
НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

 

РАЗРЕД:  СЕДМИ 

 

СЕДМИЧНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2  

 

ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72  

 

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА: 

 

Општи циљ програма: 

 

Општи циљ наставе географије је стицање основних географских појмова о Васиони, Сунчевом 

систему, Земљи, континентима, географском положају БиХ, као и РС као ентитета у оквиру 

Балкана и Европе уз кориштење рељефних карти, рељефног глобуса и осталих тифлотехничких 

помагала. 

 

Посебни циљеви програма: 

 

 Упознавање природно-географских карактеристика Европе и Руске федерације; 

 Оспособљавање за рад у тиму при рјешавању проблема; 

 Разумијевање историјског развоја привреде и кретања становништва у Европи; 

 Уочавање и схватање процеса насталих у Европи у новијем преиоду; 

 Употребљавање различитих илустративних материјала у савлађивању наставних 

садржаја; 

 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

 

Наставна тема                                                                                  Оквирни број часова 

 

1. Општи географски  појам континента                                                             10 

2. Друштвено географске одлике                                                                                6 

3. Географске регије европе                                                                                56 

 

Исходи учења  Садржаји програма/Појмови Повезаност са другим 

наставним предметима 

Тема 1: Општи географски појам континента (10) 

Ученик треба да: 

 

 објасни назив, величину, 

простирање, границу и 

географски положај Европе; 

 објасни појам и облике 

разуђености обала Европе; 

 направи типове климе и обја-

сни њихова основна обиљежја; 

 наведе подјелу језера према 

постанку. 

 Основни географски 

подаци о Европи; 

 Разуђеност обале Европе; 

 Одлике рељефа Европе; 

 Клима Европе; 

 Хидрографске одлике; 

 Биљни и животињски 

свијет. 

Биологија (Значај биљака 

за човјека) 

Тема 2: Друштвено географске одлике (6) 

Ученик треба да: 

 
 Становништво (природна 

и миграциона кретања); 
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 наброји велике групе народа 

који насељавају Европу и 

разврста народе Европе по тим 

групама; 

 објасни систем рада Европске 

уније. 

 Привреда (Европа као 

високо развијено 

подручје); 

 Европска унија 

(уједињење Европе) 

Тема 3: Географске регије европе (56)  

                

Ученик треба да: 

 

 идентификује географски 

положај и простирање; 

 објасни рељефне, климатске и 

хидрографске карактеристи-

ке; 

 објасни одлике становништва 

и насеља; 

 истакне специфичност 

привредног и друштвеног 

развоја различитих регија 

Европе: јужне, средње, 

западне, сјеверне и источне. 

Јужна Европа 

 Географски положај 

Србије и Црне Горе, 

Бивше југословенске 

републике Македоније, 

Републике Албаније, 

Републике Хрватске, 

Републике Словеније и 

Босне и Херцеговине. 

 Република Грчка; 

 Република Бугарска; 

 Република Румунија; 

 Апенинско полуострво, 

Република Италија; 

 Пиринејско полуострво 

(Шпанија и Португал); 

 

Средња Европа 
 

 Географски положај; 

 Становништво; 

 Република Мађарска; 

 Румунија; 

 Република Чешка и 

Република Словачка; 

 Република Пољска; 

 Алпске земље (Аустрија, 

Швајцарска); 

 Њемачка.  

 

 

Западна Европа 
 

 Географски положај; 

 Специфичност привредног 

и друштвеног развоја; 

 Уједињено Краљевство 

Велике Британије и 

Севјерне Ирске; 

 Република Француска; 

 Земље Бенелукса. 

 

Сјеверна Европа 
 

 Географски положај; 

Историја (стари и средњи 

вијек) 

Ликовна култура (рад на 

рељефу, обликовање) 

Српки језик (садржаји из 

културе изражавања) 
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 Норвешка, Финска, 

Данска; 

 Краљевина Шведска. 

 

Источна Европа и 

Евроазијски простор 

 

 Географски преглед 

источне Европе и сјеверне 

Азије; 

 Становништво и његове 

карактеристике; 

 Руска Федерација; 

 Украјина; 

 Остале земље ЗНД-а. 

 

 

ДИДАКТИЧКА УПУТСТВА И ПРЕПОРУКЕ: 

 

 ради фронтално код дефинисања физичко-географских карактеристика; 

 тумачи привреду Европе кроз историјске промјене (капитализам, социјализам, 

комунизам); 

 учи ђаке кроз разговор и дискусију; 

 истакне значај политичких промјена на овом простору; 

 Неопходна наставна средства: Брајев уџбеник, Брајев компас, рељефна карта, рељефни 

глобус, Брајева табла са фолијом, Брајева географска читанка; 


