРБИЈЕ (9) 

Становништво: број, густина насељености, природни прираштај. 

Миграције становништва: врсте, узроци и последице. 

Структура становништва: биолошка, национална, културно-образовна, социо-економска, верска. 

Народи и етничке заједнице у Србији. 

Насеља: подела, размештај и перспективе развоја.  

Београд - главни град Републике Србије. 

 

V ПРИВРЕДА СРБИЈЕ (13) 

Основне одлике и подела привреде. 

Пољопривреда: природни и друштвени услови за развој, мере за унапређивање, приоритети развоја и значај. 

Гране пољопривреде (земљорадња, сточарство, лов и риболов), основне одлике и перспективе развоја. 

Шумарство: врсте шума, експлоатација и значај. 

Индустрија: основне одлике, подела и значај.    

Рударство: развој и значај рударства; налазишта руда метала и неметала. 

Тешка индустрија: црна и обојена металургија, размештај и значај. 

Енергетика: врсте и размештај извора енергије и њихов значај. 

Прерађивачка индустрија: машинска индустрија, електроиндустрија, хемијска индустрија, индустрија грађевинског 

материјала и неметала: размештај производње и значај. 

Лака индустрија: подела, одлике, територијални размештај и значај. 

Саобраћај: подела, саобраћајна мрежа, услови, перспективе развоја и значај. 

Трговина: унутрашња и спољна, обим и структура извоза и увоза. 

Туризам: подела и услови за развој, туристичке регије и центри, привредни значај туризма и перспективе развоја. 

  

VI ЗАВИЧАЈНА ГЕОГРАФИЈА (6) 

Појам завичаја, географски положај, величина и простирање у оквиру Србије. 

Природне одлике завичаја: рељеф, клима, воде, земљиште, биљни и животињски свет. 

Врсте и типови насеља. 

Становништво: број становника, густина насељености, природни прираштај, структура становништва и миграције. 

Главне привредне делатности и гране.  

Перспективе развоја.   

VII СРБИ ВАН ГРАНИЦА СРБИЈЕ (6) 

Срби у суседним државама: Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Словенија, Мађарска, Румунија, Бугарска, 

Македонија, Албанија; основне географске одлике простора у којима живе Срби. 

Срби у дијаспори: број и територијални размештај; Европа и ваневропски континенти; везе са земљом матицом. 

 

VIII СРБИЈА У САВРЕМЕНИМ ИНТЕГРАЦИЈСКИМ ПРОЦЕСИМА (3) 

Значај интеграцијских процеса у Европи и савременом свету. 



Сарадња наше земље са другим државама и међународним организацијама: политичка, економска, културно-просветна и 

научно-технолошка. 

 

ГОДИШЊА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ГРАДИВА (2) 

 

 

ТЕМАТСКИ ПЛАН РАДА И ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 

 

 

Редни 

број 

теме 

НАЗИВ ТЕМЕ 
Број часова 

обраде 

Број часова 

осталих 

типова 

Укупан 

број часова 

за тему  

Стандарди 

1, УВОД 1  1  

2. 
ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
1 1 2 ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.1. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.3.1.1. 

3. ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ 18 10 28 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.4.1. 

ГЕ.2.1.1. 
ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 
ГЕ.2.4.1. 

ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.4.1. 

4. СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА 5 3 8 
ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.4.1. 

ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.2.4.1. 

ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.4.1. 

5. ПРИВРЕДА 12 7 19 
ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.1.3.2. 
ГЕ.1.4.1. 

ГЕ.2.1.1. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.4.1. 

ГЕ.3.1.1. 

ГЕ.3.3.2. 
ГЕ.3.4.1. 

6. ЗАВИЧАЈНА ГЕОГРАФИЈА 2 2 4 

ГЕ.1.1.3. 
ГЕ.1.3.1. 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.1.4.1. 

ГЕ.2.1.1. 

ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.3.1. 
ГЕ.2.4.1. 

ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.3.2. 

ГЕ.3.4.1. 

