Драги петаци ,
Надамо се да се добро сналазите у новонасталој ситуацији и учењу на даљину .
На сајту школе ће бити постављена обавештења за сваку недељу : наставне садржаје које треба обрадити
и домаћи задаци .
Домаћи задатак од прошле недеље шаљете на е-mail адресе које су тада постављене.
Ако се појаве недоумице и потешкоће у раду можете контактирати наставницу : е-mail
danijelaj@starina.rs

и

biljanadj@starina.rs .

На исти е-mail од сада шаљете и своје урађене домаће задатке.
За ову недељу су предвиђене две активности .
1. активност
Након одгледаног ТВ часа прошле недеље на приметили сте да је обрађена целокупна наставна тема
Наслеђивање и еволуција.
Оно што преостаје из ове теме а треба записати у свесци је наставна јединица: Разноликост .
У свесци препиши уоквирен текст.
РАЗНОЛИКОСТ ЈЕДИНКИ
Варијабилност:
-разноликост међу јединкама исте врсте
-потиче од различитих комбинација наследног материјала родитеља
-условљена је полним размножавањем и утицајем средине
-свака јединка једне врсте је јединствена и непоновљива , разликује се од осталих јединки своје врсте по
изгледу или понашању.
На пример мачке : у једном леглу не постоје два потпуно иста мачета јер имају комбинацију наследног
материјала од оба родитеља.
Зашто је важна варијабилност јединки?
Већа варијабилност ( разноликост) јединки обезбеђује:
- више различитих решења за проблеме са којима се јединке срећу у свом окружењу
-већа шанса за остављање потомства
-већа шансу за опстанак у природи.
Када се смањи варијабилност неке врсте , мање су јој шансе за опстанак и може доћи до изумирања.

Домаћи задатак
Упутство : у раду користити уџбеник ( 2.део ,област Наслеђивање и еволуција) , е -уџбеник ,погледати ТВ
час од прошле недеље на РТС планети.
У уџбенику је од 21. до 30. стране дат кратак текст и бројне вежбе и практичне вештине.
-Ми смо за вас одабрале Практичне вештине -отисак прста ( стр.24 и 25)да се мало поиграте укључите
укућане да и они направе своје отиске прстију на посебним листовима папира ,па их онда упоредите.
- Урадити самопроверу на стр.32 и 33.
Провера знања коју је потребно послати наставници биће постављена као посебан документ на
сајту школе и у њему ће бити наведена упутства за рад и начин слања.

2.активност -ТВ час
-одгледати ТВ часове
-материјали и упутства за рад ( шта записати у свесци , домаћи задатак ) биће постављени на сајту школе
након одгледаних часова .
Срећан рад !

