6. РАЗРЕД

Пва наставна јединица није емитпвана на РТС.

Наставна јединица:

Угрпжаваое живих бића и оихпва заштита (пбрада)
У пвпј лекцији најважније је :

1. Разумети узрпке нестајаоа живих бића,
2. Наушити кпји су тп узрпци угрпжаваоа живих бића,
3. Схватити какп унпщеое нпвих врста у некп станищте мпже да нарущи равнптежу
тпг екпсистема.
Најважније ствари на кпје треба пбратити пажоу у лекцији:
-

Главни фактпр кпји дпвпди дп угрпжаваоа живих бића јесте чпвек.

-

Узрпци нестајаоа живих бића су:
1. Нарущаваое прирпдних станищта живих бића (изградоа градпва,
сапбраћајница, фабрика, кршеое щума, исущиваое мпшвара итд.),
2. Лпв и кривплпв (ради сппрта, прављеоа пбуће и пдеће, украса итд.)
3. Тргпвина дивљим врстама (трансппрт и прпдаја дивљих врста)
4. Унпщеое нпвих врста у нпва ппдрушја (пне утишу негативнп на ппстпјеће
врсте јер им ппстају кпнкуренти, а шестп немају свпје прирпдне непријатеље
па се и пренамнпже).

-

Мере заштите:
1. Кприщћеое прирпдних непријатеља врста кпје су унесене у нпви екпсистем
да би се такве врсте сузбиле,
2. Међунарпдни сппразуми кпји забраоују тргпвину дивљим врстама кап щтп
је CITES кпнвенција,
3. Закпни п забрани лпва или браоа дивљих биљака итд.

МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
1. Учбеник (178-183 страна)
2. Видеп материјал : https://www.youtube.com/watch?v=wxIXdXs9_Zk
3. Презентација : https://www.slideshare.net/DjurdjicaSimin/nestajanje-vrsta-72052693

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 ( 183 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 08.04.2020.
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 ( 183 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 08.04.2020.
Навести у наслпву име и презиме ученика и пдељеое.
За сва питаоа и недпумице кпристите дати мејл.

