
Dragi učenci! 

Počitnice so se končale. Upam, da ste se odpočili in si nabrali dovolj moči, da bomo skupaj kos novim 

izzivom, ki nas čakajo do konca šolskega leta. 

Ker se zaključek šolskega leta približuje z veliko hitrostjo bo v tem mesecu potrebno oceniti vaše 

znanje – pri naravoslovju, v sredo, 20.  5. 2020. Ocenjevanje bo ustno in bo potekalo preko aplikacije 

ZOOM. O času in povezavi (linku) video konference boste pravočasno obveščeni po elektronski pošti. 

Več informacij o ocenjevanju znanja boste dobili prihodnji teden. 

Pripravljajte se, ustno odgovarjajte na vprašanja, ki ste jih že prejeli. Odgovori naj bodo izčrpni, 

opisujte, kjer je mogoče… ( ne odgovarjaj le z besedo ali dvema!) 

Pokličite, pišite mi, če naletite na težave, dileme… Skupaj jih bomo lažje in hitreje rešili. 

Veliko uspeha pri delu in bodite dobro. Lep pozdrav, učiteljica Jerneja 

 

OPLODITEV 

Učbenik stran 75. Večkrat preberi. 

Napiši naslov Oploditev 

Odgovori in napiši v zvezek. 

1. Kaj je oploditev? 

2. Kaj se razvije v semenski zasnovi? 

3. Kaj se razvije iz plodnice? 

4. Nariši češnjo in označi, kaje seme in kaj plod. 

Poglej spodnjo povezavo: 

https://eucbeniki.sio.si/nar6/1548/index3.html       stran 156 – 158. 

Ponovi in razmisli  - učbenik stran 75. 

Vprašanja in odgovore napiši v zvezek. 

 

 

PLODOVI IN SEMENA 

Učbenik strani 76 in 77. Večkrat preberi. 

Napiši naslov Plodovi in semena 

Poglej in preberi še to: 

https://eucbeniki.sio.si/nar6/1549/index.html        strani 162 in 163. 

https://eucbeniki.sio.si/nar6/1548/index3.html
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1549/index.html


Napiši: 

1. Iz cveta se razvije SEME in PLOD. 

2. Naloga plodov je, da ščitijo semena in jih razširjajo. 

3. Razširjanje semen in plodov: 

- veter  ( smreka, javor, orhideje); 

- voda ( kokosov oreh, plodove jelše); 

- živali (lešnike, orehe); 

- človek; 

- semena se sama izstrelijo ( invazivna rastlina nedotika). 

 

Naloga ( odgovore oddaj v PDF obliki v spletno učilnico!) 

Razloži, kaj so INVAZIVKE. 

Katere invazivke so najbolj razširjene v Sloveniji? 

V pomoč ti bo spodnja povezava: 

https://ebm.si/m/Invazivke.pdf 

 

https://ebm.si/m/Invazivke.pdf

