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Pozdravljeni šestošolci, kako ste? Pridno opravljate svoje šolske obveznosti? Prepričana sem, da imate še veliko 

prostega časa in lahko pomagate staršem pri vsakodnevnih opravilih, ko so sesanje, kuhanje, pospravljanje … Ko smo 

že pri pospravljanju, kakšne so vaše sobe v teh dneh, ko ne hodite v šolo,  pospravljene ali razmetane? Želja staršev 

je sigurno ta, da bile vaše sobe pospravljene in urejene. Kaj pa pomeni pospravljena soba, pospravljena omara? Tako 

je, da je vsaka stvar na svojem mestu (zvezki na polici, nogavice v enem predalu, spodnjice v drugem predalu, 

oblačila v omarah razvrščena: na eni polici hlače,  na drugi polici majice, jakne in jopice na obešalnikih …).  Zakaj 

mislite, da je boljše, če so stvari v sobi pospravljene? 

Seveda, kadar imamo opravka z večjim številom stvari oz. predmetov, jih razvrščamo v večje ali manjše skupine – 

SISTEME, zato da jih lažje najdemo (razvrščeni so po določenih lastnostih; npr. dolge hlače, kratke hlače, dolgi rokavi, 

kratki rokavi …) 

Na svetu je veliko število organizmov, kateri so tudi razvrščeni v določene skupine- sisteme. Ker so organizmi živa 

bitja, jih razvrščamo v tako imenovane BIOLOŠKE SISTEME. Danes se boste ukvarjali z razvrščanjem rastlin v sisteme. 

V zvezek napiši naslov RAZVRŠČANJE RASTLIN 

Na spletni strani razreda je priloga (Razvrščanje rastlin), katere vsebino najprej  natančno preberi, preglej povezave 

na spletne strani  in nato v zvezek zapiši spodnji povzetek. 

SISTEMATIKA IN VRSTE SISTEMOV: 

o SISTEMATIKA je veda,  ki se ukvarja z razvrščanjem organizmov v sistem. 

o NARAVNI SISTEM razvršča živa bitja glede na stopnjo sorodnosti med posameznimi vrstami. 

o UMETNI SISTEM razvršča živa bitja glede na neko izbrano kategorijo (lastnost). 

Z razvrščanjem organizmov se je ukvarjal že PRAČLOVEK: 

- rastline: užitne, strupene, zdravilne 

- živali: primerne za lov, nevarne 

 

ARISTOTEL:  eden  prvih sistematikov, ki je združeval živa bitja glede na zunanji videz. 

Rastline delil na:                          Živali pa na: 

-zelišča                                        -živali v vodi 

-grme                                          -živali na kopnem 

-drevesa.                                     -živali v zraku. 

 

CARL VON LINNE: največji naravoslovec  18.stoletja 

- razvil sistem za razvrščanje rastlin in živali 

- uvedel je DVOJNO POIMENOVANJE (BINARNO NOMENKLATURO) rastlinskih in živalskih vrst. 

 

VRSTA - osnovna sistematska kategorija: 

• skupina organizmov, ki so si zelo podobni in imajo veliko skupnih značilnosti, 

• pripadniki iste vrste se lahko med seboj razmnožujejo in imajo plodne potomce, 

• vsako VRSTO poimenujemo. 

 

 



DVOJNO POIMENOVANJE – BINARNA NOMENKLATURA (znanstveno poimenovanje): 

• uvedeno zaradi večje preglednosti rastlin 

• imena vrst so običajno sestavljena iz dveh besed, 

• vse vrste organizmov imajo poleg imena v domačem jeziku tudi znanstveno ime v latinščini 

• znanstveno ime neke vrste je enako po vsem svetu in je zmeraj sestavljeno iz dveh besed 

 

SISTEMATSKE KATEGORIJE v biološkem sistemu: 

• kraljestvo (rastline, živali, glive, bakterije) 

• deblo 

• razred 

• red 

• družina  

• rod 

• vrsta 

 

Sorodni organizmi pripadajo isti VRSTI, VRSTE združimo v širšo skupino ROD, rodovi sestavljajo DRUŽINO. 

Družine so del REDA. Redovi sestavljajo RAZRED, ki se združujejo v DEBLO. DEBLA so del KRALJESTVA. 

KRALJESTVA sestavljajo DOMENO skupin organizmov. 

DOLOČEVALNI KLJUČI- pripomoček (knjiga), za določanje imen organizmov: 

- slikovni ključ: - ime rastline določimo s pomočjo slike 

- strokovni – dvovejnati  (dihotomni) ključ: -ime rastline določimo s pomočjo natančnih opisov posameznih 

delov rastlin (izbiramo med dvema zapisanima  trditvama); prim. Mala flora Slovenije 

 

 

PREIZKUSI DELOVANJE SPLETNIH DOLOČEVALNIH KLJUČEV! 


