8. РАЗРЕД ( 30.03.-05-04.2020.)
Какп сте на прпграму РТС-а пбрадили две лекције кпје ми нисмп радили на часпвима, ја ћу вам
ппставити најбитније делпве из пбе (тп би требалп да запишете у свеску), а навешћу и задатке
кпје би требалп да урадите за дпмаћи.
Наставна јединица :
Ерпзија земљишта. Ширеое пустиоа
Земљиште је ппврщински слпј Земљине кпре ( литпсфере).
Ерпзија земљишта- прпцес у кпме впда или ветар пднпсе најситније шестице плпднпг земљищта.
Ерпзија ветрпм( еплска ерпзија)- прпцес кпји се дещава у пбластима са сирпмащнима биљним
ппкривашем.
Ерпзија впдпм- прпцес када впда у виду бујица дпвпди дп пгпљаваоа земљищта.
Узрпци ерпзије мпгу бити и :
1. Непланскп навпдоаваое земљищта
2. Некпнтрплисана испаща
3. Унищтаваое вегетације ( кршеое щума, щумски ппжари...)
Десертификација- пптпунп псирпмащеое и губљеое плпднпг земљищта- настанак пустиоа.
Мере заштите пд ерпзије:
1. Ппщумљаваое ( кпренпв систем ''држи''земљищте)
2. Фпрмираое ппјасева дрвећа ( смаоеое снаге ветра)- ветрпбрани
3. Одређен нашин пбраде земљищта

ДПДАТНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
Учбеник (109. -110. страна)
Видеп материјал : https://www.youtube.com/watch?v=EyvejlikAGs

ЗАДАЦИ:
Прпшитати и ппгледати задати материјал, пдгпвприти на питаоа:
1. Шта је ерпзија?
2. Кпји су пснпвни узрпци ерпзије земљищта?

3. Шта је десертификација?
4. Кпје су мере защтите пд ерпзије?
Одгпвпре написати у Wordu или у свесци (сликати и прпследити). Овај материјал ппслати на мејл
vesnabiologijaosvd@gmail.com дп 07.04.2020. Навести у раду име и презиме ушеника и пдељеое. За
сва питаоа и недпумице кпристите дати мејл.

Наставна јединица :
Пдрживи развпј. Екплпшкп правп
'' Ми ову планету нисмо наследили од својих предака, него позајмили од својих потомака”.
Пдрживи развпј је стратегија кприщћеоа прирпдних ресурса кпја пмпгућава да се друщтвп
развија, али уз пдрживу пптрпщоу ( раципналнп кприщћеое) да би се пни сашували и за будуће
генерације - равнптежу између пптрпщое ресурса и сппспбнпсти пбнављаоа прирпдних система.
Прирпдни ресурси – тп су нафта, угаљ, мазут, земни гас.
Пснпвне кпмппненте пдрживпг развпја :
1.
2.
3.
4.

Уравнптежени екпнпмски развпј друщтва
Рациналнп кприщћеое прирпдних бпгатстава
Защтита живптне средине
Правп будућих генерација на ппстанак

Пдрживи развпј ппдразумева план екпнпмскпг развпјадрущтва, пптребе станпвнищтва и
мећугенерацијску сплидарнпст.
Мећугенерасцијска сплидарнпст- пбезбеђиваое услпва за квалитетан живпт будућих генерација
и тп :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Чист ваздух
Незагађену впду
Ошувану прирпду
Чисту и дпступну енергију
Плпднп ппљппривреднп земљищте
Прирпдна бпгатства

Мисли глпбалнп, делуј лпкалнп- ппдразумева щта све ми мпжемп да урадимп какп би
дппринели пдрживпм развпју, нпр. :



Дпниращ пдећу и пбућу кпју вище не нпсищ
Раципналнп купујещ ( храну, пдећу , пбућу)





Штедищ впду
Штедищ електришну енергију
Рециклиращ

Архуска кпнвенција је дпгпвпр пптписан у Архусу, Данскпј 1998.гпдинегедесе грађанима
гарантује правп на слпбпдан приступ инфпрмацијама п живптнпј средини.

ДПДАТНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
Учбеник (122.-123. страна)
Видеп материјал https://www.youtube.com/watch?v=vVuHlbgxOrg

ЗАДАЦИ:
Прпшитати и ппгледати задати материјал, пдгпвприти на питаоа:
1. Шта је пдрживи развпј?
2. Шта знаши мисли глпбалнп, делуј лпкалнп?
3. Шта је Архуска кпнвенција?

НА КРАЈУ, ППГЛЕДАЈТЕ НЕШТП ШТП ТРЕБА ДА НАС ППДСТАКНЕ ДА МАЛП СВИ РАЗМИСЛИМП :
https://youtu.be/1hl7hzAqK80

