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A. Ponovitev snovi 

Tretji teden opazovanja rasti fižola ali druge rastline (Samostojni delovni zvezek, str. 49) je za nami. 

Nekateri ste mi poslali fotografije in me obveščali o vašem delu (sem bila zelo vesela), drugi se niste 

odločili  tako (ni bilo obvezno pošiljanje). Po tretjem tednu pa želim videti vaš pridelek, vašo 

opravljeni nalogo, zato opravite spodnjo nalogo po navodilih. Navodila natančno preberite in nalogo 

opravite, kot je navedeno (napisano). Naloga je OBVEZNA za VSE UČENCE (bom pregledala).  

 

a) Poišči svojo vzgojeno rastlino (fižol), jo fotografiraj in sliko shrani (če znaš jo shrani s svojim 

imenom in priimkom).  

b) Fotografijo mi OBVEZNO pošljete na naslednjo povezavo (klikni naslov) Vpliv vrste prsti na kalitev 

in rast rastlin.  

Navodila za objavo.  

 

Kliknite znak + desno spodaj.  

 

Odpre se vam okence, ki ga je 
potrebno izpolniti.  
 

 

Kliknete na napis Title  - vpišite svoje ime in 
priimek. 

 

 

Nato kliknete na Write something in 
vpišite svoje ugotovitve, opažanja glede 
rasti rastline (pomoč DZ, str. 49., če ste 
sproti vpisovali opažanja). 

 

1. Kliknete prvi znak (puščica 
navzgor).  
2. Desno se odpre okence Files. 
3. Kliknete PICK FILE in poiščete 
sliko vaše rastline in jo dodate.  
 
 

 

1. S objavo je vaša domača naloga opravljena.  
2. Objava mora biti narejena  danes, 6. 4. 

2020 ali najkasneje do 7. 4. 2020.  
3. Domačo nalogo bom pregledovala 8. 4. 

2020, ob 14.00.  

 

https://padlet.com/jaslampreht/y4jvu7n1sdeg
https://padlet.com/jaslampreht/y4jvu7n1sdeg
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B. Usvajanje nove snovi  

GOZD 

1. Kadarkoli v tem tednu (najbolje pa je to storiti danes) pojdite na sprehod do bližnjega gozda. 

2. Nekje ob robu gozda ali v gozdu si izberite točko opazovanja.  

3. Umirite se in iz točke opazovanja začnite opazovati v vse smeri (to pomeni, da se vrtite počasi (2 

min/položaj) v smeri urinega kazalca in opazujete (tla, debla, krošnje, živali, vrste rastlin, sence, 

svetlobo, veter, ptičje petje, vonj …).  

4. Ko zaključite krog, zaprete oči (se NE premikate, vrtite) in 5 min poslušate zvoke ter jih 

poskušajte prepoznati.  

5. Nato se po gozdu še malo sprehodite, naredite nekaj vaj (počepi, raztegi …) in med hojo ali tekom 

opazujte gozd. Med telovadbo si v gozdu izberite zanimiv objekt (nekaj kar boste opazovali) in 

odnesite domov (seveda ne boste izruvali drevesa  in ga odnesli domov).  

6. Doma izpolnite vajo v Samostojnem DZ, str. 116 z naslovom Obišči bližnji gozd. Pri 3. nalogi žal ne 

bo mogoče objekta predstaviti sošolcem, ampak si izberite nekoga doma. 

 

C) Utrjevanje snovi 

Ponovite poglavij (to že vse znate, a vseeno preletite slike, debeli tisk, itd): 

a) 3. 1. Celica (str. 84. – 99.),  

b) 3. 2. Celično dihanje in fotosinteza (str. 100. – 110.), 

c) Reševanje nalog (če še niso) od str. 111. – 114).   

  

 

Lep pozdrav, Jasna Lampreht. 


