6. РАЗРЕД (27.04-30.04.2020.)
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:
КЛАСИФИКАЦИЈА ПРГАНИЗАМА; ДРВП ЖИВПТА (пбрада)
Циљ пве лекције јесте да разумемп:
1. Шта је систематика и щта пна прпушава;
2. Кпје су тп три пснпвне групе у кпје сврставамп сва жива бића;
3. Слишнпсти и разлике међу разлишитим групама еукарија.
Кључни ппјмпви на кпје треба да пбратите пажоу у пвпј лекцији:
Систематика – Област биплпгије кпја се бави класификацијпм живих бића у пдређене групе
према српднпсти тих живих бића;
Савремена класификација – Заснива се на евплуципнпј српднпсти врста, па такп щтп се врсте
маое разикују у грађи и функцији прганизма пне су српдније, тј. имале су заједнишкпг претка у
скпријпј прпщлпсти;
Дрвп живпта – Шематски приказ ппделе живпг света према српднпсти и слишнпсти пд
ппстанка живпта на Земљи па дп данас;

Слика 1. Дрвп живпта
Дпмен – групе у кпје се мпгу сврстати сва жива бића пд ппстанка живпта на Земљи. Ппстпје
три дпмена кпја шине пснпвне гране на дрвету живпта, а у оихпвпј пснпви налази се
заједнишки предак за сва жива бића. Оснпвне гране дрвета живпта (дпмене) шине:
1. Бактерије (прганизми без једра),

2. Археје (прганизми без једра),
3. Еукарије (прганизми са једрпм).

Дпмен еукарија се дели на четири царства:
1. Прптисти,
2. Биљке,
3. Гљиве,
4. Живптиое.
Свакп царствп се даље дели на маое систематске групе дп нивпа врсте.

Слика 3. Систематске категприје
ДПДАТНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
1. Учбеник (229. - 233. страна)
2. Презентација: https://www.slideshare.net/enchi88/poreklo-zivota-na-zemlji-dokazi-evolucije
3. Видеп материјал: https://www.youtube.com/watch?v=YxLhFgQa_As

ЗАДАЦИ
Ушеници пдељеоа 61 и 64 треба да прпшитају лекцију и ппгледају дпдатни материјал. У циљу
прпвере знаоа, ушеници треба да пдгпвпре на питаоа из учбеника (233. страна).
Одгпвпре из учбеника сликати или написати у свесци или Wordu.
.
Наслпвите кап дпмаћи рад и упищите датум израде. Сав материјал ппслати на мејл
vesnabiologijaosvd@gmail.com дп 06.05.2020.
Навести у наслпву име и презиме ученика и пдељеое.
За сва питаоа и недпумице кпристите дати мејл.
ЗАДАЦИ
Ушеници пдељеоа 62 и 63 треба да прпшитају лекцију и ппгледају дпдатни материјал. У циљу
прпвере знаоа, ушеници треба да пдгпвпре на питаоа из учбеника (233. страна).
Одгпвпре из учбеника сликати или написати у свесци или Wordu.
.
Наслпвите кап дпмаћи рад и упищите датум израде. Сав материјал ппслати на мејл
nastavnikbojan@gmail.com дп 06.05.2020.
Навести у наслпву име и презиме ученика и пдељеое.
За сва питаоа и недпумице кпристите дати мејл.

