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Циљеви додатног рада: 

Додатни рад се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе оквире предвиђене планом и 
програмом, са циљем повезивања и примене научеог у свакодневном животу.

Предметни
исходи

Стандар
ди

Опште
међупредметне
компетенције

Назив теме /
садржај Кључни појмови

садржаја

Начини и поступци остваривања програма
(Дидактичко-методичко упутство)

Начин провере
остварености

исхода
– повеже грађу 
органела са 
њиховом улогом 
уметаболизму 
– повеже однос 
површине и 
запремине ћелије и 
тела са начином
обављања 
животних 
функција;
– идентификује 
регулаторне 
механизме у 
одржавању 
хомеостазе;
– илуструје 

примерима везу 
између 
физиолошких 
одговора живих 
бића и промена у 
спољашњој 
средини 

 
БИ.3.2.6; 
БИ.3.2.7; 
БИ.3.1.1;
БИ.3.1.2; 
БИ.3.2.4; 
БИ.3.3.2. 

Компетенција за 
учење
Рад са подацима и 
информацијама
Комуникација
Одговорно учешће
у демократском 
друштву 
Естетичка 
компетенција
Решавање 
проблема
Сарадња
Дигитална 
компетенција
Одговоран однос 
према околини
Одговоран однос 
према здрављу

ЈЕДИНСТВО
ГРАЂЕ И

ФУНКЦИЈЕ
КАО ОСНОВА

ЖИВОТА
(3)

Улога и значај 
органела у 
метаболизму 
ћелије:.
Матичне ћелије 
Принцип 
економичности 
грађе и функције 
Регулаторна улога 
хормона.
Неуротрансмитери
Принцип повратне 
спреге.

 Протеински  носачи
 Активан и пасиван 

транспорт
 Диференцијација  

ћелија
 Електролит, јонски 

канали
 Неуротрансмитер
 повратна спрега
 Неурална, 

хуморална и 
хормонална 
стимулација

 Хибернација и 
естивација

 Еутрофикација

У активностима за достизање исхода повеже грађу 
ћелијских органела са њиховом улогом у метаболизму 
ћелије, треба нагласити да да је на Земљи живот 
успостављен током еволуције ћелија.У том смислу треба 
објаснити ћелије  програмиране за диференцијацију у више 
праваца
Активности за достизање исхода повеже однос површине и 
запремине ћелије ојаснити  остваривање боље енергетске 
ефикасности, на ћелијском и на нивоу организма, и  
континуитет (одрживост) животних функција.Садржаји се 
могу обрадити кроз истраживачки рад ученика о томе како 
се долази до матичних ћелија, како се чувају, на који начин 
их користимо у медицини..
Активности за достизање исхода идентификује регулаторне
механизме у одржавању хомеостазе и илуструје примерима
везу између физиолошких одговора живих бића и промена 
у спољашњој средини, треба усмерити тако да ученик 
разуме да ћелија/организам најбоље функционише у 
одређеним условима и да сви организми поседују 
механизме који одржавају свој унутрашњи састав у 
одређеним границама, које омогућавају њихово 
преживљавање.. Хомеостаза и повратна спрега као појмови 
могу се повезати са градивом роботике (Техника и 
технологија). Садржаји се могу обрадити кроз низ кратких 
вежби/демонстрација рефлекса

− Формативно, 
свакодневно  
оцењивање 
усмених одговора
ученика

− Сумирање 
постигнућа 
ангажовања

–– изрази критички 
став према 
медијским 
садржајима који се 
баве здравим 
стиловима живота;
–– идентификује 
поремећаје у раду 
органа и система 
органа изазваних 
нездравим начином 
живота;

БИ.3.2.8; 
БИ.3.5.1; 
БИ.3.5.2; 
БИ.3.5.3; 
БИ:3.5.4; 
БИ.3.5.5;
 БИ.3.5.6; 
БИ.3.5.8.

Компетенција за  
учење
Рад са подацима и 
информацијама
Одговорно учешће
у демократском 
друштву 
Решавање 
проблема
Сарадња
Дигитална 
компетенција
Одговоран однос 
према околини
Одговоран однос 

ЧОВЕК И
ЗДРАВЉЕ

(1)
Биолошки смисао 
адолесценције 
(родни и полни 
идентитет у 
контексту 
хормонске 
активности и 
индивидуалне 
генетичке
варијабилности).
Заштита од полно 

- амигдала
- емпатија
- контрацепција
- стерилитет
- абортус
- полне болести

Објаснити примере различитих утицаја на функције 
ендокриног система, нервног система и чула изазваних 
различитим спољашњим и унутрашњим факторима 
(узроцима), као и могућност враћања организма у 
уравнотежено стање након одређених поремећаја. 
Кроз активности за достизање исхода изрази критички став 
према медијским садржајима који се баве здравим 
стиловима живота, код ученика треба развијати критички 
став према садржајима који се могу наћи на интернету и 
другим изворима информисања Урадити и у виду дебата са 
темама: постоје ли инстант-дијете, „чаробне биљке“ које 
лече најразноврсније болести, „топе килограме“, 
продужавају младост и слично.Кроз истраживачке задатке 
могу се обрадити лековити и физиолошки активни 
продукти животиња и биљака 

− Формативно, 
свакодневно  
оцењивање 
усмених одговора
ученика

− Сумирање 
постигнућа 
ангажовања



према здрављу преносивих болести
контрацепција.

