7. РАЗРЕД
Наставна јединица :

Систем пргана за излучиваое чпвека (пбрада)
Циљ пве лекције је да:
-

Схватимп какп функципнище систем пргана за излушиваое шпвека,
Разумемп кпја је улпга пргана за излушиваое тј. какп се пдстраоују щтетне
материје кпје настају у шпвекпвпм телу;
Схватимп какп настаје мпкраћа и кпји све пргани у телу шпвека шине систем за
излушиваое;
Разумемп анатпмију (грађу) бубрега щтп је директнп ппвезанп са тим какп
функципнищу бубрези.
Наушимп нека пд пбпљеоа пргана за излушиваое.

Кључни ппјмпви у лекцији:
Систем пргана за излучиваое чпвека – шине бубрези, мпкраћна бещика, мпкраћпвпди и
мпкраћна цев.
Бубрези – парни пргани за излушиваое, сашиоени пд кпре и сржи.
Нефрпн – пснпвна јединица грађе бубрега.
Нефрпн је сашиоен пд бубрежних цевшица и Малпигијевих (бубрежних) телащца.
Примарна мпкраћа – истпг састава кап крв, али не садржи прптеини и крвне ћелије.
Садржи впду али и щтетне супстанце и пна се не избацује из тела.
Финална мпкраћа – садржи пдређену кплишину впде (1,5 – 2 литара) и щтетне материје.
Она се излушује у сппљащоу средину из тела. Настаје у бубрежним цевшицама где се
упијају кприсне материје и вищак впде. Она из сабирних каналића дпспева у бубрежну
шащицу, па у бубрежну карлицу, да би прекп мпкраћпвпда дпспела дп мпкраћне бещике.
Мпкраћна бешика – непарни прган у кпји се улива мпкраћа. Када се бещика дпвпљнп
напуни мпкраћпм, рецептпри из зидпва мпкраћне бещике реагују на истезаое пвпг
пргана и щаље се инфпрмација централнпм нервнпм систему да се садржај треба
испразнити. Мпкраћа се избацује прекп мпкраћне цеви у сппљащоу средину.
Нека пд пбпљеоа пргана за излучиваое су:
1. Упала бубрега и мпкраћне бещике,
2. Песак или камен у бубрегу,
3. Рак бубрега и мпкраћне бещике.

Дијализа – прешищћаваое крви ппсебним апаратпм када не раде бубрези,
Трансплантација бубрега – пресађиваое бубрега дпбијенпг пд другпг шпвека.

МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
1. Учбеник (180-184 страна);
2. Садржај кпји сте пратили на платфпрми јавнпг сервиса РТС 3; Видеп материјал:
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1384277/531/os7-biologija-sistem-organa-zaizlucivanje
3. ППТ презентација: https://www.slideshare.net/Eva983/sistem-organa-za-izluivanje47171555
4. Видеп садржај: https://www.youtube.com/watch?v=YOcvA40jx6A&t=35s
ЗАДАЦИ:
Драга децп, првп прпшитајте и ппслущајте материјал за савладаваое градива, кап и сажетак са
кљушним ппјмпвима кпји је дат у пквиру пвпг дпкумента. У циљу прпвере усвпјених знаоа,
пдгпвприте на питаоа из уџбеника (184. Страна, укупнп пет питаоа).
Питаоа и пдгпвпре из учбеника урадити у Wordu или у свесци (писати уреднп и сликати рад такп
да слике не буду мутне). Наслпвите кап дпмаћи рад и упищите датум израде. Сав материјал
ппслати на мејл nastavnikbojan@gmail.com дп среде 15.04.2020.
Навести у наслпву име и презиме ученика и пдељеое.
За сва питаоа и недпумице кпристите дати мејл.

