6. РАЗРЕД ( 18.05-23.05.2020.)
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:

Превенција и ппнашаое у складу са климатским прпменама
Циљ пве лекције је да:
-

Уппзнамп ппследице дугптрајнпг излагаоа Сунцу;
Наушимп узрпке настанка суншанице и тпплптнпг удара;
Схватимп какп да се защтитимп пд щтетнпг делпваоа Сунца;
Наушимп какп да се ппнащамп акп ми или некп други прпмрзне;

Кључни ппјмпви на кпје треба да пбратите пажоу:
Ултраљубичасти зраци (UV) – зраци кпје Сунце щаље на Земљу. Ппстпје две врсте пвпг
зрашеоа: UVA i UVB. UVB зраци су пдгпвпрни кад кпжа ппцрвени на сунцу или кад
дпбијемп ппекптине. UVA зраци прпдиру дубље у кпжу и мпгу изазвати веће прпблеме и
једнп пд најтежих пбпљеоа - меланпм.
Меланпм- рак кпже, кпји акп се не пткрије на време и не леши мпже да дпведе дп смрти.
Наушници сматрају да сунашаое у спларијумима, кпји инаше имају виспк нивп UVA
зрашеоа, мпже дпвести дп настанка меланпма.
Мере превенције:








Избегавати излагаое Сунцу у перипду пд 11-16 шаспва
Кпристити препарате са защтитним фактпрпм
Нпсити напшаре и щещире
Узимати дпста тешнпсти (не алкпхплна, газирана и енергетска пића)
Избегавати бављеое сппртпм срединпм дана
Не кпристити спларијуме
На плажама бирати прирпдни хлад - кпји прави дрвеће

Аклиматизација- прилагпђаваое прганизама прпменама у сппљащопј средини, щтп
пмпгућава преживљаваое у нпвпнасталим услпвима.
Сунчаница- настаје услед излагаоа главе, пптиљка пре свега, суншевпм зрашеоу. Услед
тпга дплази дп ппвећанпг прптпка крви, дп ппјаве главпбпље, вртпглавице, ппвраћаоа,

ппјашанпг знпјеоа. Ппвећава се телесна температура, брзина дисаоа и рада срца. Дплази
дп дехидратације.
Дехидратација - прекпмеран губитак тешнпсти из прганизма, услед шега се нарущавају
прпцеси у прганизму.
Мере кпје се предузимају у случају сунчанице:





Склпнити се са сунца у хлад, расхлађену прпстприју
На пптиљак ставити хладну пблпгу, лед умптан у пещкир
Пити расхлађене напитке, впду, никакп алкпхпл, кафу, енергетске напитке
Акп симптпми не прплазе птићи лекару

Тпплптни удар - не мпра настати директним излагаоем Сунцу. Мпже настати када је
наппљу вепма тпплп, а влажнпст ваздуха виспка, у тим услпвима птежанп је прирпднп
хлађеое, услед шега се прганизам теже знпји. Ппследице су наглп и прекпмернп
ппвећаое телесне температуре, щтп ремети рад срца, малаксалпст, вртпглавица, гршеви,
врлп тппла и црвена кпжа, птежанп дисаое, мушнина, ппвраћаое. Дуже трајаое пваквпг
стаоа мпже дпвести дп смрти. Кап мера за ублажаваое тпплптнпг удара, али и суншанице,
примеоује се расхлађиваое и рехидратација.
Рехидратација - надпкнађиваое впде и спли кпје се изгубе знпјеоем.
Прпмрзлине (пзеблине) - настају кап резултат дугптрајнпм излагаоу ниским
температурама. Првп се смрзавају прсти на нпгам и рукама, нпс, брада , ущи. Прпмрзлине
се мпгу јавити и лети, кпд људи кпји раде нпр у хладоашама, кап и кпд планинара.
Прпмрзлине се мпгу сврстати у шетири групе:





првпг степена (бледа, хладна, мпдра кпжа, кпја сврби и пецка кад ппшне да се
загрева)
другпг степена (на кпжи се јављају пликпви)
трећег степена (јаки бплпви и ране на кпжи кпје мпгу да се инфицирају)
шетвртпг степена (пдумираое кпже)

Мере кпје се предузимају у случају прпмрзлина:




Отићи у тпплу прпстприју, скинути и пресвући влажну пдећу и пбућу
Прпмрзле делпве тела загрејати и утпплити ћебетпм или некпм другпм сувпм
тканинпм, не тущирати се врелпм впдпм.
Пити тппле заслађене, безалкпхплне напитке





Укпликп се ппјаве пликпви, не бущити их, већ прекрити газпм и птићи лекару
У слушају најтежих прпмрзлина, прпмрзли деп мпра мирпвати и бити лабавп
фиксиран, импбилисан
Телесну температуру пратити дпк не дпђе дп нпрмалних вреднпсти (36-37)

Мере превенције:




Кад је хладнп важнп је адекватнп се пбући- тппла, слпјевита пдећа и непрпмпшива
пбућа.
Јести вище маоих пбрпка и избегавати масну и тещку храну
Кретати се, шиме се убрзава циркулација и смаоује мпгућнпст смрзаваоа.

ДПДАТНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
Учбеник (256. - 260. страна)
https://www.youtube.com/watch?v=qSP1Ltw0tt0
https://www.youtube.com/watch?v=Ku4mks9iXX4
https://www.youtube.com/watch?v=xovuppHdoyY

ЗАДАЦИ:
Драга децп, првп прпшитајте материјал за савладаваое градива, кап и сажетак са кљушним
ппјмпвима кпји је дат у пквиру пвпг дпкумента. Градивп кпје сте ппгледали ппкущајте да
украткп препришате какп бисте прпверили да ли сте га разумели. Акп ппстпји нещтп да
није јаснп у вези лекције будите слпбпдни да нас кпнтактирате. Какп се настава заврщава
следеће
недеље,
НЕМАТЕ
ДПМАЋИ
ЗАДАТАК
из
пве
лекције!
Онп щтп следи, јесте да ће тпкпм пве недеље бити уписане све активнпсти и пцене у
електрпнски дневник и затп је важнп да ппщаљете све запстале дпмаће задатке.
Следеће недеље ће свакп ппнапспб дпбити предлпг закљушне пцене. Имајте у виду да се
све пцене уписане у дневник, какп у првпм, такп и у другпм пплугпдищту рашунају.
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