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Наставна тема 4. Становништво и насеља Србије 

Редни број наставне 

јединице за тему 

1.  

Редни број часа за 

годину 

30.  

Наставна јединица Становништво- број, густина насељености и природни прираштај 

Тип часа обрада 

Претходна наставна 

јединица  

Природне одлике Србије- систематизација 

Наредна наставна 

јединица 

Миграције становништва, врсте, узроци и последице- обрада 

Циљеви и задаци часа  

Образовни  

 

- стицање знања о основним демографским обележјима Србије  

(број, густина насељености и природни прираштај)  

- обнављање основних појмова из области друштвене географија 

(демографија, наталитет, морталитет, природни прираштај, 

густина насељености) 

Практични - оспособљавање ученика за коришћење различитог 

илустративног материјала (тематске карте) и извора података 

(табеле, графикони) 

- примена раније стечених знања и знања из свакодневног живота 
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Васпитни - подстицање интересовања за савремене демографске процесе у 

Србији 

- развијање логичког мишљења и закључивања  

Облици рада Фронтални, индивидуални рад 

Наставне методе Монолошко-дијалошка и  илустративно-демонстративна  

Место рада Учионица  

Наставна средства и 

потребан материјал  

Физичко-географска карта Србије 

Активности ученика - активно слуша 

- одговара на питања 

- анализира илустративни материјал (тематске карте) и различите 

изворе података (табеле, графикони) 

- учествује у дискусији 

- размењује мишљење са другим ученицима 

- наводи примере из свакодневног живота 

- износи мишљење о утицају природних и друштвених фактора 

на размештај становништва 

Активности наставника - излаже наставне садржаје 

- поставља питања 

- води дискусију 

- прати активности ученика током часа 

- евалуира наставни процес 

Резултати часа – исходи  Ученик : 

- зна да се подаци о становништву прикупљају пописима 

- зна када су обављени пописи становништва у Србији  

- зна број становника, густину насељености и природни 

прираштај Србије 

- зна да објасни појам и узроке депопулације у Србији 

- зна да протумачи податке приказане на графикону, у табели и 

тематској карти  

- показује интересовање за савремене демографске процесе у 

Србији   
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Образовни стандарди 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.2.3.1. 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 

Корелација Историја (Османско царство, Аустроугарска, Велика сеоба Срба), 

математика (Обрада података)  

Коришћена литература - Стаменковић, С, Гатарић, Д.  (2010): Географија за осми разред 

основне школе, Завод за уџбенике, Београд 

- Уџбеници за географију за осми разред основне школе са 

одобрењем Министарства просвете, науке  и технолошког 

развоја Републике Србије 

- Шехић, Д., Шехић, Д. (2007): Атлас Србије. Monde Neuf, 

Београд 

- Мастило, Н. (2001): Речник савремене српске терминологије. 

Географски факултет, Београд 

Интернет извори www.stat.gov.rs 
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Ток часа: 

Уводни део часа  

око 5 минута  

Наставник упознаје ученике да обрадом данашње наставне јединице 

започиње проучавање друштвених одлика Србије, пошто је наставна 

тема о природним одликама Србије завршена. 

Наставник поставља питање ученицима  „Како се назива наука која се 

бави изучавањем становништва?“ и подсећа их да су се са тим појмом 

упознали у шестом разреду приликом изучавања наставних садржаја 

друштвене географије. 

Наставник подсећа ученике на дугу историју насељености на 

територији данашње Србије, помињући трагове људског живота на 

територији Србије, који указују на постојање Винчанске, Старчевачке 

и цивилизације Лепенског вира. 

Наставник пита ученике да ли знају шта је попис становништва и чему 

служи. Наставник истиче да постоје подаци о становништву из средњег 

века, као и у турским пописима и пописима становништва у 

Аустроугарској. Наставник наводи ученике да се присете претходног 

пописа становништва и њиховог евентуалног учешћа у попису. 

Главни део часа  

око 20 минута  

Наставник упознаје ученике са бројем становника у Србији и кретањем 

броја становника током претходних деценија. Наставник пита ученике 

шта је густина насељености и како се израчунава, показује тематску 

карту густине насељености и заједно са ученицима уочава размештај 

становништва у Србији, ретко и густо насељене делове Србије. 

Наставник упознаје ученике са појмовима опште и посебне густине 

насељености. 

Наставник пита ученике да именују узроке промене броја становника и 

подсећа ученике да постоје две врсте кретања- природно (природни 

прираштај) и механичко кретање (миграције). 

Наставник поставља питања помоћу којих ће обновити основне 

појмове из демографије:  

 Шта је природни прираштај?  

 Како се израчунава?  

 Шта је наталитет, а шта морталитет? 
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Наставник показује табеле са подацима о кретању наталитета, 

морталитета и природног прираштаја ик са ученицима их анализира. 

Наставник позива ученике да наведу узроке оваквих демографских 

промена, уобличава и допуњује одговоре ученика. Наставник показује 

тематску карту природног прираштаја и прозива неког ученика да је 

анализира. Ученик треба да уочи  области у којима је стопа природног 

прираштаја изузетно ниска и у којима је позитивна и висока. Наставник 

упознаје ученике са појмом и узроцима депопулације („бела куга“). 

Завршни део часа  

око 5 минута  

У завршном делу часа  наставник најављује да ће следећег часа бити 

речи о другој врсти кретања становништва (механичком кретању)- 

миграцијама. 

Наставник позива ученике да издвоје неколико кључних речи и појмова 

који су најважнији из данашње лекције и који треба да буду написани 

у свескама као белешка са данашњег часа (Уколико то не стигну да 

напишу током часа, то је домаћи задатак). 

Наставник позива ученике да се изјасне о томе да ли им се допао 

данашњи час тзв. „Цезаровим поздравом“. Наставник даје инструкцију: 

„Ако вам се допао данашњи час, подигните палац на горе; ако није, 

окрените палац на доле. (Like/dislike)“.  

Наставник похваљује неколико ученика који су се истакли у раду током 

овог часа.   

Напомена Уколико остане неколико минута након обраде наставног градива, 

наставник прозива неког ученика који жели да поправи оцену. За то 

време остали ученици пишу белешку у својим свескама наводећи 

најважније наставне садржаје са данашњег часа. 

Домаћи задатак Ученици код куће треба да напишу  најважније наставне садржаје са 

данашњег часа. 

(Само)евалуација и 

корекција часа 

Наставник након часа бележи запажања у вези са данашњим часом. 

Прилог Изглед табле 
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Изглед табле 

 

 Основне одлике становништва Србије 

(Број, густина насељености и природни прираштај) 

 

- Први трагови људског живота на територији Србије: Винчанска и Старчевачка култура и 

цивилизација Лепенског вира 

- Први писани подаци о становништву Србије су из средњег века 

- Попис становништва- поступак прикупљања основних података о становништву једне 

државе 

- Број становника Србије око  9,5 милиона 

- Општа (број становника који живи на 1 km2) и посебна густина насељености (број 

становника на некој специфичној територији) 

- Општа густина насељености: 107 становника по на 1 km2 

- Наталитет- број живорођених становника 

- Морталитет- број умрлих становника 

- Природни прираштај- разлика између наталитета и морталитета 

- Низак и негативан природни прираштај у Србији 

- Депопулација- „бела куга“ 

 


