
Среда, 6. мај 

Драги петаци, здраво.  

Као што се данас видели на РТС-у, а како сам у материјалу од 

понедељка и најавила, данашња лекција Биосфере ставила је 

акценат на угроженост биљног и животињског света као и 

непоходност заштите свих врста. Пре две недеље, такође је био час 

посвећен загађењу и заштити вода. Дакле, обе ове лекције баве се 

темом заштите и унапређењем елемената у географском омотачу. 

Са овом лекцијом Биосфере, завршили смо са наставним 

садржајима, до краја немате више нових лекција, макар што се 

тиче уџбеника по којем смо ми радили. Имате сви оцене, што је 

важно да можемо извести закључне оцене када за то дође време. 

Што се нашег даљег рада тиче, вашој пажњи препоручујем линк 

који вам достављам а који вас води ка страници – презентацији 

Биолошка разноврсност – биодиверзитет. Овде можете остављати 

своје коментаре, закључке, поруке, слике, постављати линкове, 

цртеже које сте сами нацртали а да су на тему разноврсности и 

очувања биљног и животињског света. Светски дан биодиверзитета 

обележава се 22. маја, са циљем да се подигне свест људи о 

неопходности очувања биљног и животињског света. Сама 

презентација је лака за коришћење. Када је отворите у доњем 

десном углу стоји вам знак + који је уоквирен у розе круг. Када на 

њега кликнете отвара вам се мали прозор који нуди опције да 

пишете, постављате слике и цртеже, остављате своје поруке или 

постављате линкове. Можете и брисати и мењати свој садржај, 

уколико мислите да је потребно. Можете поставити и неколико 

слика, коментара, порука, ако желите. Видећете да сам тамо 

поставила неке фотографије и линкове, поруке, као пример. 

Премда, верујем да сте ви пуни маште и имате више идеја од мене. 



Све то можете постављати до 22. маја, када се обележава Светски 

дан биодиверзитета.  

Напомињем, није обавезно и не оцењује се. Ко жели и воли 

изазове! А сигурна сам и знам да међу вама има и таквих  
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