
DELO NA DALJAVO PRI PREDMETU NARAVOSLOVJE 

 

Spoštovane učenke in učenci 6. c!  

Obveščam vas, da bomo skupaj v prihodnjem času (16. 3. 2020 – 27. 3. 2020) 

preizkusili nekaj novega za vas in zame, to je učenje na daljavo. Verjamem, da nam 

bo s skupnimi močmi uspelo in bo delo na daljavo potekalo nemoteno.  

Vaše delo bo v tem tednu le utrjevanje že usvojene snovi. Nove snovi še ne bomo 

obravnavali, zato sledite napotkom za delo, ki vam jih v nadaljevanju posredujem.  

Za dodatna vprašanja me lahko kontaktirate po elektronski pošti: 

matija.purkat@guest.arnes.si.  

S spoštovanjem, Matija Purkat, učitelj 

 

Cilji: 

• Utrdijo pridobljeno znanje o predelani učni snovi.  

• Ponovijo in dopolnijo pridobljeno znanje.  

Napotki za delo:  

➢ Ponovi snov iz učbenika. (Aktivno v naravoslovje 1, od 67 do 90)  

➢ V zvezek prepiši snov, katero vam posredujem v nadaljevanju. Snov se tudi 

nauči.   

➢ Reši učni list v prilogi 1. 

mailto:matija.purkat@guest.arnes.si


LISTI RASTLIN  

Lastnosti:  

• so ZELENI (klorofil - fotosinteza),  

 • so PLOŠČATI  (osvetljena velika površina); 

 • so TANKI - (lažji prehod svetlobe in ogljikovega dioksida do mest, kjer poteka 

fotosinteza)  

• so PREPREDENI Z ŽILAMI - (pretok vode z različnimi snovmi po rastlini)  

 

1) VRSTE LISTOV - glede na obliko listne ploskve 

 

Lističi pri listu s sestavljeno listno ploskvijo so različno razvrščeni: 

 



2) DELI LISTNE PLOSKVE 

 

- Žile v listih mrežasto razporejene                                - Žile v listih vzporedno razporejene 

-  PECLJATI LISTI                                                                   - SEDEČI LISTI – ovijajo steblo 

 

Pridobivanje energije, izmenjava in transport snovi: LISTNE REŽE IN 
TRANSPIRACIJA 

NOTRANJA ZGRADBA LISTA 

 



  

ZGORNJA IN SPODNJA POVRHNJICA - varujeta listno sredico pred zunanjimi vplivi, 

preprečujeta izhlapevanje vode iz lista 

STEBRIČASTO TKIVO - celice so podolgovate in napolnjene s klorofilom - prestreza 

večino sončnih žarkov 

GOBASTO TKIVO – razmetane celice, ki tvorijo prostorčke. Ti so napolnjeni s plini, 

ki se izmenjujejo skozi listne reže v spodnji povrhnjici 

LISTNE REŽE -  so odprtine v spodnji povrhnjici, skozi katere je omogočen prenos 

plinov in vlage. Posamezno listno režo obdajata dve celici zapiralki, ki se krčita in 

raztezata ter tako odpirata ali zapirata listno režo. 

RASTLINSKA ŽILA - po njih se pretakajo snovi 
 

TRANSPIRACIJA 

Transpiracija je izhlapevanje vode iz rastlin, zlasti iz listov, pa tudi iz stebla, cvetov 

in plodov. Transpiracija v listih poteka skozi listne reže. Transpiracija je način 

hlajenja rastline ter omogoča tok vode z mineralnimi snovmi iz korenin proti višjim 

delom rastline.  

Transpiracijo rastlina uravnava z odpiranjem in zapiranjem listnih rež. Količina vode, 

ki jo rastlina izgubi s transpiracijo, je odvisna od jakosti svetlobe, temperature, 

vlažnosti ter vetra v njeni okolici in seveda od velikosti rastline. Tudi količina vode v 

prsti in njena temperatura vpliva na odprtost listnih rež in torej na transpiracijo. 

 

 



Priloga 1:  

Učni list 
 

1. Naštej najpomembnejše skupine rastlin. 

  ___________________________________________________________________ 

2. Zapiši najpomembnejši razlog, zakaj gliv ne prištevamo k rastlinam. 

  ___________________________________________________________________ 

3. a) Naštej organe rastlin (brstnic). 

  ___________________________________________________________________ 

 

_____________________________ _____________________________ _______________________ 

_____________________________ _____________________________ _______________________ 

4. Narisana sta prečna prereza stebel A in B. 

 
 A B 

a) V obeh risbah označi stebelne žile. 

 

 

   

 

orlova praprot šotni mah teloh 



b) V čem se razlikuje razporeditev stebelnih žil pri A in B?  

 __________________________________________________________________________________  

c)  Kateri prerez stebla pripada dvokaličnici in kateri enokaličnici? 

__________________________________________________________________________________ 

č)    V žilah sta dve vrsti cevi. Kako jih imenujemo in kaj se po njih pretaka? 

__________________________________________________________________________________ 

5. Listi leske, ki rastejo na sončni strani rastline, so manjši, debelejši in temneje 

obarvani kakor listi iz notranjosti grma, ki so večji, tanjši in svetleje obarvani. 

Pojasni najverjetnejši vzrok za opisane razlike. 

 
  _____________________________________________________________________________________ 

6. Poveži med seboj trditev in ime dela rastline. 
 

Črpa snovi.  čebulica 

Prevaja snovi po rastlini. korenina 

Ščiti popek. list 

V njej so založne snovi. listna žila 

V njem poteka 

fotosinteza. 

luskolist 

 

7. Rastline poleg vode in ogljikovega dioksida potrebujejo še minerale. Pojasni, 

kakšno vlogo imajo minerali v telesu rastline. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

8. Kateri sta glavni vlogi transpiracije rastlin? 

  _____________________________________________________________________________________ 

9. Kako rastline uravnavajo količino vode, ki jo oddajo v okolje? 

__________________________________________________________________________________ 


