
TOREK, 24. 3. 2020 

1. Šolska ura: PONOVIM  

Ob odtrganem cvetu rastline  ponavljam zgradbo cveta in pomen posameznih delov cveta.  

-Čemu služi cvet?  Cvet je namenjen spolnemu razmnoževanju rastlin. 

-Ali je cvet rastline ki si ga odtrgal enospolni ali dvospolni? Kaj to pomeni? Enospolni cvet pomeni, 

da so v njem samo prašniki (moški cvet), ali samo pestič (ženski cvet). 

- Kako imenujemo moški del cveta?  - Ga najdeš v cvetu tvoje rastline? Ponovi posamezne dele 

moškega dela cveta. Moški del cveta predstavljajo prašniki. Vsak prašnik je sestavljen iz prašnične 

nitke, in dveh polprašnic v katerih so  pelodna zrna (svetni prah; moške spolne celice) 

- Kako imenujemo ženski del cveta?  - Ga najdeš v cvetu tvoje rastline? Ponovi posamezne dele 

ženskega dela cveta. Ženski del cveta se imenuje pestič. Zgrajen je iz brazde pestiča, vrata pestiča 

in plodnice v kateri je semenska zasnova z jajčno celico. 

- Kakšno nalogo imajo venčni listi? Kakšna je naloga čašnih listov? Naloga venčnih listov je 

privabljanje žuželk, čašni listi pa varujejo notranje dele cveta (prašnike, pestič, venčne liste) preden 

se le ta odpre. 

- Je tvoja rastlina vetrocvetka ali žužkocvetka? V čem je razlika med vetrocvetkami in 

žužkocvetkami?  Vetrocvetke so rastline, katere oprašuje veter (veter prenaša cvetni prah). Takšne 

rastline nimajo obarvanih cvetov, ne dišijo in njihov cvetni prah je lažji, zato ga veter lažje prenaša 

(trave). Žužkocvetke pa so rastline, ki imajo barvite čašne liste (barvast cvet), dišijo in na tak način 

privabljajo žuželke da jih obiščejo in na tak način prenašajo cvetni prah iz cveta na cvet. 

- Kaj je oprašitev? Oprašitev je prenos peloda(moške spolne celice) na brazdo pestiča. 

- Ali je rastlina iz katere si odtrgal cvet enodomna ali dvodomna? Kakšna je razlika med enodomno 

in dvodomno rastlino? Enodomna rastlina pomeni, da so moški in ženski cvetovi na eni rastlini; 

˝rastlina ima en dom˝. Da je rastlina dvodomna pa pomeni, da so na eni rastlini samo moški 

cvetovi (prašniki), na drugi rastlini pa samo ženski cvetovi (pestiči); ˝rastlina ima dva doma˝. 

- Kako pri rastlinah poteka nespolno razmnoževanje?  Nespolno razmnoževanje rastlin poteka s 

pomočjo delov rastlin: - potaknjenci (listov, stebel) ; -grobanje (vinska trta); -živicami (jagode); - 

obraščanjem čebulic (narcise, zvončki); -s trosi (mahovi, praproti) 

- Ali obstaja nespolno razmnoževanje pri človeku? Nespolen način razmnoževanja ni mogoče 

(če človeku odrežemo prst, iz prsta ne more zrasti nov človek) 

- Naštej nekaj lastnosti, v katerih se cvetovi razlikujejo. Cvetovi se razlikujejo po barvi venčnih 

listov, po številu venčnih listov, po številu čašnih listov, po velikosti, številu prašnikov … 

- Zakaj je pridelek sadja lahko slabši, če je bila spomladi zmrzal? Če so spomladi nizke 

temperature je pridelek slabši, ker lahko cvetovi zmrznejo (celice propadejo) in odpadejo. 

