
Презентација на младите биолози и
хемичари од 8 а одд.



Млади хемичари



 На земјата постојат стотици супстанци кои се составени
од елементи или прости супстанци.

 Денес се познати 118 елементи од кој 92 се во природните
а сите останати се на вештачки начин.
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Млади биолози



 Храна е секоја супстанца која е искористена за да обезбеди
хранлива поддршка на телото. Најчесто е
од растително или животинско потекло, а содржи есенцијални
хранливи материи, како што
се: јаглехидрати, масти, протеини, витамини или минерали.
Супстанцата се внесува во организмот, а се искористува од
страна на клетките на организмот за да произведе енергија,
да го одржи организмот во живот и да го стимулира растот.
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 Во медицината, пулс означува чувство на чукањето на срцето осетено со прсти
преку палпација на артерија. Пулсот може да се осети на било кое место кое дозволува
една артерија да биде притисната наспроти коска, како кај вратот (каротидна артерија), на
внатрешноста на лакотната јама (брахијална), на рачниот зглоб (радијална), препоните
(феморална), зад коленото (поплитеална), близу скочниот зглоб (задна тибијална) и на
стапалото. Пулсот, како броење на артериското пулсирање во една минута, е истоветен со
мерење на срцевата фреквенција. Изучувањето на пулсот е познато како сфигмологија.
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