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Spoštovani učenci 6. razreda! 

 

Zaradi izrednih razmer se tokrat na vas obračam »na daljavo« in vam na ta način posredujem 

navodila za delo. Spodbujam vas, da ta način pouka sprejmete kot izziv, ko boste lahko izkazali 

svojo zrelost, samostojnost in odgovornost. Vzemite to kot velik korak za vstop v odraslo 

življenje. Seveda vam bom ob tem v podporo, ob vseh dilemah in vprašanjih sem vam na voljo 

preko elektronske pošte (zdenka.lainscek@guest.arnes.si). 

 

NAVODILA ZA DELO od 16. 3. 2020 do 20. 3. 2020 (2 šolski uri) 

 

Učna snov: TELESNA ZGRADBA RASTLIN ( 1. učna ura) 

- Zgradba steljčnic in zgradba brstnic 

 

Učenci najprej ponovite snov s pomočjo učbenika in potem odgovorite na vprašanja na 

strani 73. 

Če boste imeli pri kateri nalogi težave me lahko kontaktirate na e-naslov. 

 

Učna snov: ZGRADBA CVETOV ( 2. učna ura) 

 

Najprej preberete snov na strani 99.  

 

Sledi zapis v zvezek: - cvet je zgrajen iz cvetišča, na katerem so čašni in venčni listi, pestič 

in prašniki. Ženske spolne celice – jajčeca- se razvijejo v pestiču. Moške spolne celice- 

spermiji- se razvijejo v prašnikih.  

- Sledi preris skice . 

- Zapiši si pomen venčnih in čašnih listov. 

- Skiciraš si pestič in zapišeš pomen posameznega dela pestiča. 

- Skiciraš si prašnik in zapišeš pomen posameznega dela. 

 

Pri delu si lahko pomagaš tudi z e-učbeniki. 

Odpri spletno stran – https://eucbeniki.sio.si/index.html 

- izberi Naravoslovje 6 (i-učbenik za naravoslovje v 6. razredu OŠ), 

- zgoraj v meniju izberi KAZALO in v spustnem meniju SPOLNO 

RAZMNOŽEVANJE RASTLIN, zatem pa ZGRADBA CVETA. Poglej si tudi 

animacijo. 

Desno spodaj je ikonica > (NAPREJ) za premik na naslednjo stran, levo spodaj pa ikonica < 

(NAZAJ) za premik na prejšnjo stran. 

 

Za utrjevanje snovi imaš naloge na zadnjih  straneh tega poglavja. 

 

S prijaznimi pozdravi in z željo, da pazite nase,  

učiteljica Zdenka 
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