7. РАЗРЕД
Наставна јединица :

Систем пргана за циркулацију чпвека, крвптпк и лимфптпк (пбрада)
У пвпј лекцији најважније је :

1.
2.
3.
4.
5.

Разумети да систем за циркулацију шине крвни и лимфни систем,
Схватити пд шега је сашиоена крв и кпја је улпга крви;
Уппзнати пдлике и грађу срца и крвних судпва (артерије, вене, капилари);
Схватити разлику између великпг и малпг крвптпка.
Разумети улпгу и нашин функципнисаоа лимфнпг система.

Кључни ппјмпви у лекцији:
Крв – Тешнп ткивп кпје има брпјне улпге у телу шпвека кап щтп су трансппрт гаспва (О2 и
co2) и хранљивих супстанци, регулација телесне температуре итд. Крв се састпји из крвне
плазме и крвних ћелија.
Крвне ћелије – Ппстпји три типа крвних ћелија:
1. Еритрпцити (црвена крвна зрнца)- пренпсе кисепник захваљујући хемпглпбину и гвпжђу у
оима.
2. Леукпцити (бела крвна зрнца) – имају улпгу у пдбрани прганизма пд бактерија, вируса
итд.
3. Трпмбпцити (крвне плпчице) – имају улпгу у згрущаваоу крви при некпј ппвреди.
Лимфа – Телесна тешнпст кпја се састпји пд крвне плазме и белих крвних зрнаца. Циркулище крпз
лимфни систем.
Крвне групе – Кпд људи ппстпје шетири крвне групе (А, Б, АБ, 0) и свака ппседује резус фактпр
(ппзитиван или негативан).
Срце – је снажан мищићни прган кпји се састпји из две преткпмпре и две кпмпре. Омпгућава
циркулисаое крви крпз крвне судпве.
Крвни судпви – мпгу бити:
1. Артерије – највећи крвни судпви крпз кпје циркулище крв бпгата кисепникпм
(пксигенисана крв). Изузетак је плућна артерија (пренпси дезпксигенисану крв). Највећа
артерија зпве се апрта.

2. Вене – дпвпде крв бпгату угљен – дипксидпм (дезпксигенисана крв) дп срца. Изузетак је
плућна вена (пренпси пксигенисану крв).
3. Крвни капилари – најмаои крвни судпви крпз кпје се пдвија размена гаспва између крви и
ћелија.
Велики крвптпк – Тпк крви пд срца прекп апрте дп свих пргана, где се пдвија размена гаспва, а
таква крв се пптпм путем вена враћа у срце (крв прелази већи пут па се затп назива велики
крвптпк).
Мали крвптпк – Тпк крви пд срца прекп плућне артерије дп плућа, где се крв пбпгаћује
кисепникпм, а пптпм прекп плућне вене таква крв се враћа у срце (крв прелази краћи пут па се
пвп назива мали крвптпк).
Лимфптпк – ппсебан систем лимфних судпва крпз кпје циркулище лимфа.
МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
1.
2.
3.
4.

Учбеник (159-168 страна);
Садржај кпји сте пратили на платфпрми јавнпг сервиса РТС 3;
Видеп материјал: https://www.youtube.com/watch?v=X5q-lmXAdoI
Презентацијe: https://www.slideshare.net/Eva983/krv-i-limfa
https://www.slideshare.net/Eva983/srce-krvni-i-limfni-sudovi

ЗАДАЦИ
Драга децп, првп прпшитајте и ппслущајте материјал за савладаваое градива, кап и сажетак са
кљушним ппјмпвима кпји је дат у пквиру пвпг дпкумента. У циљу прпвере усвпјених знаоа,
пдгпвприте на питаоа из уџбеника (163 страна – 8 питаоа, и 168 страна – 5 питаоа).
Питаоа и пдгпвпре из учбеника урадити у Wordu или у свесци (писати уреднп и сликати рад такп
да слике не буду мутне). Наслпвите кап дпмаћи рад и упищите датум израде. Сав материјал
ппслати на мејл nastavnikbojan@gmail.com дп 02.04.2020.
Навести у наслпву име и презиме ученика и пдељеое.
За сва питаоа и недпумице кпристите дати мејл.

