
Kriteriji uspešnosti:           KAKŠNO JE MOJE ZNANJE ? 

CELICA, CELIČNO DIHANJE IN FOTOSINTEZA (uč. str. 61 – 66) ☺   

1. Vem, da je celica osnovna gradbena enota vsakega živega bitja in jo znam narisati.    

2. Vem, da je enoceličen organizem zgrajen iz ene same celice, večcelični organizmi pa 

so zgrajeni iz več celic. Poznam primere večceličnih organizmov. 

   

3. Znam opisati zgradbo celice in navesti pomene posameznih delov (organelov; jedro, 

kloroplast, vakuola, celična stena, c. membrana, mitohondrij, citoplazma). 

   

4. Razlikujem med rastlinsko in živalsko celico  in znam pojasniti razlike v njuni  zgradbi.    

5.Vem, da se pri celičnem dihanju, ki poteka v mitohondriju celice, sprošča energija , ki 

je potrebna za obstoj živih bitij. 

   

6. Vem, da celično dihanje poteka v celicah vseh organizmov ves čas.    

7. Vem navesti snovi, ki se pri celičnem dihanju porabljajo in snovi, ki nastajajo.    

8. Vem, da fotosinteza poteka samo v zelenih delih rastline in vem, zakaj je 

pomembna. 

   

9. Znam navesti snovi, ki se pri fotosintezi porabljajo in snovi, ki pri tem nastajajo, ter 

da je za fotosintezo potrebna svetlobna energija. 

   

10. Znam pojasniti razlike med celičnim dihanjem in fotosintezo.    

ZGRADBA IN DELOVANJE RASTLIN (uč. str. 68-90) ☺   

1. Vem, da se celice združujejo v tkiva, tkiva se združujejo v organe, organi pa v 

organske sisteme, ki gradijo organizem. 

   

- Na skici prepoznam posamezne rastlinske organe , poznam njihovo zgradbo in 

katere naloge opravljajo: 

- Korenina (naloge, zgradba, vrste korenin-prave, nadomestne korenine) 

- Steblo (naloge, zgradba, vrste-  zelnata, olesenela) 

- List (naloge, zgradba) 

   

   

   

   

2. Vem, da ima rastlina dva transportna sistema, in poznam  vlogo obeh transportnih 

sistemov (vlogo vodovodnih in sitastih cevi) 

   

3. Poznam pomen listnih rež.    

4. Znam pojasniti kaj so založne snovi in kakšen je njihov pomen za rastlino in ljudi.    

5. Vem navesti primere založnih tkiv, v katerih so shranjene založne snovi    

RAZMNOŽEVANJE, RAST IN RAZVOJ RASTLIN (uč. str. 92-104) ☺   

1. Na skici znam označiti posamezne dele semena in poznam njihovo nalogo. Ločim 

enokaličnice od dvokaličnic. 

   

2. Znam pojasniti zakaj je razmnoževanje pomembno.    

3. Razlikujem med spolnim in nespolnim načinom razmnoževanja in znam našteti 

primere nespolnega načina razmnoževanja. 

   

4. Prepoznam posamezne dele cveta in poznam njihov pomen (venčni, čašni listi, 

prašniki, pestič).  

   

5. Poznam razliko med enospolnim in dvospolnim cvetom.    

6. Razlikujem med oprašitvijo in oploditvijo.    

7. Razumem povezavo med zgradbo cveta in načinom opraševanja.    

8. Razlikujem med vetrocvetkami in žužkocvetkami in jih prepoznam na slikah.    



Kriteriji uspešnosti:           KAKŠNO JE MOJE ZNANJE ? 

 

Kriteriji uspešnosti zapisani s črno barvo so tisti, katere ste osvajali s šolskim delom pri pouku.  

Z modro barvo pa so zapisani tisti kriteriji uspešnosti, ki ste jih  usvajali na daljavo.  

9. Znam pojasniti postopek nastanka ploda in  semena od oprašitve do oploditve.    

10. Poznam razliko med enodomno in dvodomno rastlino.    

11. Na izbranih plodovih prepoznam njihov način razširjanja (veter, voda, živali)  Video 

povezava -Kako potujejo semena: https://www.pms-lj.si/si/razstave/arhiv/2641 

   

RAZVRŠČANJE RASTLIN  (uč. str. 105-113) ☺   

1. Razumem pomen razvrščanja rastlin v sistematske kategorije.    

2. Razlikujem med algami, mahovi, praprotnicami in semenkami ter poznam  

podobnosti  in razlike med njimi. 

   

3. Poznam kriteriji za delitev semenk na golosemenke in kritosemenke ter delitev 

kritosemenk na enokaličnice in dvokaličnice 

   

https://www.pms-lj.si/si/razstave/arhiv/2641

