
                                                                                                                                                               1.4.2020. год. 

Добар дан драги моји ђаци шестаци. 

 Данас почињемо са новом области из биологије- НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА 

Након одгледаног часа на РТС 3  , препишите текст који следи . 

  

НАСЛЕДНИ МАТЕРИЈАЛ( ГЕНЕТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ) 

-Наследни материјал је изграђен од ДНК молекула( дезоксирибонуклеинска киселина). 

- Грађа  ДНК  - састоји се  од два спирално увијена ланца, међусобно повезана слабим хемијским 

везама. 

-Особина ДНК- самодупликација( сам себе дуплицира; од 1 молекула настају 2 молекула) 

-Гени:- делови ДНК ; носиоци наследних информација 

                                                                                                                              које изграђују ћелије 

ГЕН  ( наследна информација) – 1.  упутство за изградњу супстанци  

                                                                                                                          које учествују у  животним   

                                                                                                                          процесима       

-  2.упутство о деоби ћелија   

       Значи – од гена зависи како ће изгледати ћелије, али и цео организам и  како ће организам 

функционисати. 

 

                             1 ген 

1 особина            

                             више гена 

Хромозоми:-  штапићасте структуре у једру у које су упаковани молекули ДНК код еукариота ; 

-  видљиви током деобе ћелије 

-  број хромозома – карактеристичан за сваку врсту  

( код човека: телесне ћелије – 46, полне ћелије -23)        

-Код прокариота( археа и бактерије) – ДНК је кружног облика , смештена у цитоплазми. 

- У нашем телу , али и телима свих других вишећелијских организама постоје две генетски и 

функционално различите групе ћелија. То су : телесне( граде тело) и полне( учествују у полном 

размножавању- јане ћелије и сперматозоиди). 

 



 Како се ДНК преноси? 

Како се ДНК преноси? 

- Преноси се током деобе ћелија 

- Преноси се током полног размножавања( оплођења) 

Деоба ћелија 

1. Деоба телесних ћелија 

- Пре деобе ДНК молеку се дуплицира 

                                                                          деоба 

                                  Дупликација ДНК 

 

   ,,мајка'' ћелија 

                                                                 1  ,,мајка'' ћелија                          2 ,, ћерке '' ћелије 

 

-Деоба ћелија код вишећелијских организама омогућава раст, развој и регенерацију.Тако нове ћелије 

носе исту количину наследног материјала и исте гене као мајка ћелија(пренос наследних особина из 

ћелије у ћелију) 

- Деоба ћелија код једноћелијских организама омогућава размножавање( бесполно). 

2.Деоба полних ћелија 

                

                                                     

 

1 телесна ћелија                                         2 полне ћелије 

Значај упола мањег броја хромозома у полним ћелијама: 

1.током оплођења( спајања мушке и женске полне ћелије) настаје зигот( оплођена јајна ћелија), а то је 

прва телесна ћелија. Зигот има 46 хромозома. 

2.Зигот садржи 23 хромозома од оца и 23 хромозома од мајке( јединствена комбинација наследнх 

особина  ); јединке исте врсте се због тога разликују. 

Деоба телесних ћелија          и настанак телесних ћелија 

 

 

 

46  молекула 

ДНК 

46 хромозома 

(сваки садржи 

по 2 ДНК) 

 

46 хромозома са по 1 ДНК 

46 хромозома са по 1 ДНК 

 

Телесна ћелија 

46 хромозома 

Полна ћелија 

23 хромозома 

Полна ћелија 23 

хромозома 

 

ДНК 
ДНК ДНК 



 

Деоба телесних ћелија и настанак полних ћелија 

 Зелена – телесне ћелије 

           Жута- женске полне ћелије 

 Плава – мушке полне ћелије 

 

 

 

 

Спајање полних ћелија и настанак зигота 

 

 

                                + 

  

 

ПОЈМОВНИК :ДНК, ГЕНИ, ХРОМОЗОМИ, ДЕОБА ЋЕЛИЈА , ТЕЛЕСНЕ ЋЕЛИЈЕ , ПОЛНЕ ЋЕЛИЈЕ 

 

 Домаћи задатак: 

- Одговорити на питања на стр.93. 

- Нацртати ДНК и хромозом у свеску. 

- Пажљиво прочитати лекцију из књиге и свеске, научити појмове. 

И ДА ВАС ПОДСЕТИМ НА СЛАЊЕ ОДГОВОРА НА ПИТАЊА ИЗ ОБЛАСТИ  ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ 

ПОЗДРАВ, 

Ваша наставница Биљана. 
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ДНК  
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