
Torek,  24. 3. 2020 

1. Šolska ura: KLONIRANJE 

 

1. Če še nisi, potem zdaj najprej preveri pravilnost tvojih nalog iz prejšnjih dni. 

 

S pomočjo učbenika  ali spletnega učbenika ( https://www.irokusplus.si/ Biologija 9; 

4.poglavje:Biotehnologija)  in tam dodanih videoposnetkov,  v zvezek zapiši odgovore na spodnja 

vprašanja: 

a)    Kaj je kloniranje? 

b)   Kaj so kloni?  

c)    Kakšne načine kloniranja poznamo?  

d)  Kako je nastala ovca Dolly?  

 

Reši nalogo 5 v DZ str.55 

Če te je kloniranje navdušilo, si oglej oddajo Ugriznimo znanost: Oživljanje mutantov 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174518712 (ne pozabi, za ogled se moraš prijaviti). 

 

2. ura:  PREDNOSTI IN SLABOSTI GENSKO SPREMENJENIH ORGANIZMOV (učbenik str. 53, 54) 

Zdaj že veš, da so GSO (gensko spremenjeni organizmi) tisti organizmi, ki poleg svojih genov vsebujejo še 

gene drugih organizmov.   Ali so taki organizmi ˝zaželjeni˝  na našem planetu ali ne? Kakšne so njihove 

prednosti in kakšne so njihove slabosti?  Svoje razmišljanje zapiši v zvezek in reši naloge 7, 8, 9  v 

delovnem zvezku str.57 in naloge na str. 58 v DZ. 

 

ČETRTEK, 26. 3. 2020 

1. Šolska ura: PONAVLJANJE 

1. V priloženem dokumentu boš našel zapisane kriterije uspešnosti za prve 4. sklope obravnavanih 

vsebin, preveri svoje znanje. Če imaš možnost tiskanja, dokument natisni in označi svojo uspešnost.  

2. Na spletu poišči spletne strani s pomočjo katerih boš ponovil svoje znanje različnih, do sedaj 

obravnavanih vsebinskih sklopov (biologija, bionika, biokemija, genetika). Naslove spletnih strani 

shrani in mi jih pošlji na nas skupni kanal v eAsistentu, tako da bodo do njih lahko dostopali tudi tvoji 

sošolci. Lahko mi jih pošlješ tudi na mojo elektronsko pošto. 

Lahko pa izdelaš tudi kakšen kviz ali drugo didaktično igro, tudi to lahko deliš med sošolci v kanalu 

eAsistenta. 

 

2. Šolska ura: RAZVOJ ŽIVLJENJA 

 

Naslov v zvezku: NASTANEK ZEMLJE IN RAZVOJ ŽIVLJENJA 

Na spletu poišči kakšen zanimiv video posnetek, ki prikazuje nastanek našega planeta  Zemlje in 

razvoj življenja na njem (zelo zanimiv dokumentarec v angleškem jeziku najdeš na tem linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=_YoajDFlhCE , z malo ˝klikanja˝ pa si lahko nastaviš 

samodejne slovenske podnapise; glej spodaj) 

https://www.irokusplus.si/
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174518712
https://www.youtube.com/watch?v=_YoajDFlhCE
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V kolikor najdeš kakšen dober ˝filmček˝ o nastanku Zemlje, ga lahko deliš z mano in sošolci na 

našem ustvarjenem kanalu  v eAsistentu) 

https://www.youtube.com/watch?v=PzTjbZh2kDA 

 

 V zvezek zapiši kratek povzetek ali oblikuj miselni vzorec,  ki ti bo prinašal spodnja znanja: 

- kaj je geologija in kdo so geologi 

- kdaj in kako je nastala Zemlja (veliki pok) 

- kakšna je bila Zemlja na začetku) magma) 

- kakšne so bile razmere na Zemlji takrat (kateri plini v ozračju -atmosferi, kakšna je bila 

zemeljska površina, prajuha) 

- kje se je začelo življenje, zakaj ravno tam 

 

Seveda si lahko pri vsem tem pomagaš tudi z učbenikom (str. 58, 59) ali s spletnim 

učbenikom iRokusPlus 

 

Klikni na drugo ikono- kolo, 

izberi podnapisi, nato 

angleščina (samodejni 

prevod), še enkrat podnapisi 

in nato samodejni prevod kjer 

izbereš slovenščina.  

https://www.youtube.com/watch?v=PzTjbZh2kDA

