Активности за VII одделение за периодот од 26.5- 29.5.2020
Тема 3 Живите организми во нивната животна средина
1. Одржливо живеење
Внимателно следете го видеата од следните линкови:
https://www.youtube.com/watch?v=gTamnlXbgqc
https://www.youtube.com/watch?v=_lT9iHuK9Do
Да се препише следниот план во вашата тетратка по биологија и да се научи:
1. Концептот на одржливо живеење (sustainable living) е првенствено поврзан со
редукција на користењето на необновливите природни ресурси, промени во
системот на транспорт и начините на производство на храна.
2. Електричната енергија кај нас сеуште доаѓа од јагленот кој е валкан извор со
многу последици по климата, здравјето и животната средина. Токму затоа е
исклучително важно да го направиме домот енергетски ефикасен, меѓутоа и да
спречиме непотребни загуби на енергијата во секојдневното извршување на
домашните задачи. Оние кои можат да си дозволат да постават фотоволтаици.
Користењето на пасивни соларни техники, ориентација на становите и стаклените
градини кон југ ја максимизираат топлинската добивка.
3. Отпадот е еден од најголемите проблеми во нашата земја, а може да биде
можност доколку секој од нас направи напори да го намали и селектира
домашниот или канцелариски отпад.
4. Водата отсекогаш сме ја имале во изобилие, но никогаш не сме научиле да ја
штедиме и чуваме. Потребно е да ги штедиме водните ресурси, бидејќи се
скапоцени.
5. Храната, односно планирањето на домашното производство на храна ќе мора
да го примениме бидејќи сме зависни од плодната почва која сме ја пренамениле
за индустрија и згради. Секое парче земја станува важно, дури и просторот во
дворот.
Домашна задача
1. Изработи есеј за тоа како можеш ти да придонесеш за одржливо општество.
Забелешка: Изработените домашни (да бидат напишани со пенкало во
тетратка) да се испратат најдоцна до 29.5.2020 на e mail адреса:

anabiologija@yahoo.com задолжително со наведено име и презиме на
ученикот, одделението во кое учи и дата. После дадениот рок домашните
нема да се евидентираат.
Предметен наставник: Ана Настова

