
6.час                                                                                                                    18.9.2020.год. 

Добар дан седмаци! 

 

На почетку једна веома важна напомена , а односи се на ученике који наставу 

похађају  само на даљину( онлајн). 

-Ученици који наставу похађају искључиво онлајн требају да шаљу своје радове ( домаће 

задатке или вежбања приликом утврђивања градива ) на следећи 

мејл:biljanadj.73@gmail.com 

-Напомињем да није потребно да ми шаљете преписасне лекције, значи шаљете само 

домаће задатке и вежбања приликом утврђивања градива. 

-Надам се да сте сви до сад набавили уџбенике  , тако да можете да одрадите ( ако већ 

нисте)  и пошаљете ваше домаће задатке. 

- Да вам олакшам , ево шта све треба да ми пошаљете на увид: 

1.Нацртати органеле и написати у једној реченици поред органеле њену улогу(1.леекција – 

Грађа ћелије) 

2.Нацртати  и обележити делове једра( стр.15) и хромозом ( стр.17)- 2.лекција –Једро, ДНК 

и гени 

3.Одговорити на питања на стр.14.и  20. 

4.Нацртати шему митозе из садржаја постављеног на сајту школе и означити као што је на 

садржају; 

- нацртати шему мејозе из садржаја лекције на сајту школе и по узору на шему митозе 

означити процесе у мејози ; 

-Урадити задатак на стр.25( под лупом). 

5. односи се на данашњи час- одговорити на питања на стр.29 и на 4 задатка која су у овом 

документу. 

-Пошто има доста тога за рад , мада се надам да сте доста тога , ако не и све већ одрадили, 

рок за слање домаћих је до  среде - 23.9.2020. 

- И иначе ће рок за слање домаћих бити среда у свакој наредној недељи(нпр.у овој недељи 

сте требали да урадите цртеже митозе и мејозе и задатак на стр 25., као и одговоре на 

питања на стр.29.- рок за слање домаћег је среда 23.9.-кад  је час биологије по распореду, 

као да сте дошли у школу и показали ми ваш домаћи). 

-Напомињем такође да је веома важно да редовно учите лекције. Следеће недеље ћу 

вас обавестити о термину доласка у школу ради оцењивања. 

Ако вам нешто није јасно ,слободно пишите на горе наведени мејл. 

 



А сад да почнемо. 

Данас утврђујемо градиво о митози и мејози. 

Ваши задаци су: 

1.Погледати садржај на следећим линкови 

  Митоза-предавање( изокренута учионица) 

https://www.youtube.com/watch?v=wZb4X0JnC6w 

Митоза - анимација 

https://www.youtube.com/watch?v=QH6Vqgc-

Plshttps://www.youtube.com/watch?v=QH6Vqgc-Pls 

     Мејоза/предавање( изокренута учионица) 

https://www.youtube.com/watch?v=5yeJskHVUmY 

Мејоза –анимација 

https://www.youtube.com/watch?v=vcJ2T8uez7Q 

      https://www.youtube.com/watch?v=DpZiqsJhh8E&t=230s 

2.Написати одговоре на питања на стр.29. 

3.Поредајте  по реду дешавања у митози уписујући одговарајуће редне бројеве на 

празним линијама. 

1.разлагање једрове опне     2.хромозоми се постављају у екваторијалну раван  

  3.ДНК се згушњава и настају хромозоми   4.хромозоми се уздужно деле        

5.  центриоле се крећу ка половима и образују нити деобеног вретена  

6.ћелија се дели на два дела     7. хроматиде  се крећу ка половима 

______          ______            ______            _______         ________            _______         ______ 

3.Попуните празна поља тако да добијете једноставну шему митозе и мејозе. 

       Митоза                                                                          Мејоза 

 

 Мејоза I 

 

 

 Мејоза II 
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4. Размисли и одговори. Који процес омогућава да новонастале  две ,, ћерке '' ћелије у митози 

имају исти број хромозома као и ,, мајка'' ћелија од које су настале? 

 

Успешан рад вам желим. 

Ваша наставница Биљана. 


