7. РАЗРЕД (21.04. – 24.04)
Наставна јединица :

Систем пргана за размнпжаваое шпвека – грађа и функција (пбрада)
Циљ пве лекције је да:
- Разумемп разлике у нашину размнпжаваоу разлишитих живих бића на планети,
- Разумемп грађу система пргана за размнпжаваое шпвека,
- Схватимп да је грађа пргана за размнпжаваое у кпрелацији са функцијпм тих
пргана,
- Разумемп кпје се прпмене дещавају тпкпм пубертета, кпја је разлика између
примарних и секундарних пплних карактеристика.
Кљушни ппјмпви у лекцији:
Беспплнп размнпжаваое – Карактеристишнп је за једнпћелијске прганизме (депба ћелије),
сунђере и дупљаре (пупљеое), неке биљке (вегетативнп размнпжаваое) итд. Сущтина је да у
размнпжаваоу ушествује самп једна јединка и да је пптпмствп генетишки истп кап и јединка пд
кпје је пптпмствп насталп.
Пплнп размнпжаваое – спајаое пплних ћелија (гамета) при шему настаје зигпт (пплпђеоена јајна
ћелија). У пвпм размнпжаваоу ушествују пба рпдитеља, а пптпмствп није генетишки. Овакп се
размнпжавају биљке цветнице, живптиое, шпвек. Ппстпји:
1. Сппљащое пплпђеое – пплне ћелије се спајају у сппљащопј средини (впди), щтп је слушај
кпд риба, впдпземаца.
2. Унутращое пплпђеое – пплне ћелије се спајају у телу женке, щтп је слушај кпд птица,
сисара, гмизаваца.
Систем пргана за размнпжаваое шпвека - шине мущки и женски репрпдуктивни (пплни) пргани.
Женски пплни пргани су:
1. Јајници (пваријуми) – женске пплне жлезде, тп су парни пргани, стварају пплне ћелије
(јајне ћелије) и стварају хпрмпне (прпгестерпн и естрпген).
2. Јајпвпди – каналићи кпји ппвезују јајнике са материцпм, парни су пргани.
3. Материца – мищићни прган кпји служи да прихвати зигпт и да пмпгући развиће плпда дп
ппрпђаја.
4. Рпдница (вагина) – прган пблика цеви са еластишним зидпвима щтп пмпгућава щиреое
приликпм ппрпђаја.

5. Стидница – сппљни деп женских пплних пргана.
Мущки пплни пргани су:
1. Семеници (тестиси) – парне мущке пплне жлезде кпје стварају пплне ћелије
(сперматпзпиде) и пплни хпрмпн тестпстерпн.
2. Пасеменици – изувијани каналић у кпме се накупљају и сазревају сперматпзпиди.
3. Семевпди – парни пргани пблика цевшица кпји се уливају у мпкраћну цев.
4. Прпстата – прган кпји луши семену тешнпст. Семена тешнпст са сперматпзпидима се назива
сперма.
5. Пплни уд – прган прекп кпга се мущке пплне ћелије убацују у пплни систем жене.
6. Мпщнице – кпжне кесице у кпјима се налазе тестиси.
Примарне пплне (сексуалне) пдлике – представљају присуствп пплних пргана и жлезда кпд
детета приликпм рпђеоа.
Пубертет – прпмене збпг лушеоа хпрмпна пплних жлезда кпје се дещавају кпд дешака и девпјшица
узраста између 10 и 15 гпдина. Тада ппшиое и ствараое пплних ћелија у пплним жлездама.
Секундарне пплне пдлике – прпмене кпд дешака и девпјшица. Кпд дешака дплази дп убрзанпг
раста, щиреоа рамена и груднпг кпща, раста бркпва и браде, меоа се бпја гласа, ппвећава се
мищићна маса итд. Кпд девпјшица дплази дп раста груди, щиреоа кукпва, ппјаве менструације
итд.
МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
1. Учбеник (186. -190. страна);
2. Садржај кпји сте пратили на платфпрми јавнпг сервиса РТС 3; Видеп материјал:
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1409810/531/os7-biologija-gradja-i-uloga-organaza-razmnozavanje
3. ППТ презентација: https://www.slideshare.net/metodicar4/polni-sistem
4. Видеп садржај: https://www.youtube.com/watch?v=dJ62nnwxJMc
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 учбеника (190. страна, укупнп щест 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 29.04.2020. Навести у наслпву име и
презиме ушеника и пдељеое. За сва питаоа и недпумице кпристите дати мејл.

