
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 

          Драги седмаци, 

План рада за ову недељу: 

24.3.( среда)-Обезбеђивање енергије- 
обрада 

Ваши задаци: 

- Преписати садржај презентације 

- Научити лекцију(150-157 стр.) 

- Поновити претходне лекције 

- Одговорити на питања на стр.157 

26.3.( петак)-15-минутна провера знања( 
заштита тела, потпора и покретљивост, 
чула и нервни систем)-Гугл тест постављен 
у Гугл  учионици.Тест се ради за време 
часа. 

 



Да се подсетимо! 

 

1.Према начину исхране организми се деле у три групе.Наведи и 

објасни. 

 

О:1.Аутотрофи- сами себи стварају храну у процесу фотосинтезе( 

биљке, алге и неке бактерије-цијанобактерије) 

 

2.Шта жива бића добијају из хране? 

О:Жива бића из хране добијају енергију за животне процесе и 

градивне супстанце за изградњу и раст тела. 

 

3.На који начин се из хране добија енергија? 

О:Енергија се из хране добија у процесу ћелијског дисања у 

митохондријама. Кисеоник  сагорева ( разлаже у 

потпуности)састојке хране и настају енергија, угљен- диоксид и 

вода. 

 

4.Шта је варење? 

О:Варење је процес разлагања хране на најситније састојке. 



ВАРЕЊЕ ХРАНЕ 

  Варење може бити: 

1.Ванћелијско( у органима за варење) 

-механичко- зубима 

-хемијско- ензими 

2.Унутарћелијско 



СУНЂЕРИ- филтрациони начин исхране 

-варење хране у ћелијама са бичевима ( у хранљивим вакуолама)  



ДУПЉАРИ 

- усни отвор( узимање хране и избацивање несварене хране) 

-цревна дупља- делимично варење хране 

-ћелије – завршавају варење  

 



ПЉОСНАТИ ЦРВИ- ПЛАНАРИЈЕ 

-усни отвор( на средини трбуха)-узимање хране и избацивање несварене хране 

-избацују ждрело , храну варе делимично у спољашњој средини 

-разгранато црево- варење хране 



ОСТАЛИ БЕСКИЧМЕЊАЦИ( ВАЉКАСТИ И ЧЛАНКОВИТИ ЦРВИ, 

ЗГЛАВКАРИ И БОДЉОКОШЦИ) 

 

 

- Имају и анални отвор- избацивање несварене хране 

Примери: 

*Кишна глиста- ,, једе свој пут’’- вари опало лишће , а земљу и несварену храну 

избацује 

*Шкољка-шкрге  филтрирају храну и шаљу је ка усном отвору 

*Пауци и морске звезде – храну делимично варе у спољашној средини , а 

затим полусварену храну уносе у црево. 

 

*Зуби – присутни само неких( пужеви -,, треница’’) 

*Инсекти – различити типови усног апарата 



СИСТЕМ ОРГАНА ЗА ВАРЕЊЕ КОД КИЧМЕЊАКА 

1.Уста: 

- зуби( различити само код сисара) 

- Птице немају зубе , имају кљун 

- Језик 

- Пљувачне жлезде( немају их рибе) 

2. Ждрело 

3. Једњак 

    -код птица – вољка( проширење 

једњака- размекшавање зрнасте 

хране) 

4.Желудац 

- Код птица:  

- 1.део- жлездани ; 

-  2.део – мишићни ( бубац- меље 

храну) 

 

Облик зависи од исхране 







5.Танко црево- завршетак  варења 
хране и упијање сварене хране 
помоћу цревних ресица 

Биљоједи- дуже 

Месоједи- краће 

6.Гуштерача –ензими               

    Јетра – лучи жуч                        

7. Слепо црево 

     

8.Дебело црево- несварена храна 

- *бактерије- стварају витамине 

- *упијање воде и соли 

- *стварање измета 

9. Право црево  

10. Анални отвор( сисари) 

10*Клоака- већина осталих 
кичмењака 

 



ЗАНИМЉИВОСТИ: 

 Репати даждевњак вишак масти складишти у 

репу 

 Гмизавци имају споро варење због спорог 

метаболизма. Њихов организам захтева мало 

енергије , па крокодил може да живи и 

неколико месеци само на једном већем 

оброку. 





СИСТЕМ ОРГАНА ЗА ДИСАЊЕ 

*Сунђери и дупљари- свака ћелија 

*Црви- кожа 

* Мекушци 

Копнени - плаштана дупља са крвним судовима 

-Водени – шкрге у плаштаној дупљи 

* Зглавкари: 

-Ракови-шкрге 

Пауци- листолика плућа 

-Инсекти- цевчице ( трахеје) 

*Бодљокошци- шкрге и водене ножице 

*Хордати, кичмењаци без вилица, рибе, ларве водоземаца- шкрге 

*Водоземци- кожа и плућа 

*Гмизавци, прице и сисари- плућа 

 

 






