
 

 

Torek, 1.šolska ura: 

Da je evolucija – razvoj organizmov skozi več milijonov let že veš. Zadnjič  si spoznal tudi, da so se organizmi morali 

prilagoditi na okolje v katerem živijo (neprilagojeni organizmi propadejo - zato pri nas ne raste ananas, ne srečamo 

severnega medveda, koale…).  

Organizmi pa se ne prilagajajo samo na nežive dejavnike okolja, pač pa osebki ene vrste vplivajo na razvoj druge 

vrste. Danes se boš ukvarjal  z  VZAJEMNO EVOLUCIJO. 

1. Preberi besedilo v učbeniku (str. 82, 83).  in na primeru galapaških želv pojasni VZAJEMNO EVOLUCIJO.  

Da ti bo delo steklo lažje od rok, si najprej ustno  odgovori na spodnja vprašanja. 

a) O čem govori besedilo? 

b) O kateri vrsti želv je govora? 

c) Ali so vse galapaške želve enake? 

d) V čem se razlikujejo? 

e) Kaj je glavni vir hrane za galapaške želve? 

f) So vse opucinije enake? 

g) V čem se razlikujejo? Zakaj? 

h) Ali na otoku, kjer ni želv najdemo visoke opucinije? Zakaj? 

i) Kakšne želve najdemo na otoku, kjer so opucinije visoke? 

 

2. Na podlagi besedila in ustnih odgovorov pojasni pojem VZAJEMNA EVOLUCIJA  (zapiši v zvezek) 

Zapiši še sam kakšen primer vzajemne evolucije (spomni se na video posnetke o prilagoditvah organizmov, ki 

si jih pogledal zadnjič). 

 

3. Reši nalogi 5, 6 na str.23, 24. 

4. Oglej si evolucija razvoja KORONAVIRUSA:  https://www.youtube.com/watch?v=NJLXdsO1GBI ( je dober 

uvod za naslednjo šolsko uro) 

 

Za tiste, ki želijo izvedeti več: 

https://www.youtube.com/watch?v=oUBCLx3Upwc 

https://www.youtube.com/watch?v=DopwgHZBTk4   

https://www.youtube.com/watch?v=8f9fLpN50bQ   

 

2. šolska ura                                  Naslov v zvezek:   ODPORNOST ANTIBIOTIKOV 

1. Preberi članek na naslednji povezavi ali si oglej video posnetek o antibiotikih 

https://siol.net/novice/slovenija/odpornost-ki-si-je-nihce-ne-zeli-484736  

https://4d.rtvslo.si/arhiv/ultrazvok/174601533  

2. Odgovori na vprašanja. Odgovore zapisuj v zvezek in jih pošlji kot dokaz za opravljeno delo. 

a) Kaj so antibiotiki in zakaj jih uporabljamo? 

b) Zakaj se učinkovitost antibiotikov zmanjšuje? 

c) Kje je vzrok za odpornost bakterij na antibiotike? 

3. Kakšna je razlika med bakterijo in virusom? 

4.  Lahko virusne bolezni zdravimo z antibiotiki? 

 

Za tiste, ki bi radi izvedeli več: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wof_aGYQNwk   
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četrtek:  2. uri 

Na zemlji živi več milijonov različnih vrst organizmov Zdaj že veš, kaj je VRSTA in kaj je POPULACIJA. V kolikor si 

pozabil ju boš ponovil s pomočjo učbenika (str. 87) ali s pomočjo video posnetka v  spletnem učbeniku 

(https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-bio9/#69 ; poglavje 6.7.Teorija evolucije), kjer si boš ogledal video posnetek 

o NATSAJANJU NOVIH VRST. 

Naslov v zvezku: NASTAJANJE NOVIH VRST, RAZŠIRJANJE in IZUMIRANJE VRST 

1. Ob prebiranju učbenika ali ogledu video posnetka, pojasnite vzroke za nastanek novih vrst organizmov. 

(lahko narišeš skico) 

2. Reši nalogo 1 v DZ str 27 

3. Preberi besedilo o Galapaških ščinkavcih in reši nalogo 2 v DZ str. 28. 

4. Preberi besedilo in si oglej video posnetke v spletnem učbeniku, skrite pod naslovom RAZŠIRJENOST VRST. 

5. Reši nalogo 1 v DZ str. 29 

6. Organizmi pa tudi izumirajo. Preberi besedilo in si oglej video posnetke v spletnem učbeniku, ki se skrivajo 

pod naslovom Vrste izumirajo. 

7. Reši naloge v 1-4 DZ str. 30, 31 

8. Pozorno si oglej oddajo Izodrom (https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174681194  od 32 -37 minute) in v 

zvezek pojasni pojem. 

ENDEMIT-                                                                                                                                                                         
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