6. РАЗРЕД (21.04-24.04.2020.)
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:
Ппстанак живпта на нашпј планети (пбрада)
Циљ пве лекције јесте да разумемп:
1. Кпји су услпви владали на планети Земљи у време када је настап живпт;
2. Шта је предхпдилп настанку живпта на Земљи;
3. Какп је настала прва ћелија.
Услпви на планети Земљи пре настанка живпта- шести удари метеприта и астерпида, виспка
температура, шесте ерупције вулкана, муое, земљптреси. Атмпсфера са виспкпм кпнцентрацијпм
угљеник-дипксида и малп кисепника. Неппстпјаое пзпнскпг пмпташа. Впда у атмпсфери је била у
виду впдене паре. Хлађеоем планете, стварала се Земљина кпра, пблаци впдене паре су услпвили
падаое кища вище хиљада гпдина услед шега је настап прапкеан.
Време и местп настанка живпта- сматра се да су прве ћелије први прганизми) настали у впденпј
средини (тпплпј, плиткпј и стајаћпј). Претппставља се да је разлпг тпме недпстатак пзпнскпг
пмпташа и јакп суншевп зрашеое кпје би пщтетилп наследни материјал и ћелију. Први прганизми
су били једнпћелијски, слишни данащоим најједнпставнијим бактеријама и прпкариптима. Сматра
се да је прва ћелија настала пре 3,8 милијарди гпдина.
Настанак прве ћелије- већина наушника прихвата хипптезу Александра Опарина (из 1924. гпдине):
да су ћелије настале ппстепенп пд ппстпјећих супстанци из неживе прирпде. Мале шестице су се
ппвезивале у веће, веће у јпщ крупније и такп су настале шестице кпје и данас изграђују све ћелије
на планети- прптеини, нуклеинске киселине (ДНК-дезпксирибпнуклеинска киселина и РНК –
рибпнуклеинска киселина), масти и шећери. Сматра се да је пд масти настала прва ћелијска
мемебрана, кпја је у некпм тренутку пбмптала једнпставну нуклеинску киселину (наследени
матријал ћелије). Знаши, ћелија настаје пдвајаоем оене унутрашопсти пд сппљашопсти, а
стицаоем сппспбнпсти да се ћелија ппдели на две нпве, ппчиое живпт на Земљи.
Теприја евплуције каже да сва жива бића имају заједнишкпг претка, да су настала пд једне ћелије
и пбјащоава какп су нпве врсте настајале ( и данас настају) пд ппстпјећих, оихпвим ппстепеним
меоаоем и прилагпђаваоем услпвима сппљащое средине. Ову теприју је ппставип Чарлс
Дарвин.
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:
Евплуција живпта на нашпј планети (пбрада)
Циљ пве лекције јесте да разумемп:
1. Најважније кпраке у истприји живпта
2. Знашај свакпг пд пвих кпрака за даљи тпк евплуције

Настанак аутптрпфних прганизама- први прганизми су били хетерптрпфи, кпји су разграђивали
хранљиве супстанце из впдене средине где су живели и ппвећавали кпнцентрацију угљеникдипксида у атмпсфери. Трпщеое дпступних хранљивих супстанци у прапкеану је услпвилп
настанак првих аутптрпфних прганизама, кпји мпгу да врще фптпсинтезу. Први аутптрпфи су биле
мпдрпзелене бактерије/ алге ( настале пре пкп 2,7 милијарди гпдина). Оне су прпцеспм
фптпсинтезе смаоивале кпнцентрацију угљен –дипксида, а ппвећавале кплишину кисепника, щтп
је дпвелп дп настанка, а касније ппвећаоа брпја врста кпје у прпцесу дисаоа кпристе кисепник и
прпизвпде мнпгп вище енергије.
Настанак еукариптских прганизама- следећи кпрак у евплуције десип се пре2 милијарде гпдина,
настали су еукарипти, хетерптрпфни прганизми кпји су имали једрп и прганеле са мембранпм. Пп
једнпј наушнпј хипптези једрпв пмпташ је настап увртаоем ћелијске мембране, кпја је пбавила
наследни материјал. Сматра се да су такп настале и ппједине прганеле са мембранпм.
Настанак митпхпндрија и хлпрппласта- сматра се да је предашка ћелија еукарипта кпје није
кпристиле кисепник, унела у свпју цитпплазму бактерију кпја је кпристила гас кисепник. Бактерија
је наставила да живи у ћелији и да се размнпжава. Нпвпнастале бактерије су се при депби ћелије
дпмаћина еукарипта пренпсиле оеним ћеркама ћелијама. Овај пднпс је бип пд кпристи за пбе
ћелије- ћелија дпмаћин дпбијала је вище енергије, а бактерија је дпбила защтиту и хранљиве
супстанце и ппстала једна пд најважнијих ћелијских прганела- митпхпндрија. Хлпрппласт је,
претппставља се, настап када је еукариптска ћелија са митпхпндријпм унела у себе мпдрпзелену
бактерију. Такп је настап први аутпрпфни једнпћелијски еукарипт, пд кпга су тпкпм евплуције
настале биљке. Дпказ за пве теприје је щтп и митпхпндрије и хлпрппласти имају сппствени
наследни материјал, мпгу да се деле и крећу.
Мпдрпзелене алге/ бактерије – најважнија група живих бића јер су ппвећале кпнцентрацију
кисепника и пмпгућиле настанак биљака.
Настанак вишећелијских прганизама- важан кпрак у евплуцији је ппшетак удруживаоа ћелија и
настанак вищећелијских прганизама. Првп је дпщлп дп удруживаоа једнпћелијских прганизама у
кплпније вищећелијских гљива. Једнпставније кплпније немају ппделу ћелија пп изгледу и
функцији. Кпд слпженијих кплпнија ппстпји ппдела ћелија на : телесне и пплне. Кпд
вищећелијских прганизама ппдела ћелија пп функцији је јпщ израженија, такп ппстпје разлишити
типпви ћелија, кпје су међуспбнп ппвезане и не мпгу ппстати сампсталнп, акп нису деп прганизма.
Удруживаоем и ппвезиваоем ћелија, тпкпм евплуције, независнп су настале биљке, живптиое и
вищећелијске гљиве. Ппвезиваое ћелија кпд слпженијих вищећелијских прганизама дпщлп је дп
фпрмираоа ткива. Настанак епителнпг (ппкрпвнпг) ткива кпд живптиоа је важан дпгађај у
евплуцији. Епителнп ткивп щтити ппврщину тела, кап и ппврщине пргана за дисаое, вареое,
излушиваое
ДПДАТНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
1. Учбеник (216. - 228. страна)
2. Презентација : https://www.slideshare.net/enchi88/poreklo-zivota-na-zemlji-dokazi-evolucije

3. Видеп материјал :
https://www.youtube.com/watch?v=cRalYOix44Q
https://www.youtube.com/watch?v=ouZWsujGXKI( пвај филм је да малп размислите!!!)

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 ( 220.,227. и 228. 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 29.04.2020.
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 ( 220.,227. и 228. 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 29.04.2020.
Навести у наслпву име и презиме ученика и пдељеое.
За сва питаоа и недпумице кпристите дати мејл.

