
CVET ( torek, 16. 3. 2020; 1. šolska ura) 

S pomočjo učbenika  AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 1, stran 99-100 izpolni delovni list o 

rastlinskem organu CVET. 

Dodatno gradivo z razlago in vajami:  

https://eucbeniki.sio.si/nar6/1548/index.html 

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/di/zorman/SN/cvet_deli.htm 

 

1. NALOGA:  Kaj je cvet in kakšna je njegova naloga?  Cvet je del rastline, kateri je 

namenjen SPOLNEMU razmnoževanju. 

2. NALOGA:  K številkam na skici dopiši posamezne dele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. NALOGA: Izpolni tabelo : 

GRADBENI DELI CVETA NALOGA 

ČAŠNI LISTI – št.4 -listi, ki ščitijo cvet preden se razpre (zelene barve) 

VENČNI LISTI – št.2 -barviti del cveta, ki privablja žuželke(opraševalce) 

PESTIČ – št.1 -ženski del cveta kjer je skrita semenska  

CVETIŠČE – št.3 Del cveta, kjer so nameščeni venčni listi, čašni listi, prašniki in 

pestič 

PRAŠNIK – št. 5 -moški del cveta; v njem se razvijejo pelodna zrna (moške 

spolne celice- semenčice) 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/nar6/1548/index.html
http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2002/di/zorman/SN/cvet_deli.htm


 

 

4. NALOGA:  Skiciraj moški del cveta- PRAŠNIK in navedi kakšna je naloga prašnice? 

 

 

 

 

 

 

5. NALOGA: Sskiciraj ženski del cveta- PESTIČ in navedi kakšna je vloga plodnice? 

 

 

 

 

 

 

 

6. NALOGA: Pojsni spodnje pojme in dopiši primere rastlin. 

 

POJEM POJASNILO Primer rastlin 

SOCVETJE 
 

Več cvetov skupaj čremsa 

KOŠEK 
 

Obilika socvetja, kjer je več cvetov skupaj 
na enem cvetišču 

regrad, marjetica 

ŽENSKI CVET 
 

Cvetovi, ki imajo samo pestič Glej spodaj primer 

MOŠKI CVET 
 

Cvetovi, kateri imajo samo prašnike Gglej spodnjo sliko 

ENODOMNA RASTLINA 
 

Rastline, ki imajo na isti rastlini moške in 
ženske cvetove (prašnike in pestič) 

tulipan, marjetica, 
regrad,… 

DVODOMNA RASTLINA 
 

Rastline, katere imajo ženske cvetove na 
eni rastlini, moške pa na drugi rastlini 

kivi 

 

 

Prašnica je sestavljena iz dveh polprašnic , v katerih 

se razvijejo PELODNA ZRNA -MOŠKE SPOLNE CELICE 

(spermalne celice, -semenčice) 

V plodnici je semenska zasnova z JAJČNO 

CELICO (ženska spolna celica).Iz jajčne celice se 

po oploditvi razvije KALČEK, plodnica pa 

sodeluje pri tvorbi plodu. 



 

Košek- oblika socvetja; vsak rumeni del je 

posamezen cvet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rdeči cvetovi – ženski cvet leske; 

 rumeno-zeleni ˝smrklji˝- moški cvet leske 

(ob dotiku se iz njih usuje rumen prah-

cvetni prah - pelodna zrna) 

 

 

 

 

 

 

 

4. NALOGA: Kako se razlikujejo cvetovi enokaličnic in dvokaličnic? 

Cetovi dvokaličnic so 5-števni (5 venčnih listov; oz. število venčnih listov je 

večkratnik št.5).  Cvetovi enokaličnic so 3- števni ( 3 venčni listi; oz. število venčnih 

listov je večkratnik št. 3) 

 

 

 

 

 



 

2. Šolska ura:  RAZMNOŽEVANJE 

 
1. S pomočjo učbenika  AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 1, stran 95-98  oblikuj zapis( miselni 

vzorec ali  pojmovna mapa: RAZMNOŽEVANJE. V zapisu naj bo zajet POMEN 

RAZMNOŽEVANJA, NESPOLNO VEGETATIVNO RAZMNOŽEVANJE (primeri ter prednosti in  

slabosti nespolnega razmnoževanja), RAZMNOŽEVANJE S TROSI (primer), SPOLNO 

RAZMNOŽEVANJE (spolne celic, oploditev) 

 

RAZMNOŽEVANJE-pomembno za ohranjanje vrste organizmov 

NESPOLNO (vegetativno) SPOLNO 

Z DELI 

RASTLIN 

 

- stranski poganjki-živice pri jagodah združitev dveh spolnih celic 

(oploditev), ki se navadno med seboj 

razlikujeta 

- listi- potaknjenci  

(pelargonije, afriške vijolice …) 

moška spolna 

celica 

ženska spolna 

celica 

- veje- rozge (˝grobanje˝) 

( robide , vinska trta …) 

Potomci so različni, kar je ugodneje, 

saj ne propadejo vsi, če se spremeni 

okolje (eni bolj, drugi manj 

prilagojeni na okolje) 

- obraščanjem čebulic  

(narcise, zvončki …) 

S TROSI - mahovi, praprotnice 

PREDNOSTI 

- hitro (ni treba čakati na spolno zrelost rastline; 

rastlina spolno dozori, ki zacveti) 

- ni potrebnih opraševalcev (prenos cvetnega 

prahu- moških spolnih celic) 

SLABOSTI 

- vsi potomci so enaki- kloni in s tem imajo 

enake sposobnosti prilagajanja okolju 

 

 

 

 

 



2. OPRAŠITEV  

Oglej si posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=fVaVOKxIQkE ali preberi besedilo 

v učbeniku Aktivno v naravoslovje 1 (str.101 – 102) 

1. NALOGA: Ob pomoči videoposnetka ali besedila v učbeniku ob spodnji skici pojasni 

OPRAŠITEV.  

Prav tako poimenuj na skici predstavljene  posamezne dele cveta. 

 

 

 

           OPRAŠITEV JE prenos peloda (pelodnih zrn)  na BRAZDO 

pestiča. 

            

 

 

 

 

 

 

PRAŠNIK                                PESTIČ 

 

 

 

2. NALOGA: Pojasni spodnje pojme in dopiši primere rastlin 

 

POJEM POJASNILO Prepoznaven znak Primer rastline 

VETROCVETKA 
 

rastline katerih cvetni prah prenaša 
veter 

cvetovi niso živih 
barv, ne dišijo,  

trave, pšenic,… 

ŽUŽKOCVETKA 
 

rastline, katerih cvetni prah 
prenašajo žuželke 

barviti  in dišeči 
cvetovi 

tulipani, 
narcise, 
marjetice … 

 

 

 

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

