
 

         ` 13.5.2020.год. 

Добар дан драги шестаци.  

НАПОМЕНА : Похваљујем све ученике који су испоштовали рок за слање домаћег задатка који је био у облику Гугл 

теста. Сви они који нису урадили на време  исти имају рок  да га ураде и пошаљу данас  до 18 часова .           

Лекција коју данас учимо зове се  ,, Бактерије и антибиотици'' .Веома је важна за свакодневни живот и очување 

здравља , па са пажњом гледајте час  , прочитајте лекцију у уџбенику ( стр.157.) , препишите уоквирени сажетак  

лекције и урадите домаћи задатак( наравно не морате све одједно, распоредите како вама одговара до следећег 

часа) 

 

БАКТЕРИЈЕ И АНТИБИОТИЦИ 

Александар Флеминг – откриће првог антибиотика из гљивице буђи Пеницилијум. По тој гљивици и антибиотик 

је добио назив Пеницилин. 

Антибиотици- лекови против бактеријских болести. 

Добијање антибиотика: 1. из гљивица   2.из бактерија     3.вештачки у лабораторијама 

Дејство антибиотика:1.убијају бактерије                       уништавају њихов ћелијски зид , спречавају  

                                         2.ометају њихов развој              њихово размножавање, ... 

Антибиотици се издају искључиво на лекарски рецепт! 

2 грешке људи: 1.узимање антибиотика на своју руку( антибиотик може бити погрешан и да не делује на 

бактерију која је узроковала болест) 

                              2.прекидање терапије ( ако се терапија прекине у животу остају бактерије које су отпорније на 

антибиотик; размножавањем оне преносе ту своју особину на потомство и настају нове популације бактерија које 

су отпорне на антибиотик; болест се враћа у још тежем облику , а бактерије су отпорне на антибиотик). 

Резистентност- отпорност бактерија на антибиотике. 

Пробиотици-садрже корисне бактерије које живе у цревима , помажу варење и добијање значајних супстанци( те 

корисне бактерије зову се још ,, цревна флора''). 

Коришћењем антибиотика често се поред бактерије узрочника болести униште и бактерије ,, цревне флоре''. Због 

тога је уз антибиотик потребноуз антибиотик  пити  и пробиотик. 

                    

Домаћи задатак: 159. стр.( ПРАКТИЧНЕ ВЕШТИНЕ- Упутство за коришћење антибиотика) 

                          161-162 стр.(ПРОВЕРИ СВОЈЕ ЗНАЊЕ) 

Није потребно слање овог домаћег задатка! 



                    


