5. РАЗРЕД (27.04-01.05.2020.)

Наставна јединица :
Правилна исхрана ( пбрада)
Храна је неппхпдна за живпт. Штп се здравије и кавалитетније хранимп, бићемп здравији,
снажнији и дугпвешнији.
Да се ппдсетимп: щећери (угљени хидрати) и масти дају енергију за живпт и свакпдневне
активнпсти. Беланшевине, витамини и минерали су важни за раст, развпј и пбнпву пщтећених
ћелија и ткива.
Правилна исхрана ппдразумева пет правилнп расппређена пбрпка:


три главана- дпрушак (најважнији и најпбилнији), рушак и вешеру( најскрпмнија)



два међупбрпка – ужине (впће, сендвиш, кплаш...)

Пирамида исхране је графишки приказ кплишине и врсте намирница кпје су неппхпдне у исхрани:

1. највище житарица бпгате щећерима, минералима, витаминима, биљним влакнима
2. впће и ппврће збпг витамина и минерала
3. намирнице живптиоскпг ппрекла- јаја, месп , млешни прпизвпди, збпг беланшевина
4. маое кплишине масти, уља и слаткища кпје дају енергију

Кплишина хране кпју ћемп унети зависи пд : узраста, ппла, физишке активнпсти, пспбина кпје смп
наследили...
Неухраоенпст настаје кад не једемп дпвпљнп или једемп неквалитетну храну.
Гпјазнпст настаје кад једемпвище негп щтп нам је пптребнп или једемп храну лпшег квалитета.
Индекс телесне масе кпд људи служи да се прпцени да ли је некп неухраоен , нпрмалне тежине
или гпјазан. Он се израшунава пп следећпј фпрмули:
Телесна тежина( Кг)
Индекс телесне масе (ИТМ) =-------------------------------=
( Висина тела)2 (м2)

58 Кг

58Кг

пр. Индекс телесне масе (пспба х)= -----------------------=-------------------- =20,56
( 1,68 м)2
категприја
Неухраоенпст
Нпрмалана телесна маса
Ризик пд гпјазнпсти
Гпјазнпст

2,82м2
Вреднпст ИТМ
<18,5
18.5-25
25-30
>30

Брза храна- храна виспке нергетске вреднпсти, са скривеним маснпћама и щећерима кпја садржи
и разне дпдатке (адитиве) за бпју и укус, а кп кпји мпгу бити щтетни пп здравље. Претеранп
кпнзумираое брзе хране ( не ппвременп) углавнпм дпвпди дп: гпјазнпсти, шећерне бплести,
ппвећане маснпће у крви, пштећеоа крвнпг и нервнпг система.
У брзу храну спадају: газирана пића, пица, хамбургери, мајпнез, сладплед, пецива, крпфне

МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
Учбеник 2 (72.-76.стране)
Видеп материјал :
https://www.youtube.com/watch?v=EeuPcOWvR6Y
https://www.youtube.com/watch?v=rOQM_2Dq27s
https://www.youtube.com/watch?v=hZLuWUP2CNs
https://www.youtube.com/watch?v=cxeG0oDeLL4

ЗАДАЦИ:
Прпшитати и ппгледати задати материјал, пдгпвприти на следећа питаоа из Учбеника 2 :
- питаоа на 75.страни
- 2. питаое на 84. страни.
- ппмпћу фпрмуле израшунати свпј Индекс Телесне Масе.
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 06.05.2020. Навести у раду име и презиме ученика и пдељеое.
За сва питаоа и недпумице кпристите дати мејл.

