
Дртаги шестаци,  

Данас учимо још једну нову лекцију - ,, Докази биолошке еволуције,,( стр.134.) 

Препишите у свеску  уоквирени текст . 

Докази еволуције 

-Постепене промене наследних особина довеле су до настанка нових врста и већег биодиверзитета. 

Најзначајнији докази еволуције су : 

1.Грађа тела организама( анатомски докази) – проучавањем грађе тела различитих врста животиња може се 

уочити сличност међу њима. То указује да сви организми имају заједничке претке.Што је сличност у грађи тела 

већа то су и организми међусобно сроднији. 

ИПАК - СРОДНОСТ И СЛИЧНОСТ  НИЈЕ ИСТО  

Врсте су међусобно у ближем сродству што је њихов заједнички предак мање удаљен од њих( али то не значи да 

морају и личити једна на другу). 

-Затим имамо супротан пример- неке врсте могу бити веома сличне( кактуси из Америке и млечике из Африке 

или ајкуле( рибе) и делфини ( сисари) ),  а нису у блиској сродности. Њихове сличности су резултат 

прилагођавања истим условима живота.  

2. Палеонтолошки докази- Фосили(најзначајнији докази еволуције). 

Фосили – окамењени остаци изумрлих организама. 

Фосили сведоче о : - изумрлим организмима 

         -еволутивном развоју врста 

                                   - прелазним облицима 

Палеонтолошки( еволутивни) низ-низ фосилних остатака који сведоче о еволуцији ( развоју)једне врсте( прим. у 

књизи палеонтолошки низ коња стр.135.). 

Фосили су и докази за постојање прелазних форми између сродних група организама. 

Најбољи пример је фосил Археоптерикса( прелазни облик између пернатих диносауруса и данашњих птица)- 

Проучи слику и особине у уџбенику / стр.137.) 

 Домаћи задатак  : 

1.НАУЧНЕ ВЕШТИНЕ ( стр. 135.) и ПРОВЕРИ СВОЈЕ ЗНАЊЕ ( стр.138-139)- није потребно слање  овог дела домаћег 

задатка.; 

2.-ПРОНАЂИ ГРЕШКЕ- стр.125 ( Необично ,, партнерство'')- задатак на напредном нивоу! 

У тексту , али и на сликама су се поткрале грешке. Ваш задатак је да уочите грешке у тексту и на сликама , да их 

напишете у своје свеске и пошаљете на мој мејл.За све откривене грешке следи награда. 

И једна веома важна напомена на следећој страни 



У шематском приказу  Постанка живог света који се односи на период између 3,5 и 2,5 милијарде година 

испустила сам цијанобактерије( или како их још зову модрозелене алге).Убаците овај део између 3,5 и 2,5 

милијарди година.Такође у делу који се односи на 2,5 милијарди год.избаците појаву фотосинтезе ( јер сад 

видимо да се она појављује пре 2,7 милијарди година заједно са  појавом цијанобактеријама). 

 

 

 

2,7 милијарди година 

 

 

 

 

 

 

 

 Са нестрпљењем очекујем  ваше  домаће задатке  са грешкама. 

НАПОМЕНА-УЧИТЕ  ОВУ ОБЛАСТ , СЛЕДЕЋЕ НЕДЕЉЕ ( ПОНЕДЕЉАК  11.5.) ИМАЋЕТЕ ПРОВЕРУ ЗНАЊА. 

Поздрав ,  

 Наставница Биљана. 

                                   ПРАОКЕАН 

-Појава ЦИЈАНОБАКТЕРИЈА( МОДРОЗЕЛЕНИХ АЛГИ) 

*садрже хлорофил, врше фотосинтезу, стварају кисеоник. 

*одговорне су за настанак кисеоника у атмосфери у 

довољној количини, за настанак озона што је омогућило 

даљу еволуцију живота. 

*У симбиози са еукариотском ћелијом настаје органела 

хлоропласт  , те настају једноћелијске алге , а од њих 

биљке. 


