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Učenci 6. c lahko sami predelate naslednje vsebine. 

V učbeniku na straneh 74 in 75 preberite poglavji Opraševanje, Oploditev. Rešite naloge v DZ 2. del na strani 11  

(naloga 5), strani 12 (naloge 7, 8, 9) in na strani 13 (naloge 10,11,12,13). 

V učbeniku na strani 72 preberite poglavje Nastajanje potomcev in v zvezek zapišite, kakšen je pomen spolnega 

razmnoževanja rastlin.  

 

Učenci 6. a lahko sami predelate naslednje vsebine. 

V učbeniku na straneh 56 in 57 preberite poglavje Uporaba snovi in nevarne snovi. V tabeli na strani 57 si oglejte nove 

oznake za nevarne snovi. Rešite naloge v DZ 1. del na straneh 71, 72 (naloge 1, 2, 3). 

V učbeniku na straneh 48 in 49 preberite poglavje Viri snovi in zapišite povzetek učne snovi. Rešite naloge v DZ 1. del 

na straneh 56, 57 (nalogi 1 in 2). 

 

Učenci 6. b, d, e lahko sami predelate naslednje vsebine.   

V učbeniku na strani 74 preberite poglavje Zgradba cveta. Iz povzetka prepišite, kaj je cvet. Cvet narišite v zvezek in ga 

opišite. Oglejte si slike vrste cvetov in rešite nalogo v DZ 2. del na strani 11 (naloga 6). 

V učbeniku na straneh 74 in 75 preberite poglavji Opraševanje, Oploditev. Rešite naloge v DZ 2. del na strani 11 

(naloga 5), strani 12 (naloge 7, 8, 9) in na stran 13 (naloge 10,11,12,13). 

 

Prek spletnega interaktivnega gradiva Rastline in njihov pomen lahko usvajate, nadgrajujete, utrjujete in preverjate 

svoje znanje o rastlinah. 

Vsi učenci ste z nakupom delovnih zvezkov dobili aktivacijske kode za dostopanje do spletnega gradiva iRokus*. V 

primeru, da se še niste vpisali, naredite to sedaj, ker vam bodo vsebine spletne strani v pomoč pri usvajanju učne snovi. 

 

Če imate v povezavi z učno snovjo kakšno vprašanje, nama lahko pišete na e-poštna naslova estera.thaler(at)oslag.si 

in barbka.gabrijelcoti(at)oslag.si. 

 

 

 

 

*iRokus – potrebna registracija/prijava starša za brezplačno uporabo. 

 

 

 

  

 

http://www.simos.si/egradiva09/gradiva/nar02/index.html
https://www.irokusplus.si/izbirka/naravoslovje-6

