5. РАЗРЕД ( 30.03.-05-04.2020.)
Ми смп на једнпм пд ранијих часпва пбрађивали наставну јединицу- Изумрле и угпжене
живптиое.Ви сте урадили и пдличне презентације на пву тему.
Предаваое кпје сте ппгледали прпшле недеље на РТС-у је дппуна тпј наставнпј јединици.
Ја ћу вам ппставити најбитније делпве лекције са РТС-а и тп запишете у свеску, а навешћу и
задатке кпје ћете урадити за дпмаћи.
Наставна јединица :
Заштита живих бића ( врста) и живптне средине
Защтита прирпде је регулисана закпнпм у мнпгим земљама щирпм света, кап и у Србији.
Закпнпм се щтите ппјединашне врсте живих бића, кап и шитава ппдрушја са пшуванпм прирпдпм и
разнпврсним живим светпм.
Ппјединашне врсте живих бића кпје су угрпжене стављају се на ппсебне Црвене листе и у Црвене
коиге.
У Црвеним коигама се налазе:





Детаљни пписи угрпжених врста
Тип станищта где живе угрпжене врсте
Распрпстраоеое угрпжених врста
Прпцена кпликп тренутнп врсте угрпжене

Ппстпје и Црне коиге у кпјима су забележене нестале, истребљене врсте.
Заштита врста се пстварује пшуваоем и защтитпм оихпвих станищта, али неке врсте се шувају и у
бптанишким бащтама и специјалним зпплпщким вртпвима ( кпји имају наушну и пбразпвну сврху).
Наципнални паркпви- највеће теритприје са пшуванпм прирпдпм и разнпврсним живим светпм.
У Србији ппстпји пет наципналних паркпва1.
2.
3.
4.
5.

Фрущка гпра
Ђердап
Тара
Кппапник
Шар-планина

Први наципнални парк на свету је Јелпустпун, пснпван је 1872. и налази се у Сједиоеним
Америшким Државама.

ДПДАТНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
Учбеник 2 (51. - 56. стране)
Видеп материјал :
https://www.youtube.com/watch?v=6If4JyNaNck
https://www.youtube.com/watch?v=wcjRorIDlIw
https://www.youtube.com/watch?v=Y6wTVsGBI2M
https://www.youtube.com/watch?v=bme0rs75Z3E

ЗАДАЦИ:
Прпшитати и ппгледати задати материјал, пдгпвприти на питаоа из Учбеника 2 (55. И 56. Страна).
Одгпвпре из учбеника сликати или написати у свесци.
Наслпвите кап дпмаћи рад и упищите датум израде. Сав материјал ппслати на мејл
vesnabiologijaosvd@gmail.com дп 08.04.2020. Навести у раду име и презиме ученика и пдељеое.
За сва питаоа и недпумице кпристите дати мејл.
Дпдатак :
Представићу вам две јакп занимљиве и угрпжене живптиое. Укпликп желите и имате времена
мпжете на интернету да пптражите и ппшаљете ми неку пвакп интересантну и ретку живптиоу.
Кад се вратимп у шкплу мпжемп да направимп заједничку презентацију - НЕВЕРПВАТНА ЖИВА
БИЋА НА ПЛАНЕТИ ЗЕМЉИ 

Аксплптл- најппзнатији мексишки репати впдпземац ,има велику мпћ регенерације удпва, вилице,
кишме.

Риба мехур-живи на истпку Аустралије, дпстиже велишину дп 30 цм и живи на дубини дп 800м.
Пбе живптиое спадају у угрпжене врсте и налазе се у Црвеним коигма.

