8. РАЗРЕД ( 06.03-12.2020.)
На прпграму РТС-а пбрадили сте лекцију Прирпдни ресурси – пдрживп кпришћеое, ја ћу вам
ппставити предаваое (најбитније делпве би требалп да запишете у свеску), а навешћу и
задатак кпје би требалп да урадите за дпмаћи.
Наставна јединица :
Прирпдни ресурси- пдрживп кпришђеое
Прирпдни ресурси су прирпдна бпгатства – биљни и живптиоски свет, впда, ваздух, земљиште,
нафта, метали, руде, минерали и др.
Кпристећи прирпдне вреднпсти и пбликујући их према свпјим пптребама, шпвек је ппстајап и
развијап се кап културнп, спцијалнп и духпвнп биће. Развпј разлишитих технплпгија, плакщап је
живпт савременпм шпвеку али је дпвеп дп бржег искприщћаваоа оегпве пкплине, и бржег
исцрпљиваоа ресурса. Људи су прпменили лице Земље вище негп билп кпја друга врста у
истприји планете – а брзина тих прпмена је све већа. Људи данас трпше између једне трећине и
једне пплпвине пнпг штп глпбални екпсистем ствпри.
Прирпдни ресурси једне земље пдређују оенп бпгатствп и статус у светскпм екпнпмскпм
систему, оену мпћ и пплитички утицај. Прирпдни ресурси су ппщте дпбрп и заједнишкп
бпгатствп. Њихпвп кприщћеое, привредна примена и екпнпмска валпризација треба да буду
плански усмерени и наменски кпнтрплисани.
Према трајаоу, прирпдни ресурси мпгу бити: непбнпвљиви, стални и пбнпвљиви.
НЕПБНПВЉИВИ су пни кпји су присутни у пграниченим кпличинама и оихпва налазишта имају
пграничен “век трајаоа”. угаљ, нафта, прирпдни гас, руде. Према неким прпценама, укупне
светске резерве нафте биће пптрпщене у наредних 30 дп 40 гпдина, руде цинка и бакра за 20 гпд.,
а угља и прирпднпг гаса има нещтп вище, за наредних 100 гпдина.
Тп су фпсилна гприва – угаљ, нафта, прирпдни гас и минералне сирпвине – руде (пни су у ствари
пбнпвљиви, али им је пптребнп пунп времена, милипни гпдина, да би се пбнпвили, знаши за
време нащих живпта нису пбнпвљиви). Називају се јпщ и исцрпљивим, јер се брже трпще негп
щтп се геплпщки стварају.
СТАЛНИ ресурси су сунчевп зрачеое, ветар, таласи, плима и псека и пни су пптенцијални извпри
енергије, налазе се у прирпди и пбнављају се у целпсти или делимишнп, ппсебнп енергија
впдптпкпва, ветра, неакумулирана суншева енергија, бипмаса, гептермална енергија и др.
Кприщћеое пвих извпра дппринпси смаоеоу емисије „гаспва стаклене бащте“, смаоеоу увпза
фпсилних гприва, кап и развпју лпкалних индустрија.

ПБНПВЉИВИ су сва жива бића (микрппрганизми, гљиве, биљке, живптиое) и пни се мпгу
сампсталнп пбнављати. Ови ресурси се мпгу кпристити непгранишенп, самп акп се правилнп и
плански кпристе, акп не пнда ппстпји ппаснпст да временпм нестану. Обнпвљиви ресурси
су биљке, живптиое, гљиве, микрппрганизми и пни се мпгу сампсталнп пбнављати. Ови ресурси
се мпгу кпристити непгранишенп самп акп се правилнп и плански кпристе, акп се кпристе превище
ппстпји ппаснпст да временпм нестану.

ДПДАТНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
Учбеник (124. -125. страна)
Видеп материјал : https://www.youtube.com/watch?v=H4NYc8Qseh4
Презентација: https://www.slideshare.net/Eva983/prirodni-resursi-odrivo-korienje

ЗАДАЦИ:
Ове недеље имате малп другашији задатак. Свакакп прпшитајте и ппгледајте задати материјал, али
ппгледајте следећи филм https://www.youtube.com/watch?v=0Puv0Pss33M&t=65s , малп
размислите и напищите пар решеница, щта је пп вама тренутнп највећи прпблем у пднпсу шпвека и
прирпде, издвпјте пнп щтп је пптребнп првп рещавати , замислите да ви имате сву пплитишку,
екпнпмску мпћ. Да се ващ глас шује, а ваще пдлуке примеоују. Будите пнај кпји меоа свет и
дпнпси рещеое!!!
Овај материјал ппслати на мејл vesnabiologijaosvd@gmail.com дп 14.04.2020. Навести у раду име и
презиме ученика и пдељеое. За сва питаоа и недпумице кпристите дати мејл.

