
Torek, 31. 3. 2020 

1. šolska ura:           Naslov v zvezku:  ZAČETKI ŽIVLJENJA 

Verjetno si se že spraševal- a, kako in kdaj se je začelo življenje na Zemlji. Danes boš s 

pomočjo učbenika, spletnega učbenika ali kakega drugega vira prišel do tega odgovora.    

1. O nastanku življenja na Zemlji obstaja več hipotez. S pomočjo učbenika Dotik življenja 9 (str. 59, 60), 

spletnega učbenika (https://www.irokusplus.si/izbirka/biologija-9)  ali s pomočjo katerega drugega vira razišči 

katere so te hipoteze in jih zapiši v zvezek.   

Kdo je bil Louis Pasteur, kaj je trdil? 

Katera hipoteza je danes prevladujoča? Zapiši jo z rdečo barvo in jo pojasni. 

 

2. Zadaj, ko si stvar raziskal ti naloge v DZ na straneh 66-67, ne bodo delale težav. Reši jih. 

 

3. Ti zdaj  veš, katera hipoteza o nastanku življenja na Zemlji je najverjetnejša. Kaj pa tvoji straši ali stari starši? 

Povprašaj jih o tem, kaj oni mislijo kako je nastalo prvo živo bitje na Zemlji. H kateri hipotezi od zgoraj naštetih 

se nagibajo? Kaj misliš zakaj? 

 

Za tiste, ki bi radi izvedeli več:  

https://www.youtube.com/watch?v=de1hiS_XjWg 

https://www.youtube.com/watch?v=xyhZcEY5PCQ 

 

 

2. šolska ura:                                 Naslov v zvezku: PRVE OBLIKE ŽIVLJENJA 

1. S pomočjo učbenika (str.60-62) ali spletnega učbenika ali kakega drugega vira, razišči in v zvezek pod 

naslov zapiši odgovore na spodnja vprašanja (odgovarjaj v celih stavkih): 

a) Kje se je pojavilo pravo živo bitje (kopno ali voda) in pojasni zakaj ravno tam? 

b) Večina živih bitij za življenje potrebuje kisik. Takim organizmom pravimo da do AEROBNI.  

c) Prvi organizmi so bili ANAEROBNI. Kaj to pomeni? 

d) Kako pravimo s tujko živim bitjem, ki porabljajo hrano?  

e) Katerim organizmom pravimo, da so AVTOTROFNI?  

f) Kateri so bili prvi AVTOTROFNI organizmi na ZEMLJI? 

g) Kdaj se je lahko začelo življenje na kopnem? 

h) Kateri so bili prvi kopenski organizmi in iz česa so se razvili?  

i) Kateri so bili prvi kopenski vretenčarji in iz katerih živali so se razvili? 

j) Kateri so bili prvi pravi kopenski vretenčarji? 

k) Iz učbenika(str.61) prepiši  4 pomembna geološka obdobja in za vsako geološko obdobje zapiši 

po dva tebi zanimiva mejnika (podatka). 

2. Reši naloge v DZ, str. 68,70. 

Za tiste, ki bi radi izvedeli več: 

https://radiostudent.si/znanost/frequenza-della-scienza/in-bilo-je-%C5%BEivljenje 

https://www.irokusplus.si/izbirka/biologija-9
https://www.youtube.com/watch?v=de1hiS_XjWg
https://www.youtube.com/watch?v=xyhZcEY5PCQ
https://radiostudent.si/znanost/frequenza-della-scienza/in-bilo-je-%C5%BEivljenje


 

Četrtek, 2. 4. 2020  

1 in 2. šolska ura:  Naslov v zvezek:      EVOLUCIJA -  CHARLES DARWIN  

Zdaj že veš, da smo se vsi organizmi razvili iz ene preproste celice, kar nas uči biokemijska 

evolucijska teorija nastanka življenja na Zemlji.  Iz časovnega traka razvoja življenja na Zemlji si 

spoznal, da so se živa bitja skozi več milijonov let spreminjala. Pa veš kateri znanstvenik je bil tisti, ki si je 

upal trditi, da imamo vsa živa bitja na Zemlji skupnega prednika? Da so se živa bitja skozi več milijonov 

let spreminjala?  

Danes se boš začel ukvarjati z EVOLUCIJO in Charlesom Darwinom in njegovo teorijo EVOLUCIJE. 

1.  V zvezek na kratko predstavi Charlesa Darwina (kdaj je živel, s čim se je ukvarjal, kakšen je njegov 

doprinos k razvoju bioloških znanj, zakaj mu pravimo oče evolucije …)  Vse te podatke, podkrepljene z 

video posnetki, najdeš v spletnem učbeniku https://www.irokusplus.si/izbirka/biologija-9  (poglavje 6. 

Evolucija) podatke in posnetke najdeš tudi v spletnem učbeniku za biologijo 8 založbe iRokusPlus 

https://www.irokusplus.si/izbirka  (poglavje 1. Zgodovina raziskovanja – Znanost se spreminja), v 

učbeniku za biologijo Dotik življenja 9 (str. 66- 69). 

 

2. S pomočjo prej videnih video posnetkov  iz  spletnega učbenika ali s pomočjo učbenika Dotik življenja 9  

(str. 66-69)  pojasni pojme: 

EVOLUCIJA -  

NARAVNI ZBOR -  

UMETNI IZBOR (umetna selekcija)- 

BOJ ZA OBSTANEK -  

ČEZMERNO POTOMSTVO – 

3. Reši naloge v DZ str 6., str.7. , str. 11 

Za tiste ki bi radi vedeli več oz. imajo težave pri razlagi zgornjih pojmov. 

https://www.youtube.com/watch?v=SAmqm_CqgBc (naravni izbor; Infordrom) 

https://www.youtube.com/watch?v=urSNtaQKOAk (nastavi si samodejne podnapise in izberi slovenščino) 

https://www.youtube.com/watch?v=sN_ALbAkvus (nastavi se samodejne podnapise in izberi slovenščino) 
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