
5.ЧАС                                                                                                                                                        16.9.2020.год. 

Добар дан драги седмаци.  

Данас учимо нову лекцију- ,, Деоба ћелије''. 

У овој лекцији има много нових појмова. Да би их што лакше и успешније савладали веома је важно да пажљиво уз 

текст посматрате и слике. 

Задатак за овај час је: 

1.Преписати текст  који се налази испод. 

*Домаћи задатак је на крају лекције. 

                                                           

                                                    Амитоза( проста деоба,једноћелијски организми) 

 

ДЕОБА ЋЕЛИЈЕ  

                                                            Митоза  и Мејоза( сложена деоба) 

 

   МИТОЗА 

-Митоза је деоба телесних ћелија током које од једне ,, мајке''  ћелије настају две ,, ћерке ''ћелије са истим 

бројем хромозома као и мајка ћелија.  

Значај митозе:-раст и развој вишећелијских организама; 

                        -обнављање изгубљених делова тела( регенерација), зарастање рана. 

Процес митозе: 

1.Наследни материјал( ДНК) се згушњава-настају хромозоми; 

  -Пре почетка деобе и настанка хромозома ДНК се дуплира( сваки од два ланца ДНК ствара идентичну 

копију; од 46 молекула ДНК пре деобе настају 92 молекула ДНК на почетку деобе- они се пакују у 

хромозоме који имају изглед  слова X) 



 

            Дуплирање ДНК                                      Грађа хромозома 

-Хроматида- штапићасти део хромозома 

-Сестринске хроматиде-две хроматиде хромозома ; садрже исте ДНК ( тј.исти генетички материјал) 

-Једрова мембрана се разграђује( хромозоми су у цитоплазми) 

 Центриоле се крећу ка половима ћелије и између њих се стварају нити деобеног вретена(кончићи за које се каче 

хромозоми) 

2.Хромозоми се распоређују у екваторијалној равни( плочи)- по средини ћелије. 

3.Хромозоми се уздужно деле, хроматиде се раздвајају( свака хроматида је сад хромозом);                          

Нити деобеног вретена вуку хроматиде ка половима ћелије. 

4. Ћелија се дели на две нове ћелије. 

 

 

 

-Ћелијски циклус= припрема за деобу + деоба  

-Припрема за деобу: ћелија расте, стварање материјала за нове органеле и дуплирање ДНК. 
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МЕЈОЗА 

-Мејоза  је деоба посебних телесних ћелија у којој настају полне ћелије( гамети). 

- Гамети- хаплоидан број хромозома( упола мањи од телесних; n) 

- Телесне ћелије- диплоидан број хромозома( 2n). 

-Код људи:   2n=46;    n=23 

- Хомологи хромозоми-хромозоми у паровима( један од оца , а други од мајке; садрже исте гене, исти су по 

величини и облику)- код човека 23 пара = 46 хромозома. 

- Кариограм-хромозоми распоређени по величини. 

-Мејоза се састоји од две узастопне деобе: мејозе I  и мејозе II. 

Процес мејозе: 

Мејоза I 

1.Формирају се хромозоми и спарују се хомологи хромозоми. 

- хомологи хромозоми размењују делове ДНК 

-нестаје једрова опна 

Центриоле се крећу на полове ћелије; формирају се нити деобеног вретена; 

2. Хромозоми у екваторијалној равни 

3.Раздвајање парова хомологих хромозома; они се крећу ка половима ћелије; 

4.Настају две ћелије са упола мањим бројем хромозома(n); 

МејозаII 

- Одвија се исто као митоза 

- На крају настају 4 ћелије са n бројем хромозома. 

-Значај мејозе:- настанак гамета и размножавање 

                         - варијабилност организама( хромозоми у гаметима су измењени због размене генетичког 

материјала, нису више исти као у почетној ћелији). 

Мејоза 



Домаћи задатак: 

1. Нацртати шему митозе ( може и ова коју сам вам ја поставила у документу и она из уџбеника, исте су , само што је 

моја шема обележена).Обавезно бојење! Водити рачуна о распореду боја! 

2. Нацртати шему мејозе коју сам вам ја поставила у документу, а затим пратећи текст ( у документу или књизи) 

обележити дешавања у мејози која препознајете на шеми, по узору на моју шему митозе.Обавезно бојење !Водити 

рачуна о распореду боја! 

3. Урадити задатак под лупом на страни 25. 

4. Добро научити лекцију и поновити претходне лекције! 

И још једна важна напомена. 

 Заједно са наставницом Данијелом и ученицима 5.и 6. разреда и ове године правимо изложбу модела ћелија и 

ћелијских делова. 

Позивам све седмаке  који су расположени  да се прикључе и узму учешће у овом пројекту.  

Ваш задатак би био да се базирате само на грађу једра, хромозома, и да скратим ево шта ви седмаци требате да 

правите:  

1. Једро- грађа 

2. Хромозом – грађа 

3. Кариотип 

4. Кариограм 

5. Модел ДНК 

Моделе можете правити од пластелина или неког другог материјала и комбинацијом материјала, по вашем 

избору.При изради модела потребно је да будете прецизни и да познајете грађу набројаних органела  као и 

појмове. 

- За оне амбициозне : модел ДНК може да се направи од увијених жица кроз које ће се провући куглице 

пластелина; ланци ДНК са унутрашње стране могу бити спојени чачкалицама које такође можете обложити 

пластелином ( водећи рачуна о распореду боја) 

- За модел ДНК , као и за кариотип и кариограм потражите слике на интернету( имате и у уџбенику , али да вам 

буде прегледније). 

- Наравно , сви  ученици који узму учешће  у овом пројекту ће бити награђени , а најуспешнији посебно. 

 

И на крају велики поздрав свим седмацима,  

 Ваша наставница Биљана. 

 