- Ali bi se iz cveta jablane razvil plod, če bi mu odstranili vse venčne liste?  Če mu odstranimo 

čašne liste je verjetnost za razvoj ploda manjša, saj cvet ne bo privlačen za žuželke. Žuželke pa so 

tiste, ki prenašajo cvetni prah in poskrbijo za oprašitev, kateri sledi oploditev, kar je pogoj za 

razvoj ploda. 



 

- V nekem sadovnjaku so spomladi s škropivom uničili vse žuželke. Kaj misliš, ali bo  

pridelek sadja dober ali ne? Zakaj? Pridelek sadja bo slab, ker so žuželke pomembi opraševalci 

(prenašajo svetni prah iz cveta na cvet). Uspešni oprašitvi sledi oploditev, ki je nujno potrebna za 

razvoj ploda. 

Kako si zadovoljen svojim znanjem? 

 

 

2. šolska ura: OPLODITEV (naslov v zvezku) 

1. S pomočjo učbenika Aktivno v naravoslovje 6(str. 102- 103) ali s pomočjo spletnega učbenika za 

naravoslovje 6 (https://eucbeniki.sio.si/nar6/index.html ) predstavi nastanek PLODA in njegovo 

zgradbo. 

RISBA: 

 
ALI (še boljše je oboje) 

 
Iz oplojene  jajčne celice se razvije SEME.  Seme kritosemenk je obdano z OSEMENJEM,  ki se razvije 

iz plodnice, vse skupaj imenujemo PLOD.  

 

 

 

 

 

 

 

☺   

raste in se razvije se v plod 

 

nastane seme 

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


2. Nariši skico ploda in označi posamezne dele. (učbenik str. 102) 

 

 
3. Naloga plodov je razširjanje semen. Plod semena varuje pred sušo, mrazom , živalmi. Zakaj 

pravimo, da so semena svetovni popotniki? (Kdo vse raznaša plodove in posledično s tem tudi 

semena? Naštej primere) 

Semena so svetovni popotniki, ker se razširjajo po svetu. Oblika semen in plodov je prilagojena 

načinu razširjanja.  Razširjajo se lahko na različne načine.  

Veter – padalca regratove lučke, javorjevi plodovi s krilci (˝helikopterčki˝);  

Živali (ptice) – češnje, ribez (mesnato osemenje ploda, jim služi za hrano) 

Voda – kokosovi orehi 

DODATNO POJASNILO (ni ga treba prepisovati):. Plodovi, ki jih raznašajo živali, so običajno sočni in 
živih barv. Živali plodove pojedo, neprebavljena semena pa običajno izločijo daleč vstran od 
materinske rastline. Plodovi, ki jih raznaša voda, imajo za vodo slabo prepustno lupino ter vsebujejo 
veliko zraka, da ne potonejo. Semena ali plodovi, ki jih razširja veter, so običajno opremljena z 
dlačicami (regrat, vrba) ali s 'krilci' (javor).  
Nekatere rastline pa imajo razvite strukture, ki izstrelijo seme v okolico in s tem same razširjajo 
semena. Tak primer je nedotika.  

 

 

4. Pojasni pojme (pri kritosemenkah in golosemenkah pripiši primere rastlin):  

OPLODITEV- združitev moške in ženske spolne celice 

KRITOSEMENKA -  skupina rastlin, katerih semena so skrita v notranjosti ploda sliva, breskev, hruška, 

češnja … 

GOLOSEMENKA- skupina rastlin, ki ne razvije ploda, temveč samo seme (iglavci) 

PLOD -  seme + osemenje (razvije se iz plodnice pestiča in varuje seme; lahko je suho ali mesnato-

sočno) 

SEME- del rastline, ki se razvije po oploditvi (združitvi moške in ženske polne celice) iz semenske 

zasnove in služi razmnoževanju (zgrajen je iz zarodka nove rastline, kličnih listov in semenske lupine) 

 Za konec si poglej še animacijo na  tej povezavi 

https://www.youtube.com/watch?v=fVaVOKxIQkE  in ponovi vse kar si se naučil. 

 

 

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