7. СРБИ ВАН ГРАНИЦА СРБИЈЕ 1 1 2 
ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.1.3.1. 
ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.1.1. 

ГЕ.2.1.2. 
ГЕ.2.1.3. 

ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.1.1. 
ГЕ.3.3.1. 

ГЕ.3.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

8. 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА У САВРЕМЕНИМ ИНТЕГРАЦИЈСКИМ 

ПРОЦЕСИМА 
1 1 2 ГЕ.1.1.3. 

ГЕ.2.1.1. 

ГЕ.2.1.2. 

ГЕ.2.1.3. 
ГЕ.2.1.4. 

ГЕ.2.3.2. 

ГЕ.3.1.1. 

 ГОДИШЊА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА  2 2    

 41 27 68 

 



Образовни стандарди за предмет Географија осми разред 

 

Редни 

број 

наставн

е теме 

Назив 

наставн

е теме 

Основни ниво 

 

Средњи ниво 

 

Напредни ниво 
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ГЕ. 1.1.3. препознаје и чита географске и 

допунске елементе карте 

 

ГЕ. 2.1.1. одређује стране света у простору и 

на географској карти 

ГЕ. 2.1.2. одређује положај места и тачака на 

географској карти 

ГЕ. 2.1.4. приказује понуђене географске 

податке: на немој карти, картографским 

изражајним средствима (бојама, линијама, 

простим геометријским знацима, 

симболичким знацима...), графиком,табелом и 

схемом 

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о просторним   

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница – објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

 

3. 

П
Р

И
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О
Д

Н
Е

 О
Д

Л
И

К
Е

 

ГЕ 1.1.3.  препознаје и чита географске и  

допунске елементе карте 

ГЕ 1.4.1. препознаје основне природне и 

друштвене одлике наше државе 

 

ГЕ. 2.1.1. одређује стране света у простору и 

на географској карти 

ГЕ. 2.1.2. одређује положај места и тачака на 

географској карти 

ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњава географске 

чињенице – објекте, појаве, процесе и 

односе који су представљени моделом, 

сликом, графиком, табелом и схемом 

ГЕ. 2.1.4. приказује понуђене географске 

податке: на немој карти, картографским 

изражајним средствима (бојама, линијама, 

простим геометријским знацима, 

симболичким знацима...), графиком,табелом и 

схемом 

ГЕ 2.4.1. 

описује природне и друштвене одлике наше 

државе и наводи њене географске регије 

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о просторним   

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница – објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ 3.4.1. 

објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, 

директне и индиректне) и 

законитости (опште и посебне) у нашој 

земљи и уме да издвоји географске регије 
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ГЕ 1.1.3. препознаје и чита географске и 

допунске елементе карте 

ГЕ 1.3.1. познаје основне појмове о 

становништву и насељима и уочава њихов 

просторни распоред 

 

ГЕ 1.4.1. препознаје основне природне и 

друштвене одлике наше државе 

 

ГЕ 2.1.2. 

одређује положај места и 

тачака на географској карти 

ГЕ 2.1.3. 

препознаје и објашњава 

географске чињенице – 

објекте, појаве, процесе и 

односе који су 

представљени моделом, 

сликом, графиком, табелом 

и схемом 

ГЕ 2.1.4. 

приказује понуђене 

географске податке: на 

немој карти, картографским 

изражајним средствима 

(бојама, линијама, простим 

геометријским знацима, 

симболичким знацима...), 

графиком, табелом и схемом 

ГЕ 2.3.1. 

разликује и објашњава 

кретање становништва 

(природно и механичко) и 

структуре становништва 

ГЕ 2.4.1. 

описује природне и 

друштвене одлике наше 

државе и наводи њене 

географске регије 

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о просторним   

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница – објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ 3.3.1. 

објашњава утицај природних 

и друштвених фактора на 

развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ 3.4.1. 

објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, 

директне и индиректне) и 

законитости (опште и посебне) у нашој 

земљи и уме да издвоји географске регије 



5. 
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И
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Е

Д
А

 

ГЕ 1.1.3. 

