
Добар дан шестаци. 

Надам се да сте добро, као што сте и вредни, да сте нашли занимације у овим измењеним 

условима живота. 

Данас следи још једна нова лекција- ,,Дрво живота''. 

Препишите текст који следи у ваше свеске, затим урадите домаћи задатак. 

 

ДРВО ЖИВОТА 

Сва жива бића која данас постоје и која су живела на Земљи су резултат више милијарди 

година еволуције.Та огромна разноврсност живота може се приказати као велико стабло 

са много   представљају различите групе организама. 

Дрво живота- систематски приказ поделе живог света према сличности и сродности. 

Место рачвања на дрвету живота означава позицију заједничког претка.У основи дрвета 

живота( корену) је заједнички предак свих живих бића. 

Систематика- област биологије која се бави класификацијом живих бића.Класификација 

организама се  врши према сличности( заједничким особинама) и сродности( заједничком 

пореклу). 

Сва жива бића сврставају се у три основне групе( домена- категорије):  

1.Бактерије- Наследни материјал расут у цитоплазми , немају органеле, једноћелијски 

или колонијални). 

 2. Археје( прабактерије)- Наследни материјал расут у цитоплазми , немају органеле, 

једноћелијски или колонијални, могу да живе у екстремним условима живота. 

- Ове две групе бактерија се међусобно разликују по саставу ћелије и животним 

процесима( исти су , али се одвијају се на различите начине). 

3. Еукарије-наследни материјал је у једру, једноћелијски, колонијални  или вишећелијски. 

Деле се у 4 царства: 

1.Протисти( праживотиње, алге , слузаве гљиве) - једноћелијске                                                             

2. Гљиве-  вишећелијске, непокретне, ћелијски зид( хитин),хетеротрофи                                 

3. Биљке-вишећелијске, непоккретне, ћелијски зид ( целулоза), аутотрофи                                    

4. Животиње- вишећелијске, углавном покретне, хетеротрофи 



Вируси нису на дрвету живота.Не обављају животне процесе( осим размножавања) и 

нису изграђени од ћелија. 

Ово што следи ( напомена)не преписујете, то је само појашњење. 

Напомена: У дрвету живота у вашој књизи праживотиње и алге су приказане на више 

грана , и то је тачно, јер су веома разликчити.Међутим научници су сагласни да се ради 

једноставности могу сврстати и у једну групу.Ако погледате слику дрвета живота  и ако 

би Еуглене и све групе алги ставили у заједничку групу , не би била грешка , а било би 

много прегледније, сложићете се. 

 Домаћи задатак:НАУЧНЕ ВЕШТИНЕ ( стр.142, 143);Провери своје знање( стр.144, 145) 

Ко жели може и мало да се забави:Са породицом можеш направити друштвену игру налик 

на ,, Не љути се човече''. Постоље за игру треба да буде дрво живота.на листу блока 

нацртај га по угледу на ово са слике, на њему нацртајте поља као на табли за 

игру.Попуните и празна поља , као што сам ја написала за животиње. Направите жетоне са 

цртежом представника сваке групе и пронађите једну коцкицу са бројевима.циљ је да 

сваки представник стигне до своје гране. Ако се представници нађу на истом пољу , биће 

,, поједен'' онај који је ниже у ланцу исхране. 

Желим победу мојим ђацима, нека се укућани не љуте. 

Срећан рад и велики поздрав. 

 

 


