
Dragi učenci! 

Smo že v četrtem tednu samostojnega domačega dela. Najbrž nihče od nas ni pričakoval, da bo to 

trajalo toliko časa. 

Upam, da ste se že navadili na nov način dela.                                                                                              

Tudi prejšnji teden ste mnogi pridno pošiljali naloge na vpogled. Nekateri se oglašate s  vprašanji, 

želite potrditve, poklepetati… Kar tako nadaljujte.                                                                                         

Vse naloge  mi pošiljajte nazaj izključno v pdf obliki  ( pri shranjevanju pri vrsti datoteke izberi pdf).                                                                            

Delajte čim bolj sproti, da bomo, ko se vidimo v šoli, lahko hitreje ponovili in šli z novo snovjo naprej.             

Za dodatna pojasnila, povezana z učno snovjo, sem od ponedeljka (6. 4.) dalje dosegljiva tudi na               

041 832 001, od 10.00 do 11.30. 

Pazite nase, pojdite na sprehod v naravo. Ostanite zdravi. 

Lepo vas pozdravljam, učiteljica Jerneja 

 

1. naloga 

Ponovi še enkrat učno snov PREBAVILA. Potem reši naslednjo nalogo.                                                                                                                

Človek  je skozi zgodovino užival različne vire hrane: sadje, zelenjavo, meso. V zadnjih letih pa se pri 

ljudeh pojavljajo tudi druge vrste prehrane. Pojasni s pomočjo literature ali spleta :                                  

- vegetarijanstvo                                                                                                                                                          

- veganstvo                                                                                                                                                                        

- presnojedstvo                                                                                                                                                                   

Odgovore napiši v zvezek. 

 

2. naloga 

Najprej si oglej spodnje povezave:  

https://eucbeniki.sio.si/nit4/1376/index5.html        (strani 218, 219 in 220)  

https://www.youtube.com/watch?v=Th7iJ9rJypM 

Odpri učbenik na straneh 88 in 89. Preberi najmanj 2 krat.                                                                            

V zvezek napiši naslov  OBTOČILA. 

Odgovori na vprašanja in odgovore napiši v zvezek.                                                                                                      

1. Katero nalogo opravljajo obtočila?                                                                                                                           

2. Kateri organizmi obtočil ne potrebujejo?                                                                                                                     

3. Iz česa so sestavljena obtočila vretenčarjev?                                                                                                                  

4. Katere vrste žil imamo v telesu?                                                                                                                                      

5. Kakšno nalogo opravlja kri?                                                                                                                                           

6. Opiši naloge rdečih in belih krvničk in krvnih ploščic.                                                                                         

7. Kakšno nalogo opravlja srce? 

 

https://eucbeniki.sio.si/nit4/1376/index5.html
https://www.youtube.com/watch?v=Th7iJ9rJypM


3. naloga                                                                                                                                                            

Ponovi  učno snov Obtočila. Najprej jo še enkrat preberi, nato ustno odgovori na vprašanja, ki so v 

učbeniku str. 89 pod Ponovi in razmisli.     

Še naloga za najbolj pridne. Vem, da ji jih tudi v tem razredu ne manjka. 

Poišči v literaturi ali na spletu strokovna imena za rdeče krvničke, bele krvničke  in  krvne ploščice.           

Poišči tudi podatke o tem, kaj je krvna slika in kaj pomeni slabokrvnost.                                                                                                                                                           