препознаје и чита 

географске и допунске 

елементе карте 

ГЕ 1.3.2. 

дефинише појам привреде 

и препознаје привредне 

делатности и привредне 

гране 

ГЕ 1.4.1. 

препознаје основне 

природне и друштвене 

одлике наше државе 

 

ГЕ. 2.1.1. одређује стране света у простору и 

на географској карти 

ГЕ. 2.1.2. одређује положај места и тачака на 

географској карти 

ГЕ 2.1.3. 

препознаје и објашњава 

географске чињенице – 

објекте, појаве, процесе и 

односе који су 

представљени моделом, 

сликом, графиком, табелом 

и схемом 

ГЕ. 2.1.4. приказује понуђене географске 

податке: на немој карти, картографским 

изражајним средствима (бојама, линијама, 

простим геометријским знацима, 

симболичким знацима...), графиком,табелом и 

схемом 

ГЕ 2.4.1. 

описује природне и 

друштвене одлике наше 

државе и наводи њене 

географске регије 

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о просторним   

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница – објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ 3.3.2. 

објашњава утицај природних 

и друштвених фактора на 

развој и размештај привреде и 

привредних делатности 

ГЕ 3.4.1. 

објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, 

директне и индиректне) и 

законитости (опште и посебне) у нашој 

земљи и уме да издвоји географске регије 

6. 
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ГЕ 1.1.3. 

препознаје и чита 

географске и допунске 

елементе карте 

ГЕ 1.3.1. 

познаје основне појмове о 

становништву и 

насељима и уочава њихов 

просторни распоред 

ГЕ 1.3.2. 

дефинише појам привреде 

и препознаје привредне 

делатности и привредне 

гране 

ГЕ 1.4.1. 

препознаје основне 

природне и друштвене 

одлике наше државе 

 

ГЕ. 2.1.1. одређује стране света у простору и 

на географској карти 

ГЕ. 2.1.2. одређује положај места и тачака на 

географској карти 

ГЕ 2.1.3. 

препознаје и објашњава 

географске чињенице – 

објекте, појаве, процесе и 

односе који су 

представљени моделом, 

сликом, графиком, табелом 

и схемом 

ГЕ. 2.1.4. приказује понуђене географске 

податке: на немој карти, картографским 

изражајним средствима (бојама, линијама, 

простим геометријским знацима, 

симболичким знацима...), графиком,табелом и 

схемом 

ГЕ 2.3.1. 

разликује и објашњава 

кретање становништва 

(природно и механичко) и 

структуре становништва 

ГЕ 2.4.1. 

описује природне и 

друштвене одлике наше 

државе и наводи њене 

географске регије 

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о просторним   

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница – објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ 3.3.1. 

објашњава утицај природних 

и друштвених фактора на 

развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ 3.3.2. 

објашњава утицај природних 

и друштвених фактора на 

развој и размештај привреде и 

привредних делатности 

ГЕ 3.4.1. 

објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, 

директне и индиректне) и 

законитости (опште и посебне) у нашој 

земљи и уме да издвоји географске регије 
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ГЕ 1.1.3. 

препознаје и чита 

географске и допунске 

елементе карте 

ГЕ 1.3.1. 

познаје основне појмове о 

становништву и 

насељима и уочава њихов 

просторни распоред 

ГЕ 1.4.2. 

именује континенте и 

препознаје њихове 

основне природне и 

друштвене одлике 

 

ГЕ. 2.1.1. одређује стране света у простору и 

на географској карти 

ГЕ. 2.1.2. одређује положај места и тачака на 

географској карти 

ГЕ 2.1.3. 

препознаје и објашњава 

географске чињенице – 

објекте, појаве, процесе и 

односе који су 

представљени моделом, 

сликом, графиком, табелом 

и схемом 

ГЕ. 2.1.4. приказује понуђене географске 

податке: на немој карти, картографским 

изражајним средствима (бојама, линијама, 

простим геометријским знацима, 

симболичким знацима...), графиком,табелом и 

схемом 

ГЕ 2.3.1. 

