8. РАЗРЕД (13.04.-19.04.2020.)
Наставна јединица :
Енергетска ефикасност.
Свакпга дана људи упптребљавају енергију за превпз, куваое, грејаое, хлађеое, прпизвпдоу,
псветљеое, кап и за забаву и брпјне друге сврхе. Међутим, нашини на кпји се сва та енергија
кпристи битнп утише на нащу пкплину и живпт. Стпга је вепма важнп не самп да ли щтедимп
енергију (да ли искљушујемп апарате пнда када их не кпристимп), већ и да ли је кпристимп на
најефикаснији нашин (да ли спадају кприщћени апарати и технплпгија у категприју щтедљивих
прпизвпда).
Узевщи пвп у пбзир мпжемп разликпвати две категприје: ущтеду енергије и енергетску
ефикаснпст.
Ущтеда енергије ппдразумева све пнп щтп предузимамп да не бисмп расипали енергију – тп су
једнпставни кпраци кпји сви мпгу да усвпје кап нашин ппнащаоа, пд гащеоа светла накпн изласка
из прпстприје дп рециклираоа пластишне или алуминијумске амбалаже.
С друге стране, енергетска ефикаснпст је ппјам кпји се пднпси на упптребу технплпгије за шији рад
је пптребнп маое енергије.
Спрпвпђеое ппступака енергетске ефикаснпсти ппдразумева:




Ущтеду и кприщћеое енергије из пбнпвљивих и сталних извпра
Смаоиваое трпщкпва при ствараоу , пренпсу и кприщђеоу енергије
Ппвећаое улагаоа у истраживаое нпвих технплпгијаза дпбијаое енергије и раципналнп
кприщћеое улпжених средстава

За дпбијаое енергије у будућнпсти кпристише се следеши извпр:
1.
2.
3.
4.
5.

Енергија Сунца
Енергија ветра
Гептермална енергија( кприщћеое тпплпте из врелих извпра- гејзира)
Снага пкеана
Енергија бипмасе ( бипгпривп-етанпл дпбијен пд кукуруза, щећерне трске, , алги)

Рециклажа и отпад( обрада)
Отпад је сваки материјал, прпизвпд или предмет кпји су кприсници пдбацили.
Према настанку разликујемп следеће врсте птпада:


Кпмунални ( из дпмаћинства)



Медицински



Индустријски



Ппљппривредни



Грађевински



Електрпнски

Према саставу птпада разликујемп:
 Органски(бипразградив)
 Непргански( слабп разградив или неразградив)
Смаоеое кплишине птпада се ппстиже:


Прпизвпдима пд бипразградивих материјала



Уситоаваоем птпада



Спаљиваоем смећа( птпад кпји се не мпже прерађивати)



Одлагаоем смећа на деппније

Рециклажа- прпцес сакупљаоа, издвајаоа птпаднпг материјала
прерада.рециклажпм се щтеди впда, енергија( прирпдни ресурси)

и

оегпва

ппнпвна

ДПДАТНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
Учбеник (126- 133. Стране)
Видеп материјали :
http://www.eps.rs/cir/Pages/enef.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=p3ybLvOAgkM
https://www.youtube.com/watch?v=dhBq0-lIsqo
https://www.youtube.com/watch?v=iPau62xqSZQ
ЗАДАЦИ:
НЕМА ИХ!!!!!
Уживајте у овој претпразничкој недељи.
Жели вам срећне празнике и да их проведете што лепше са својим породицама!!!
Пар идеја за екплпщки Ускрс 
https://www.organicnet.co/en/magazine/kratak-vodic-kako-da-napravite-prirodne-boje-za-uskrsnja-jaja

