
            6.5.2020.год. 

Добар дан шестаци.      

У претходном јављању у понедељак , рекла сам да ћете имати проверу 11.5.2020.год. 

Међутим, одлучила сам да ту проверу одложим и да област,, Порекло и разноврсност живота '' урадите заједно 

са облашћу ,, Човек и здравље '' , коју почињемо данас да учимо.Тако да ће до краја школске године  бити још 

само једна провера знања из ове две области заједно.У понедељак ћу вам послати у лекцији један кратки 

упитник из области ,, Порекло и разноврсност живота '' за домаћи задатак. Нећу га оцењивати, али ћу забележити 

као активност у дневник. Из тог разлога је пожељно да га сви урадите. 

Преписати садржај  испод наслова лекције у свеску. 

Болести које изазивају бактерије и животиње 

Патогени-бактерије и дуги организми који изазивају болести. 

Инфекција- продирање изазивача болести и њихово размножавање у телу домаћина. 

Пандемија-заразна болест која се шири кроз популацију људи веће области, континента или целог света. 

-Заразна болест-болест која се преноси са човека на човека. 

ДДД( дезинфекција, десинсекција, дератизација)- скуп мера за сузбијање и уништавање организама који могу 

бити преносиоци заразних болести. 

-Клицоноша- особа која може да зарази друге особе. 

БОЛЕСТИ КОЈЕ ИЗАЗИВАЈУ БАКТЕРИЈЕ И ЖИВОТИЊЕ 
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преносиоци болести 

-бактерија 

салмонела( извор 

заразе су месо 

домаћих 

животиња или 

њихови 
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Начини преношења заразе:- неисправна храна и вода, недовољна лична хигијена, путем ваздуха, животиње као 

преносиоци. 

Домаћи задатак:стр. 152 и стр.156( НАУЧНЕ ВЕШТИНЕ)- није потребно слање домаћег задатка.ВЕЛИКИ ПОЗДРАВ! 