разликује и објашњава 

кретање становништва 

(природно и механичко) и 

структуре становништва 

ГЕ 2.4.2. 

описује природне и 

друштвене одлике 

континената и наводи 

њихове географске регије 

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о просторним   

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница – објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

ГЕ 3.3.1. 

објашњава утицај природних 

и друштвених фактора на 

развој и размештај 

становништва и насеља 

ГЕ 3.4.2. 

објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, 

директне и индиректне) и 

законитости (опште и 

посебне) у Европи и уме да 

издвоји географске регије 

ГЕ 3.4.3. 

објашњава географске везе 

(просторне и каузалне, 

директне и индиректне) и 

законитости (опште и 

посебне) на ваневропским 

континентима и уме да 

издвоји географске регије 
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ГЕ 1.1.3. 

препознаје и чита 

географске и допунске 

елементе карте 

 

ГЕ. 2.1.1. одређује стране света у простору и 

на географској карти 

ГЕ. 2.1.2. одређује положај места и тачака на 

географској карти 

ГЕ 2.1.3. 

препознаје и објашњава 

географске чињенице – 

објекте, појаве, процесе и 

односе који су 

представљени моделом, 

сликом, графиком, табелом 

и схемом 

ГЕ. 2.1.4. приказује понуђене географске 

податке: на немој карти, картографским 

изражајним средствима (бојама, линијама, 

простим геометријским знацима, 

симболичким знацима...), графиком,табелом и 

схемом 

ГЕ 2.3.2. 

именује међународне 

организације у свету (EU, 

UNICEF, UN, UNESCO, 

FAO, Црвени крст) 

ГЕ. 3.1.1. доноси закључке о просторним   

(топографским) и каузалним везама 

географских чињеница – објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе 

географске карте 

 



АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 

 

АКТИВНОСТИ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ 
ЕВАЛУАЦИЈА КОРЕЛАЦИЈА 

Наставника Ученика 

Наставник се припрема за час, 

организује и реализује наставни 

процес.  

Мотивише, подржава и развија 

интересовање ученика тако што даје 

препоруке шта да се чита, охрабрује 

ученике који желе да се баве 

истраживачким радом. Разговара са 

ученицима, упућује их и усмерава, 

објашњава. Извештава их о раду и 

постигнућима.  

Прати  напредак ученика.  

 

 

Решава проблеме, примењује знање 

на текстуалним задацима, посматра, 

уочава везу са претходно усвојиним 

градивом, анализира  комбинује, 

упоређује, процењује. Ученик се 

припрема за час и учи пређено 

градиво. 

 Слушају, посматрају размењују 

сопствена знања и мишљења, 

описују, упоређују, истражују, 

уочавају утицај на живи и неживи 

свет у природи , користећи знања из  

биологије и примењујући своја 

стечена из географије  у биологији, 

читају, анализирају, израђују 

дијаграме;  

пишу , читају и анализирају 

реферате и самосталне 

радове,самстално проналазе и 

анализирају географке информације 

Усмено одговара и ради задатке уз 

консултацију са наставником. 

Разговара са наставником о свим 

потешкоћама самостално праве 

дијаграме,анализирају карту Србије, 

користе географску литературу , 

штампу, интернет самостално раде, 

раде у тиму,групи; -пишу, читају и 

анализирају реферате, 

-израђују  тематске карте 

-оцењују сопствена постигнућа и 

постигнућа других, 

-израђују тематске зидне новине-  

занимљивости из Србије 

бележење присуства ученика на 

часовима,   

домаћи задаци,   

усмено  испитивање, 

тестирање (писмено испитивање) 

контролни задаци, 

ученички радови и продукти 

ученичких активности, 

разговор са ученицима 

посматрање и стално праћење 

активности ученика 

 

Математика, 

биологија,  

историја  

ликовна култура 

српски језик, 

 

 

 



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

                          

        У осмом разреду основне школе програмску структуру чини осам наставних тема, распоређених тако да свака 

претходна наставна тема представља основу за разумевање наредне, а све оне заједно чине јединствену целину. То, 

практично, значи да би у процесу наставе свим деловима програма требало посветити одређену пажњу уважавајући све 

програмске захтеве.  

