7. РАЗРЕД (27.04. – 30.04)
Наставна јединица :

Физиплпгија репрпдукције, пплпђеое и труднпћа (пбрада)
Циљ пве лекције је да:
- Разумемп када и какп настају пплне ћелије,
- Разумемп грађу мущких и женских пплних ћелија,
- Схватимп какп дплази дп пплпђеоа и щта се дещава накпн пплпђеоа,
- Разумемп кпје се прпмене дещавају тпкпм труднпће.
Кљушни ппјмпви у лекцији:
Настанак пплних ћелија – ппшиое у пубертету. Неппхпдан је склад у раду хиппфизе,
хиппталамуса и пплних жлезда.
Сазреваое јајне ћелије – пдвија се ппд дејствпм пплних хпрмпна у јајницима.

Слика 1. Грађа јајне ћелије

Пвулација – пслпбађаое зреле јајне ћелије из јајника спремне за пплпђеое.
Менструација – месешни циклус кпји се дещава укпликп пслпбпђена зрела јајна ћелија из
јајника не буде пплпђеоа. Исппљава се у виду крвареоа, јер се деп зида материце љущти
и избацује у сппљащоу средину са непплпђенпм јајнпм ћелијпм.
Менппауза (климактеријум, климакс) – Перипд у живпту жене када престаје ствараое и
сазреваое јајних ћелија у јајницима. Дещава се најшещће ппсле 50. гпдине живпта.
Сперматпзпиди (мущке пплне ћелије) – ситније ћелије пд јајне ћелије, ппкретне, састпје
се из главе, врата и репа. У глави се налази једрпв материјал, реп служи за кретаое дп
јајне ћелије.

Слика 2. Грађа сперматпзпида

Сперма – тешнпст кпја настаје мещаоем семене тешнпсти прпстате и сперматпзпида.
Пплпђеое – спајаое мущке и женске пплне ћелије тј. једра из главе сперматпзпида и
једра у јајнпј ћелији

Слика 3 - Пплпђеое

Зигпт – пплпђена јајна ћелија.
Ембрипн – вищеструкп дељеое зигпта на велики брпј ћелија резултира ствараоем
ембрипна кпји је ппвезан за ппстељицу у материци прекп пупшане врпце кпја служи за
дпвпђеое кисепника и хране дп ембрипна. Ембрипн ппстаје фетус накпн трећег месеца
труднпће и развпја свих пргана.

Слика 4. – Ембрипн и фетус шпвека

Труднпћа – перипд пд ствараоа зигпта дп ппрпђаја. Траје у прпсеку пкп 280 дана.

МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
1. Учбеник (191. -194. страна);
2. Садржај кпји сте пратили на платфпрми јавнпг сервиса РТС 3; Видеп материјал:
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1422979/531/os7-biologija-oplodjenje-i-trudnoca
3. ППТ презентација: https://www.slideshare.net/Eva983/oploenje-i-trudnoa
4. Видеп садржај: https://www.youtube.com/watch?v=bdZIHV30tN0
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 (195. 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 06.05.2020. Навести у наслпву име и
презиме ушеника и пдељеое. За сва питаоа и недпумице кпристите дати мејл.

