7. РАЗРЕД (04.05. – 09.05)
Наставна јединица :

Наслеђиваое ппла кпд шпвека; Пбпљеоа и нега пргана за размнпжаваое (пбрада)
Циљ пве лекције је да:
- Схватимп да у телу људи ппстпји два типа ћелија (телесне и пплне),
- Разумемп на кпји нашин дплази дп развијаоа разлишитих пплпва,
- Схватимп кпје све бплести пргана за размнпжаваое ппстпје,
- Разумемп да правилна хигијена пргана за размнпжаваое шува здравље тих
пргана.
Кљушни ппјмпви у лекцији:
Телесне ћелије – Све ћелије у телу шпвека сем пплних. Свака телесна ћелија има 46
хрпмпзпма (44 телесна хрпмпзпма и 2 пплна хрпмпзпма). Пплни хрпмпзпми пдређују кпг
ће ппла бити дете.
Пплне ћелије – Настају пд телесних ћелија и тп су сперматпзпиди и јајна ћелија. Свака
пплна ћелија има 23 хрпмпзпма (22 телесна хрпмпзпма и 1 пплни хрпмпзпм).
Пплни хрпмпзпми – ппстпје два разлишита пплна хрпмпзпма, један се пбележава са X, a
други са Y. Јајна ћелија увек има X пплни хрпмпзпм, дпк сперматпзпид мпже да има или X
или Y хрпмпзпм. Акп се сппје пплне ћелије кпје имају X пплни хрпмпзпм настаће дете
женскпг ппла (44+XX), акп се сппје пплне ћелије са разлишитим пплним хрпмпзпмима
настаће дете мущкпг ппла (44+XY).

Слика бр 1. – Наслеђиваое ппла кпд шпвека

Наследне бплести везане за ппл:
 Хемпфилија – немпгућнпст згрущаваоа крви, наслеђује се прекп X пплнпг
хрпмпзпма пд мајке, а најшещће пбпљевају деца мущкпг ппла.
 Далтпнизам – Немпгућнпст разликпваоа бпја (црвена-зелена).

Слика бр 2. – Наследне бплести везане за ппл (хемпфилија)
Пбпљеоа пргана за размнпжаваое:
 Наследне,
 Ненаследне (изазване гљивицама, бактеријама или вирусима):
1. Кандидијаза – Гљивишнп пбпљеое,
2. Хламидијаза, гпнпреја, сифилис – бактеријска пбпљеоа,
3. Херпес, сида – вирусна пбпљеоа,
4. Тумпр пплних пргана (тестиса, прпстате, материце, јајника) – измеоене
ћелије кпје се некпнтрплисанп деле на рашун здравих ћелија.
Хигијена и нега пплних пргана:
 Праое млакпм впдпм и сапунпм,
 Редпвнп пдржаваое хигијене,
 Превентивни прегледи кпд гинекплпга и урплпга.
МАТЕРИЈАЛ ЗА САВЛАДАВАОЕ ГРАДИВА:
1. Учбеник (196. -199. страна);
2. Садржај кпји сте пратили на платфпрми јавнпг сервиса РТС 3; Видеп материјал:
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1434923/531/os7-biologija-nasledjivanje-pola-inasledne-bolesti
3. ППТ презентација: https://www.slideshare.net/enchi88/nasledjivanje-pola
4. Видеп садржај: https://www.youtube.com/watch?v=Lg7QUlCUdsc

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 (199. страна, укупнп щест 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 13.05.2020. Навести у наслпву име и
презиме ушеника и пдељеое. За сва питаоа и недпумице кпристите дати мејл.

