БИОЛОГИЈА 
6. разред - 6/4 
Драги шестаци, због специфичности похађања наставе контактираћемо на овај
начин док се не поставе google учионице. 
Мој мејл је jelena.bodiroga69@gmail.com
Овде ће вам бити лекције које пратите и преко РТС-а.
Лекција 1      Грађа људског тела
Ћелија је најмањи део људског тела у коме се одвијају основни животни процеси. У нашем телу постоје телесне и полне ћелије. Више ћелија чини ткиво ( нпр. мишићно ), више ткива чини орган ( нпр. бубрег ), више органа чини систем органа ( нпр. крвни систем ), више система органа чини организам. 
Код биљака не постоје системи органа.
Људско тело чини једанаест система органа:
1) Скелетни систем 
2) Мишићни систем
3) Систем органа за варење 
4) Систем органа за дисање 
5) Систем органа за излучивање
6) Чулни систем
7) Кожни систем
8) Систем органа за размножавање
9) Крвни систем
10) Нервни систем 
11) Систем жлезда са унутрашњим лучењем 
Дијафрагма је мишић који одваја грудну и трбушну дупљу. 

Домаћи задатак: писмено одговорити на питања са 19. стране - обнови научено. 

Лекција 2 Грађа ћелије 

Ћелија је основна јединица грађе и функције свих живих бића. Ћелије се деле на еукариотске ( имају једро ) и прокариотске ( немају једро ). Основни делови еукариотских ћелија су: ћелијска мембрана, цитоплазма са органелама и једро. 
Ћелијска мембрана штити ћелију, даје јој облик и преко ње се размењују супстанце тј. супстанце које су потребне ћелији пушта у ћелију, а оне које не требају ћелији не пушта. Ова особнина мембране се назива селективна пропустљивост. Цитоплазма је полутечна и у њој су растворене соли, беланчевине, масти итд. У њој су ћелијске органеле нпр. митохондрије у којима се врши ћелијско дисање. Једро има једрову плазму у којој је наследни материјал - ДНК захваљујући коме једро управља свим процесима у ћелији. Биљне ћелије се разликују од животињских по томе што имају хлоропласте, вакуолу и ћелијски зид, а животињске имају центриолу. 

Домаћи задатак: писмено одговорити на питања са 75. стране - обнови научено. 

Лекција 3 Разлика међу ћелијама

На основу претходне лекције у уџбенику на 78. страни попунити Венове дијаграме одговарајућим појмовима. Обратитин пажњу на разлике ћелија бактерија, биљака и животиња. После попуњених Венових дијаграма на 79. страни попунити табелу и одговорити на питања обнови научено.

Лекција 4 Једноћелијски организми 

Једноћелијске организме гради само једна ћелија која обавља све животне активности. Једноћелијски организми могу бити са једром и без једра. 
Једноћелијски организми без једра сврстани су у два домена: домен бактерија и  домен археја. Нпр. модрозелене бактерије су аутотрофи. Имају заштитну капсулу и испод ње ћелијски зид и ћелијску мембрану. У цитоплазми нема органела, само наследни материјал слободан у цитоплазми. 
Једноћелијски организми са једром: једноћелијске алге, једноћелијске гљиве и праживотиње. У праживотиње спадају амебе, бичари, трепљари и спорозоје. Нпр. амеба - нема сталан облик тела, креће се помоћу лажних ножица, има једро и контрактилну вакуолу као и више хранљивих вакуола. 
Квасци спадају у једноћелијске гљиве, имају ћелијски зид, ћелијску мембрану, а у цитоплазми су једро и вакуола. У једноћелијске гљиве спадају и буђи.

Домаћи задатак: писмено одговорити на питања са 25. стране - обнови научено. 