– доведе у везу 
промене животних 
услова са 
еволуцијом живота 
на планети;
– истражи давно 
нестале екосистеме;

БИ.3.2.8; 
БИ.3.5.1; 
БИ.3.5.2; 
БИ.3.5.3; 
БИ:3.5.4; 
БИ.3.5.5; 
БИ.3.5.6; 
БИ.3.5.8.

Компетенција за  
учење
Рад са подацима и 
информацијама
Комуникација
Решавање 
проблема
Сарадња
Дигитална 
компетенција

ПОРЕКЛО И
РАЗНОВРСНОСТ

ЖИВОТА
(1)

Велика изумирања.
Строматолити.
Излазак из воде на 
копно.

- коеволуција
- велика изумирања
- теорија ендосимбиозе
- строматолити

Активности за достизање исхода доведе у везу промене 
животних услова са еволуцијом живота на планети треба 
усмерити да податке о геофизичким процесима треба 
пропратити описом развоја живог света кроз геолошка 
доба. Могу се поменути и краћи периоди који су познати 
ученицима као што су перм, карбон, тријас, јура, креда.
Активности за достизање исхода истражи давно нестале 
екосистеме могуће реализовати кроз задатке у којима ће 
ученици истраживати и представљати (презентацијом, 
плакатом) нестале шуме карбона, мора камбријума, итд.. 

− Формативно, 
свакодневно  
оцењивање 
усмених одговора
ученика

− Сумирање 
постигнућа 
ангажовања

– повеже промене 
које се догађају 
организму током 
животног циклуса 
са активностима 
гена;
– повеже промене 
наследног 
материјала са 
настанком нових 
врста путем 
природне селекције

БИ.3.1.5; 
БИ.3.2.3; 
БИ.3.2.5; 
БИ.3.3.5; 
БИ.3.3.6.

Компетенција за 
учење
Рад са подацима и 
информацијама
Решавање 
проблема
Сарадња
Дигитална 
компетенција

НАСЛЕЂИВАЊЕ
И ЕВОЛУЦИЈА

(3)
Улуткавање и 
пресвлачење 
инсеката. Теорија 
еволуције. Постанак
нових врста кроз 
еволуционе 
процесе.
Еволуција човека.

-Јувенилни хормони
-Дарвинизам
-Специјација
-Миграција
-Проток гена
-Генетички дрифт
-Еволуција човека

 Активности за достизање исхода повеже промене које се 
догађају организму током животног циклуса са 
активностима гена, истражити и представити животињске 
врсте са потпуним преображајем и са непотпуним 
преображајем  (Морфолошке и физиолошке промене 
повезати са хормонским променама )
 Развиће човека треба повезати са променама насталим у 
пубертету услед деловања хормона - хормонски 
индуковане промене активирају укључивањем 
регулаторних гена у одређеним фазама животног циклуса.
Дарвинову концепцију јединства живота повезати са 
моделом „дрво живота“.
Ученици могу на интернету да истражују приказе људских 
предака у контексту генетичких разлика

− Формативно, 
свакодневно  
оцењивање 
усмених одговора
ученика

− Сумирање 
постигнућа 
ангажовања

– истражи 
присуство 
инвазивних врста у 
својој околини и 
вероватне путеве 
насељавања;
– истражи разлоге 
губитка 
биодиверзитета на 
локалном подручју.

БИ.3.4.1; 
БИ.3.4.2; 
БИ.3.4.3; 
БИ.3.4.4;
БИ.3.4.5; 
БИ.3.4.6;
БИ.3.4.7; 
БИ.3.4.8

Компетенција за 
учење
Рад са подацима и 
информацијама
Комуникација
Одговорно учешће
у демократском 
друштву 
Решавање 
проблема
Сарадња
Дигитална 
компетенција
Одговоран однос 
према околини
Одговоран однос 
према здрављу

ЖИВОТ У
ЕКОСИСТЕМУ

(1)
Нестанак врста и 
фактори 
угрожавања 
(H.I.P.P.O. концепт).
Ретке и угрожене 
врсте Србије.
Интродукције и 
реинтродукције и 
инвазивне врсте.
.

-Деградација
-црвене кљиге и 

листе
-дезертификација
-интродукција, 

реинтродукција
-биоакумулација
-природни ресурси
-екололошки отисак
-капацитет средине
-одрживи развој
-зелена енергија и 

економија

Исход истражи присуство инвазивних врста у својој 
околини и вероватне путеве насељавања (начини како је 
врста пренета) може да се реализује кроз истраживање 
познатих инвазивних врста, попут амброзије, багремца 
(Аморпха фрутицоса), киселог дрвета, папирног дуда 
(Броуссонетиа папyрифера), сибирског бреста, свиленице 
(Асцлепиас сyриаца), азијске бубамаре, шимшировог 
мољца (Цyдалима перспецталис) итд. Ученици могу 
спровести истраживање на терену, у непосредној околини 
(ако постоје услови) или претраживањем литературе и 
интернета. Могу се проучити и алохтоне врсте које су у 
ранијим периодима инвазијом освојиле наше просторе и 
постале уобичајне као што су гугутка, бизамски пацов, 
нутрија, бабушка, багрем... 
За достизање исхода Истражи разлоге губитка 
биодиверзитета на локалном подручју може бити  задатак 
израда „црвене књиге“ за локалне врсте са ИУЦН листе по 
Х.И.П.П.О концепту. 

− Формативно, 
свакодневно  
оцењивање 
усмених одговора
ученика

Сумирање 
постигнућа 
ангажовања


