
Naravoslovje 6.a, 6.b – navodila za šolsko uro petek 20.3. 

1. Preglej delovni list prejšnje ure – rešitve spodaj. 

 

2. Preveri odgovore na vprašanja – spodaj. 

a) Kdaj ob kalitvi se začne vršenje fotosinteze? Ko se pojavijo prvi zeleni deli 

rastline - celice ki vsebujejo kloroplaste in zeleno barvilo klorofil. 

b) Ali se črno vijolično obarvajo tudi klični listi, ki so že zrasli in so še pritrjeni 

na steblu ter jih pokapamo z jodovico? Ne, ker je mlada rastlina že porabila 

vso zalogo hrane za rast. Tekom razvoja rastline odpadejo. 

c) Kateri rastlinski organi se razvijejo iz semena? Steblo, listi, korenine. 

d) Zakaj seme potrebuje zalogo hrane? Da se rast sploh začne. 

 

3. Skopiraj ali preriši spodnjo nalogo in odgovori na spodnji vprašanji. 

 

 
Dopiši v zvezek pojasnilo k nalogi:  

a) Pesa, ki ostane v zemlji po prvem letu, zacveti in tvori semena. 
b) Koren pri sladkorni pesi je zaloga hrane za čez zimo. Spomladi iz korena črpa 

zalogo hrane in ponovno zraste rastlina, ki zacveti in tvori semena. 
Rastlinam, ki potrebujejo dve leti, da tvorijo semena rečemo dvoletnice. 

Če doma še niste zorali njive poskušajte na vrtu ali njive poiskati kakšno 
dvoletnico, ki je prezimila in že poganja na novo. 

 



4. Razmisli in odgovori:  
Kaj se v rastlini dogaja, da zraste iz male rastline večja rastlina? 
Oglej si videoposnetek: http://www.youtube.com/watch?v=rgLJrvoX_qo  
- posnetek delitve celice. 
Spodnjo sliko si preriši ali skopiraj: 
 

 
POJASNILO K SLIKI ZAPIŠI V ZVEZEK:  
Rastlina raste in se razvija s pomočjo delitve oz. nastajanjem novih celic, ki se 
tudi razvijejo za opravljanje različnih nalog. 
Celice se delijo tako, da se iz ene materinske celice razvijeta dve hčerinske 
celice, ki sta popolnoma enaki materinski. Novo nastali celici naprej rasteta in 
se naprej delita ali pa se specializirata (spremenita obliko) in se razvijeta za 
opravljanje določene naloge – transport vode po deblu, nov poganjek, cvet…   

 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=rgLJrvoX_qo


 



 


