6. РАЗРЕД
Наставна јединица :
Пд гена дп пспбина
У пвпј лекцији најважније је :

1. Наушити щта су наследни материјал и ген,
2. Схватити защтп су гени пснпвне јединишце наслеђиваоа,
3. Разумети везу изнеђу гена, пспбина и сппљащое средине.
Наследни материјал ппседују све ћелије живих бића. Кпд прпкарипта наследни материјал се
налази у цитпплазми, а кпд еукарипта у једру.
Дезпксирибпнуклеинска киселина (ДНК) шини наследни материјал и садржи инфпрмације за
синтезу (прављеое) прптеина, неппхпдних за раст, развпј и пбављаое свих ћелијских прпцеса.
Ген је деп ДНК-а и садржи инфпрмацију п некпј пспбини, затп се наследни материјал назива јпщ и
генетички матријал.
Гени су пснпвне јединице наслеђиваоа, јер се пренпсе са рпдитеља на пптпмке.
Пплне ћелије имају дуплп маоу кплишину ДНК-а и гена у пднпсу на телесне ћелије вищећелијских
прганизама.
Наследне пспбине су пдређене генима, неке се развијају на пснпву упутства једнпг гена, а неке на
пснпву вище гена кпји делују заједнп.
На исппљаваое неких наследних пспбина мпже утицати и сппљащоа средина.
Стечене пспбине се не наслеђују пд рпдитеља.

МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
1. Учбеник (188.-191. стране)
2. Видеп материјал :
https://www.youtube.com/watch?v=zwibgNGe4aY (у ппдещаваоу нађите превпд на
српски)
https://www.youtube.com/watch?v=aeAL6xThfL8 (у ппдещаваоу нађите превпд на
српски)

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 ( 193. и 194. 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 15.04.2020.
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 (193. и 194. 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 15.04.2020.
Навести у наслпву име и презиме ученика и пдељеое.
За сва питаоа и недпумице кпристите дати мејл.

Наставна јединица :
Јединке у пквиру врсте се разликују
У пвпј лекцији најважније је :
1. Схватити збпг шега су јединке исте врсте јединствене и неппнпвљиве
2. Открити узрпке разлишитпсти јединки унутар врсте
Разлишитпсти пптишу пд разлике у генима и делпваоу сппљащое средине.
Јединке исте врсте мпгу имати и разлишите варијанте истпг гена, разлишите верзије наследне
пспбине.
Разлишите кпмбинације верзија гена кпје се наслеђују пд рпдитеља, кап и утицаји сппљащое
средине шине сваку јединку јединственпм и неппнпвљивпм.

Гени су и пснпвне јединице прпменљивпсти пспбина, јер слушајне прпмене у генима мпгу
дпвести дп прпмена пспбина.
Прпмене пспбине мпгу имати кпристан (ппвпљан) , неутралан или штетан ефекат, щтп зависи пд
услпва средине у кпјима јединка живи.

МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
1. Учбеник (197.-199. Стране)
2. Презентација https://www.slideshare.net/Alleteja/varijabilnost ( пва презентација је малп
ппщирнија и неке ствари ћемп пбрађивати тек у наредним разредима)

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 на 200. страни (1.,2.,3. и 4.
питаое)
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 15.04.2020.
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 на 200.страни (1.,2.,3. и 4.
питаое)
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 15.04.2020.
Навести у наслпву име и презиме ученика и пдељеое.
За сва питаоа и недпумице кпристите дати мејл.

