
                                                                                                                22.4.2020.год. 

ДОБАР ДАН ШЕСТАЦИ     

Ове недеље имамо само један час због Ускршњих празника.Надам се да сте бар мало предахнули 

и одморили се.  

Данас почињем са изучавањем нове области ,, Порекло и разноврсност живог света''.  

 Прва лекција данас је ,,Постанак живота на Земљи''. Надам се да сте одгледали час на РТС 3 

каналу. Ја вам шаљем шематски приказ лекције и надам се да ће вам тако бити лакше и прегледније да 

савладате редослед догађања. Шему лекције препишите УРЕДНО у свеску. 

    

    ПОСТАНАК ЖИВОТА НА ЗЕМЉИ 

 

Постанак Земље Атмосфера: 75% угљен-диоксида, 

(пре 4,6милијарди год.) 12% азота, 10% водоника, 

,, Биг бенг''                                                                                 3% остали гасови. 

                                                  

                       

                   ХЛАЂЕЊЕ 

 

 

 

Пре 3,5 милијарди год. 

 

 

 

 

 

Пре 3,5 милијарди год. 

 

 

Вулканске ерупције, 

усијана маса, стене , 

минарали, ,,бомбе '' 

метеора и комета 

ПРАОКЕАН-појава воде                       

1.Хемијска еволуција-под утицајем Сунца , 

температуре,вулкански ерупција и муња долази до 

спајања простих  молекула у сложене и настају 

протеини, масти , шећери и ДНК. 

2. Биолошка еволуција- појава способности 

умножавања сложених молекула( нпр.ДНК). 

 

ПРАОКЕАН 

-Појава протоћелија( прве ћелије без једра)у 

плићацима мора.                                                                          

-Појава бактерија и археа.                                                           

–Хетеротрофни организми ; енергију добијају без 

кисеоника 

 



 

 

Пре 2,5 милијарди год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пре 1,9 милијарди година 

                                                                                              Ћелије губе самосталност, јавља се подела рада         

                  међу ћелијама. 

 

900 милиона год. Појава епидермиса 

 

 

850 милиона год.   - Образовање корена, стабла                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                 и листова( биљке) и скелета                                           

 ( животиње).  

Појмови: 

Палеонтолог- научници који се баве проучавањем фосила 

Фосили- остаци изумрлих организама 

Теорија еволуције-скуп научних знања о настанку и развоју  живог света која објашањава процес 

биолошке еволуције. 

Домаћи задатак: Одговорити на питања стр.121( дијаграм) и стр.132 ,, Провери своје знање''. 

Није потребно слати домаћи задатак. 

Поздрав! 

ПРАОКЕАН                                                                                 -

Појава еукариотских ћелија( ћелија са једром);          

Симбиогенеза: 

1.Археа(ћелија,, домаћин'')+ Бактерија(ћелија,, гост''- 

постаје митохондрија)- настаје животињска еукариотска 

ћелија 

2. Археа(ћелија,, домаћин'')+ Бактерија(ћелија,, гост''- 

постаје митохондрија)+ цијанобактерија( ћелија ,, гост''- 

постаје хлоропласт)- настаје биљна еукариотска ћелија. 

-Појава фотосинтезе 

- Све више кисеоника и озона( штити од УВ зрачења) 

 

Појава колонијалних организама 

Појава вишећелијских организама 

Први копнени  организми. 


