
NARAVOSLOVJE 6. RAZRED 

(4. 5. 2020 – 8. 5. 2020) 

Pozdravljeni učenci. 

Takole pa smo tudi korona-počitnice preživeli , upam, da ste se spočili in si nabrali dovolj 

moči, še za zadnji finish šolskega leta. V tem času nas čaka marsikaj. Hočemo ali nočemo si 

bo potrebno pridobiti eno oceno in seveda posamezne predmete zaključiti. Kako bo vse to 

potekalo, vas bomo o tem obvestili posamezni učitelji določenega predmeta, takoj ko bodo 

informacije jasne tudi za nas. Mogoče si lahko upamo, da pa se le še vrnemo v šolske klopi, 

kar bi marsikomu olajšalo marsikatero težavo. Ko izvemo kaj več, vas o tem seveda 

obvestimo. 

 Upam, da ste in še boste preživeli veliko časa zunaj, v tem času izkoristite čas tudi za to, da 

naberete kakšno cvetlico in jo posušite za herbarij.  

Dobro veste, da morate pri nabiranju biti previdni, da naberete tiste, ki cvetijo in jo 

naberete skupaj s korenino. Kaj je cvet in kaj je korenina bomo spoznali v tem tednu? 

 

Preberi si spodnji zapis. 

ZGRADBA RASTLIN 

Živali, ljudje in rastline so živa bitja, rečemo, da so to organizmi, ker so zgrajeni iz organov. 

Katere organe imamo ljudje?  To so pljuča, ledvice, srce, jetra, možgani, žile, črevo, 

sapnik…. Podobne organe imajo tudi živali. Kaj pa rastline, katere organe imajo? Rastline  

imajo drugačne organe in sicer cvet, liste, steblo in korenine. To so organi rastlin. 

Vsi se zavedamo, da so si rastline med sabo zelo različne, nekako pa jih po njihovih 

značilnostih razvrščamo v štiri velike skupine. Kraljestvo rastlin razdelimo na:  ALGE, 

MAHOVI, PRAPROTNICE IN SEMENKE. (Kaj več o teh skupinah si lahko prebereš v 

delovnem zvezku na strani 177 – 181, mi jih bomo omenjali še kasneje). 

Nekatere rastline lahko imajo vse te organe, to pomeni, da so višje ravite rastline ali bolj 

razvite rastline. Takšne rastline spadajo v skupino BRSTNIC. Nekatere rastline pa nimajo 

vseh organov, na primer , lahko se zgodi rastlina nima cvetov ali stebla, vsaj ne v takšni 

obliki, kot si to predstavljamo mi. Takšne rastline so zato nižje oziroma manj razvite. Sem 

spadajo na primer alge, ki rastejo v vodi in jih zato uvrščamo v skupino STELJČNIC. 

 

 

 

 

 



Zapiši si v zvezek. 

  naslov ZGRADBA RASTLIN 

1. Rastline so zgrajene iz organov:  -    korenina 

- steblo 

- list 

- cvet 

 

V zvezek nariši poljubno rastlino in ji označi in napiši organe. 

Za predstavo prilagam sliko. Slika naj bo enostavna. 

 

 

2. Kraljestvo rastlin razdelimo v štiri skupine in sicer glede 

na to kakšne so značilnosti  teh rastlin: 

- ALGE 

- MAHOVI 

- PRAPROTNICE 

- SEMENKE 

Na tej osnovi si rastline sledijo tudi po tem, kako so razvite, od najmanj , do najbolj razvitih. 

 

3. Glede na to, kako razvite so rastline, ločimo: 

a) STELJČNICE so nižje razvite rastline in nimajo razvite vseh organov, sem spadajo 

alge in nekateri mahovi. 

b) BRSTNICE so višje razvite rastline in imajo vse razvite organe, sem spadajo 

praprotnice, semenke… 

 

 

 

Če boste imeli težave ali vprašanja pri razumevanju, pa se le obrnite name. 

(anchy.antlogaana@gmail.com) 

 

Lepo vas pozdravljam in ostanite zdravi.    

Učiteljica naravoslovja 

Ana Antloga 
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