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Sreda, 1. 4. 2020 

Preveri, če si prejšnji teden pravilno odgovoril na vprašanja iz učbenika, str. 80 in 88. 
Rešitve, učbenik, str. 80 
 
1. Skozi telesno površino.  
2. Opora, da se ne prevrnejo.  
3. Da, zelena barva je znak, da so v celicah kloroplasti.  
4. Palme so enokaličnice. Imajo pa tudi za enokaličnice značilne liste z vzporednimi listnimi 
žilami.  
5. Da, ob dežju pospeši odtekanje vode s površine lista.  
6. Zaščita pred premočno sončno svetlobo.  
 
Rešitve, učbenik, str. 88 
  
1. S tem odvračajo živali, ki bi jih lahko obžrle.  
2. Nekatere živali (npr. veverice, šoje) semena ali plodove zakopljejo in si s tem pripravijo 
zalogo hrane za zimo. Včasih pozabijo, kje so plodove zakopale, ali pa jih ulovi plenilec. 
Zakopana semena spomladi vzkalijo. Z velikim številom semen si drevesa zagotovijo, da jih 
živali razširjajo in jih vsaj nekaj preživi.  
3. Živali požrejo okusne plodove, ne dotaknejo pa se semen. Potem, ko požrejo plodove s 
semeni vred, prebavijo osemenja, semena pa iztrebijo daleč stran in s tem razširjajo 
rastline.  
4. Tako preprečijo, da bi jih živali požrle, še preden se povsem razvijejo semena.  
 
 
Danes imaš še dve nalogi: 
1. V zvezek zapiši odgovore na vprašanja, ki jih najdeš v učbeniku na str. 89 in 90: Preizkusi 
svoje znanje. 
 
2. Pojdi na sprehod. Prihaja pomlad in narava se prebuja. Opazuj rastline, popke iz katerih 

se bodo razvili listi… Pozoren bodi tudi na živali. Ko prideš domov v zvezek zapiši nekaj 

znanilcev pomladi, ki si jih opazil  na sprehodu. Če je slabo vreme, si za raziskovanje narave 

lahko izbereš katerikoli drug dan v tednu. 

Petek, 3. 4. 2020 

Ponovitev: ZGRADBA IN DELOVANJE RASTLIN 
S pomočjo učbenika in zvezka ponovi in utrdi pridobljeno znanje o zgradbi in delovanju 
rastlin. Pomagaj si tudi s pomočjo skic, ki si jih narisal ali nalepil v zvezek. Lahko si 
narediš miselni vzorec s pomembnimi pojmi za posamezni rastlinski organ (naloge 
posameznih organov…) in s pomočjo le tega ponoviš snov.  
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Ponavljaš lahko tudi s pomočjo e-učbenika (str. 127 – 152): 
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1547/index.html 

       ali s pomočjo spodnjih ključnih pojmov. 

KORENINE: 
 Naloge korenin 
 Korenine dvokaličnic 
 Korenine enokaličnic 
 Deli koreninskega vršička 
 Rastni del 
 Srkalni del 
 Prevajalni del 
 Odebeljene korenine 
 Koren 
 Nadomestne korenine  
 Oprijemalne korenine 
 Zračne korenine 
 Srkalne korenine 
 Oporne korenine 

 

STEBLO:   
Naloge stebla 
Vrste stebel  
Zelnate rastline  
Lesnate rastline 
Preobražena stebla 
Razporeditev žil pri 
enokaličnicah in pri 
dvokaličnicah 

 

LIST: 
Naloge lista  
Listi dvokaličnic  

       Listi enokaličnic  
Listna ploskev  
Zgradba lista  
Povrhnjica (naloge)  
Stebričasto tkivo  
Gobasto tkivo  
Preobraženi listi - naloge 
 

 


