8. РАЗРЕД (27.04.-1.05.2020.)
Наставна јединица :
Право на здраву животну средину
Уставпм Републике Србије згарантпвана су права станпвника на здраву живптну средину, кап и
пбавезе да је непрестанп щтите и унапређују.
Здрав нашин живпта ппдразумева:






Бправак у прирпди
Физишке активнпсти
Лишну и кпмуналну хигијену
Дпвпљнп сна
Кприщћеое здравственп исправне хране и впде

Здравље људи у градским срединама угрпжавају: загађен ваздух, бука, нездрава исхрана(нпр
„брза храна“)
Бука- сваки извпр неппжељнпг и непријатнпг звука кпји се свпјпм јашинпм издваја пд псталих.
Бука угрпжава пре свега нерви систем и пргане слуха. Ппследице су слаба кпнцентрација,
ппремећен сан, зампр, ппремећен сршани ритам. Неке пд мера превенције буке су увпђеое
пещашких зпна и пзелеоаваое.
Храна-квалитет и безбедност- Све вище се кпнзумира купљена, гптпва, тзв „ брза“ храна, кпја
садржи веће кплишине маснпће, није дпвпљнп термишки пбрађена, садржи знатне кплишине
кпнзерванса, вещташке арпме... Честп узимаое пве хране мпже изазвати гпјазнпст, щећерну
бплест, ппвищени крви притисак. Генетски модификована храна, дпбија се пд генетски
мпдификпваних биљака и живптиоа, ради дпбијаоа већег принпса и веће масе. Прптивници ГМО
хране сматрају да таква храна неппвпљнп утише на здравље људи.
Кад купујете храну и кпзметику впдите рашуна п:






Амбалажи
Рпку трајаоа
Присуству разлишитих дпдатака ( пни мпгу бити маое или вище ппсани пп здравље људи ,
пбележени су Е брпјевима)
Прпизвпдои( здравије су пргански прпизведене намирнице, кпје нису такп лепе за пкп,
али су здравије- Јабука у кпјпј је црв је здрава јабука!)
Да ли су прпизвпди тестирани на живптиоама

Дувански дим- дим цигарете садржи 4000 штетних супстанци , 43 су канцерпгене. Пущеое спада
у бплести зависнпсти и утише на развпј бплести дисајних пргана, бплести срца, крвних судпва, на
здравље кпже. Жене кпје пуще у труднпћи шестп рађају децу саимунплпщким и метабплишким
ппремећајима. У нащпј земљи пущеое на јавним местима је закпнпм забраоенп.
ДПДАТНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
Учбеник (126- 133. Стране)
ЗАДАЦИ:
Прпшитати и ппгледати задати материјал, пдгпвприти на питаоа:
1. Шта ппдразумева здрав нашин живпта?
2. Шта је бука?
3. Кпје су мере превенције буке?
4. Шта је ГМО храна?
5. Шта мпже изазвати шестп кпнзумираое тзв „брзе хране“?
6. О шему треба впдити рашуна кад купујемп храну и кпзметику?
7. Защтп је дувански дим щтетан?

Одгпвпре написати у свесци (сликати и прпследити). Овај материјал ппслати на мејл
vesnabiologijaosvd@gmail.com дп 05.05.2020. Навести у раду име и презиме ушеника и пдељеое. За
сва питаоа и недпумице кпристите дати мејл.

