
Torek, 12. 5. 2020            

1. ura: terensko delo (travnik):  Odpravi se na bližnji travnik in reši delovni list. Lahko ga natisneš ali pa zgolj zapisuj 

odgovore v zvezek. 

TERENSKO DELO 

TRAVNIK in TRAVNIŠKE RASTLINE                      

1. Pojasni, kaj je travnik. Travnik je prostor (življenjski prostor) na Zemlji,  kjer živijo 

različni organizmi. 

 

2. Kako bi razložil kaj je travniška  rastlina? Travniška rastlina je rastlina, ki raste na travniku                                                

. 

3. Rastline smo razvrstili v 4 skupine ( alge, mahovi, praproti in semenke ) 

a) Katere od teh skupin rastlin si uspel najti na travniku?  

Na travniku si sigurno našel semenke. V kolikor je travnik bolj vlažen (močvirnat) lahko najdeš tudi kakšne 

praprotnice (preslice) in mahove. 

 

b) Zakaj ostalih skupin na travniku nisi našel?                                                                                                                  

Na travniku nisi našel alg, ker le te uspevajo v vodi. Če je travnik suh(suha tla) na njem nisi našel skupine 

rastlin, ki jih uvrščamo med praprotnice in mahove. Le ti uspevajo na precej vlažnih tleh. 

 

4. Semenke razdelimo med kritosemenke in golosemenke.  

Katero skupino semenk si našel na travniku?                                                                                                                   

Na travniku si našel kritosemenke. Med golosemenke uvrščamo iglasta drevesa (smreka, bor, macesen, 

jelka…) 

 

5. Kritosemenke razdelimo med enokaličnice in dvokaličnice. Po čem jih ločiš?  

Enokaličnice imajo vzporedno razporejene liste na žilah, njihovi cvetovi so 3 števni in imajo šopast 

koreninski sistem. 

Dvokaličnice imajo mrežasto razporejene žile na listu, njihovi cvetovi so 5 števni in imajo praviloma 

glavno korenino iz katere izraščajo stranske korenine 

6. Katere enokaličnice in katere dvokaličnice si našel na travniku? Skušaj določiti njihova imena s pomočjo 

slikovnih ključev: http://galerija.foto-narava.com/thumbnails.php?album=4   

http://www2.arnes.si/~bzwitt/flora/cvetje_Maj.html  

http://www.medenidan.si/medonosne-rastline/roze-in-trave/  

 

ENOKALIČNICA DVOKALIČNICA 

 
pasja trava, lisičji rep, mačji rep 

 
kozja brada, regrat, kodrasta in navadna kislica 

 
pahovka, plazeča pirnica,  

 
njivsko grabljišče, razprostrta zvončnica 

 
pokončna stoklasa,ozkolistni trpotec 

 
travniška kadulja, vrednikov jetičnik, 

 

7. Poišči dva različna cvetova ( cvet vetrocvetke in cvet žužkocvetke) in ju nariši in opiši. 

 

http://galerija.foto-narava.com/thumbnails.php?album=4
http://www2.arnes.si/~bzwitt/flora/cvetje_Maj.html
http://www.medenidan.si/medonosne-rastline/roze-in-trave/


CVET  vetrocvetke CVET žužkocvetke 

- cvetovi so neopazni, razvijejo veliko 

cvetnega prahu (cvetovi trav) 

 

 
  

 

- dišeči in barvasti cvetovi 

  

 

2. ura: DEJAVNIKI OKOLJA 

Ali si se kdaj spraševal zakaj pri nas ne raste ANANAS, zakaj pri nas ne uspeva MANGO? Zakaj pri nas na travniku ne 

najdemo rasti riža, lokvanjev? Nenazadnje zakaj v naših gozdovih po drevesih ne skačejo opice? 

S klikom na povezavo do spletnega učbenika  Naravoslovje  6 https://eucbeniki.sio.si/nar6/1553/index.html , boš 

raziskal zakaj je temu tako. 

V zvezek napiši večji naslov: PRILAGODITVE ORGANIZMOV 

1. Ob sliki njive  razmisli, kaj vse vpliva na rast rastlin? Nato natančno preberi odgovor, ne rabiš ga zapisati v 

zvezek. Si razmišljal prav? (odgovori sam sebi). 

 

2. V zvezek zapiši manjši naslov:        DEJAVNIKI OKOLJA  in dopolni zapis (zapisuj samo ključne besede) 

 

 

3. S puščico spodaj, se sprehodi po  straneh spletnega učbenika preberi besedilo in dopolni zapis (zapisuj samo 

ključne besede) . S klikom na zelene kvadratke, si boš razširil pogled na to novo učno snov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Na koncu poglavja te čaka kratek povzetek snovi, čakajo pa te tudi naloge s pomočjo katerih boš preveril 

svoje znanje. 

 

Ne pozabi poslati dokaza o svoje delu. 

NEŽIVI DEJAVNIKI OKOLJA: 

Svetloba, voda, temperatura, zračni 

tlak, zemeljska privlačnost, veter, 

mineralne snovi 

ŽIVI DEJAVNIKI OKOLJA: 

Živali, rastline, glive, bakterije, človek 

https://eucbeniki.sio.si/nar6/1553/index.html