        У оквиру прве наставне теме “Увод у програмске садржаје“ потребно је да ученици упознају и разумеју сврху, циљеве 

и задатке програмских садржаја националне географије. 

Наставна тема “Географски  положај, границе и величина Србије“ обухвата 

политичко-географске садржаје. Програмом је предвиђена обрада само основних политичко-географских елемената: 

географски  положај, границе и величина.  

       Тема “Природне одлике Србије“ односи се на опште облике рељефа, климатске, хидрографске, педолошке и 

биогеографске одлике наше земље. Приликом обраде физичкогеографских садржаја тежиште ваља ставити на опште 

садржаје, као и на интерактивне везе и односе свих чинилаца географске средине. Приликом обраде наведених географских 

садржаја, посебну пажњу неопходно је посветити проблемима заштите и унапређивања  животне средине.  

 Видно место у наставном програму има наставна тема “Становништво и насеља Србије“. Изучавање садржаја ове теме 

требало би да подстакне ученике да боље упознају проблематику демографског развоја и насељеношћу Србије. Ово наставно 

градиво могуће је корелативно повезивати са сличним садржајима других наставних предмета, у циљу сагледавања 

популационих проблема и изграђивањa свести о неопходности заједничког живота различитих народа. Кроз садржаје ове 

наставне теме ученици упознају популациону политику и значаје њених одредби за обнављање становништва. У вези са тим, 

неопходно је објаснити и указати на факторе који су довели до крупних промена и трансформације на нашим просторима 

почетком овог века, што се снажно одражава на становништво и насеља у нашој земљи. Ученици треба да се упознају са 

различитим функцијама, типовима и развојем насеља у нашој земљи. 

  Приликом обраде теме “Привреда Србије” неопходно је инсистирати да ученици стекну знања о развоју привреде у 

целини и појединих привредних делатности, као и о природно-географској основи развоја. С обзиром на сложеност ове 

проблематике, тежиште треба ставити на најважније карактеристике развоја, територијални размештај и неравномерност у 

нивоу развијености, а избегавати сувопарно набрајање обиља бројчаних података.  

 Наставна тема  “Завичајна географија“ обухвата преглед географских одлика локалне средине/завичаја. Приликом 

реализације ових наставних садржаја ученици ће користити  стечена знања и умења  постављена задацима наставе географије. 

Уз помоћ наставника, групно или у пару, ученици ће радити кратка истраживања, а потом  презентацију географских одлика 

локалне средине, на основу чега наставник може да сагледа обим и квалитет самосталног рада сваког појединца. 

 У наставној теми ''Срби ван граница Србије'' обухваћени су садржаји који се односе на суседне државе и њихове 

основне природне и друштвено-географске одлике у којима живи српско становништво и садржаји са територијалним 

размештајем српског становништва у европским државама и државама ван граница европског континента. Потребно је да 

ученици усвоје податке о броју Срба који се налазе ван граница Србије, са условима у којима живе и раде и њиховим везама 

са матичном државом. 

           У оквиру наставне теме ''Србија у савременим интеграцијским процесима'' ученицима омогућити да схвате 

разгранатост и развојност политичке, економске, културно-просветне и научно-технолошке сарадње наше државе са другим 

државама и организацијама у свету. Важно је упознати ученике са актуелним интеграцијским процесима у Европи и свету и 

указати на  значај и место наше земље у овој сфери. 



  Број наставаних часова по наставним темама дат је оријентационо.  Наставницима се препоручује да, у зависности од 

предзнања ученика и структуре одељења, могу сами да одреде број часова за усвајање, вежбање, понављање, утврђивање и 

проверавање програмом предвиђених наставних садржаја. 

 

 

 

 

ГОСПАВА ТОПАЛОВИЋ  

СТЕВКА ЖУНИЋ 

 


