
NARAVOSLOVJE 6. RAZRED 

(18. 5. 2020 – 22. 5. 2020) 

Pozdravljeni učenci. 

Tako kot smo se dogovorili, vam v tem tednu pošiljam informacije glede ocenjevanja znanja 

pri predmetu naravoslovje. Ker je zaradi nastale situacije, prišlo do sprememb tudi pri 

preverjanju in ocenjevanju, smo se odločili, da boste pri naravoslovju ocenjeni s pomočjo 

herbarija.  

 

 V mesecu februarju ste v šoli vsi učenci prejeli navodila za izdelavo herbarija. To so vaše 

smernice, po katerih herbarij izdelate. Je pa zaradi nastale situacije prišlo do treh 

sprememb in sicer: 

1. Herbarij morate oddati do konca meseca maja. Se pravi do 29.5.2020 v kolikor 

herbarij ne bo oddan pravočasno, se bo to upoštevalo pri oceni. Če imaš herbarij 

izdelan že prej, ga lahko oddaš že prej.  

Nekateri učenci ste mi herbarije že pošiljali, zato vam jih ni potrebno pošiljati 

ponovno, razen, če bi  mi želeli kaj dodatno sporočiti. 

2. Oddate ga tako, da pošljete slike (fotografije lahko naredite s pomočjo telefona) na 

moj mail naslov (anchy.antlogaana@gmail.com) ali v spletno učilnico do datuma, ki 

je zapisan zgoraj. 

3. Na podani naslov pošljete 6 slik herbarija (naslovnica + 5 slik pol na katerih so 

rastline). Seznama rastlin ni potrebno pošiljati. Pazite, da so slike jasne in niso 

zamegljene. Izberite tiste, ki se vam zdijo najlepše, najprimernejše in najbolj 

pravilne. 

Vsa ostala navodila glede izdelave herbarija ostajajo enaka in so takšna, kot jih imaš 

napisana in smo se o njih tudi pogovarjali še, ko smo bili še v šoli. Če je kdo, ki teh navodil 

še nima ali jih je izgubil, mi naj sporoči. 

 

Pri ocenjevanju herbarija se bodo upoštevali vsi kriteriji, ki smo jih v navodilih navedli. 

Povratno informacijo o oceni herbarija vam sporočim v začetku junija. 

 

Dogovorjeni smo bili tudi, da bomo v tem tednu preverili znanje, ki ste ga v 2. ocenjevalnem 

obdobju dosegli. Nekaj tega smo spoznali še skupaj, kar nekaj snovi, pa ste morali predelati 

sami, doma na daljavo. V nadaljevanju najdeš vprašanja za utrjevanje znanja. Tvoja naloga 

je, da v zvezek odgovoriš na zastavljena vprašanja. Odgovori naj bodo zapisani v celih 

stavkih. Tvoje odgovore bomo skupaj pregledali preko video klica, v četrtek ali petek – 

povezavo do tja vam še posredujem naknadno.  
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VPRAŠANJA ZA UTRJEVANJE IN PREVERJANJE ZNANJA 

1. Naštej vrste elektrarn in jih na kratko opiši? 
2. Zakaj meniš da je izmed vseh energij najpomembnejša sončna energija in zapiši 

en primer iz narave? 

3. Naštej vrste energijskih tokov in zapiši razlike med njimi? 

4. Kaj je mikroskop? 

5. Prepoznaj in zapiši sestavne dele mikroskopa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kako izračunaš povečavo mikroskopa. 

7. Kaj je najmanjša gradbena enota vsakega živega organizma? 
8. Kako imenujemo organizem, ki je zgrajen iz ene same celice? 

9. Nariši in zapiši zgradbo rastlinske in živalske celice? 

10.Opiši vlogo jedra, mitohondrijev, celične membrane in kloroplastov v celici? 

11.Kaj je fotosinteza? 

12.Kaj je celično dihanje? 

13.Kako vemo in prepoznamo organizem, da je živo bitje? 
14.V kaj se povezujejo celice, ter v kaj se povezujejo organi? 

15.Kdo v naravi na primer je proizvajalec in kdo razkrojevalec, odgovor utemelji? 

16.Kakšna je razlika med populacijo in združbo organizmov? 

17.V katere štiri skupine delimo rastline? 

18.Kakšna je razlika med brstnicami in steljčnicami. Za vsak primer zapiši še po en 

predstavnik skupine rastlin. 

19.Katere rastlinske organe lahko ima rastlina? 
20.Čemu služi korenina pri rastlini? 

21.Katere preobražene korenine poznaš, naštej jih in eno opiši? 

22.Opiši zgradbo koreninskega sistema? 

23.Kakšna je naloga koreninskega vršička? 
 

 

Če boste imeli težave, vprašanja pri razumevanju, ali boste želeli dobiti povratno 

informacijo o opravljenem delu,  pa se le obrnite name. (anchy.antlogaana@gmail.com) 

 

Lepo vas pozdravljam in ostanite zdravi.    

Učiteljica naravoslovja 

Ana Antloga 
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