
SVET RASTLIN  - naravoslovni dan za 6. razred 
 

 

Danes je petek,  8. 5. 2020 in na urniku je 3. naravoslovni dan z naslovom SVET RASTLIN.  

 

V štirih različnih delavnicah (gospodinjstvo, tehnika, naravoslovje in angleščina) boste spoznali pomen 

opraševalcev rastlin za hrano in si za malico pripravili zdrav zelenjavni ali sadni krožnik, spoznali boste 

pogoste pomladne travniške rastlin ter izdelali stojalo za ključe. Da bo dan še bolj zanimiv, boste svoje 

znanje nadgradili še z angleško delavnico in spoznali besedišče, povezano s svetom rastlin. 

 

Natančna navodila vseh delavnic so objavljena v nadaljevanju. Vrstni red delavnic ni pomemben.  

 

 

Delavnice: 

 

 Naslov delavnice Cilj Pripravila učiteljica  

1.  Brez opraševalcev ni hrane. 
Izdelali boste zdrav, pisan, sadni ali 

zelenjavni krožnik. 
Mojca Flere 

2.  
Izdelajmo stojalo za ključe 

iz lesa in kamenčkov. 

Izdelali boste stojalo za ključe iz lesa in 

kamenčkov. 
Tanja Remih 

3.  Science in English. 
Spoznali boste angleško besedišče, 

povezano z rastlinami. 
Veronika Jelen Polak 

4.  
Kaj nekaj tukaj cveti? 

 

Spoznali boste pogoste pomladne travniške 

rastline. 
Barbara Petan 

 

  

Vodja naravoslovnega dne: Barbara Petan 



BREZ OPRAŠEVALCEV NI HRANE 
 

Pri pouku gospodinjstva ste že spoznali, kako iz cveta nastane plod. Da si malce osvežite spomin, si oglejte 

dva posnetka.  

Za začetek, kako iz cveta nastane hruška : 

https://www.youtube.com/watch?v=zVNsCW6eiiw 

 

Še enkrat si oglejte in ponovite zgradbo cveta, oprašitev oploditev in razvoj semen in plodov: 

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

 

Ker brez opraševalcev ne bi bilo hrane, si na spodnji povezavi oglej kratek film, Opraševalci, nepogrešljivi 

pri pridelavi hrane: 

https://www.youtube.com/watch?v=bqHC4jvl0zo 

V zvezek za naravoslovje si zapiši vsaj 5 vrst opraševalcev. Kar nadaljuj zapis snovi z novo točko. 

 

Ker si po vestnem delu zaslužite malce popestritve in vitaminske malice, izdelajte zdrav, pisan, sadni ali 

zelenjavni krožnik. Uporabite domišljijo in sestavine, katere imate doma. Krožnik lahko fotografirate in 

fotografijo pošljete meni. Z njim napolnite vaše želodčke! Pa dober tek! 

Potrebujete sadje ali zelenjavo, ki ju imate doma, rezalno desko, nož in krožnik. 

Veliko ustvarjalnosti in zabave pri delu vam želim! 

 

Mojca Flere, učiteljica gospodinjstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zVNsCW6eiiw
https://www.youtube.com/watch?v=fVaVOKxIQkE
https://www.youtube.com/watch?v=bqHC4jvl0zo


…PA ŠE IDEJE, IDEJE, IDEJE… 

Navodila (posnetek) za izdelavo laboda iz jabolka: 

https://www.youtube.com/watch?v=uLXEiMIiF5E 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uLXEiMIiF5E


Pikapolonice iz paradižnika in oliv: 

   

 

Iz kumar in korenčka se da ustvariti marsikaj: 

 

 



 

petek, 8. 5. 2020 

Učenci 6. b in 6. a razreda, lepo pozdravljeni!  
 

Delavnica: Izdelajmo stojalo za ključe iz lesa 
in kamenčkov. 

V času učenja na daljavo ste šestošolci izdelali že toliko čudovitih, zanimivih, 

nenavadnih in izvirnih izdelkov, da sem prav radovedna, česa se boste domislili 

danes. 

 

Navodilo za delo: 

Danes je vaš izziv, da pobarvate oz. okrasite kamenčke, nato v kos lesa zabijete štiri žebljičke ter nanj 

nalepite kamenčke. Na zadnjo stran lesenega dela prilepite vrvico in uporabite stojalo za ključe.  

V nadaljevanju si lahko ogledate nekaj fotografij. Slike so le zato, da boste lažje oblikovali SVOJO IDEJO. 

 

Vir: Slike so s spleta Super idée. 

 

 

 



 

 

Upoštevajte, da je v teh časih nujno, da ostanemo doma, zato izberite takšen izdelek, za katerega ne boste 
potrebovali iti v trgovino. 

  

 

Material za delo: 

 nekaj okroglih kamenčkov,  

 leseno ploščo ali pa lesen kolut. 

 

Pripomočki in orodje:  

 barve s katerimi bodo risali na kamenčke,  

 lepilo za lepljenje kamenčkov na leseno podlago,  

 vrvico, ki bo služila temu, da se bo stojalo dalo obesiti na steno,  

 vsaj 4 žeblje in  

 kladivo. 

 

 

Učenci, glede na vaša sporočila in izdelke, ki mi jih pošiljate na mail menim, da bi bili zelo veseli, če bi lahko 

enkrat le izdelali izdelek brez zapisovanja. Pa naj bo danes tako. 

Bi pa bila zelo vesela vaše povratne informacije s kakšno fotografijo.  

 

V kolikor kakšen del navodila ni dovolj jasen, mi napišite vprašanje po elektronski pošti.  

Veliko uspeha in dobre volje pri ustvarjanju. 

 

Tanja Remih, učiteljica tehnike in tehnologije 



 

Naravoslovni dan: Svet rastlin - 6. razred  

Science in English  
 

Cilji: 

Učenec:  

- spozna besedišče deli rastlin,  

- spozna besedišče vplivi na rast rastlin,  

- spozna besedišče vrste rastlin 

- spozna poimenovanja nekaterih spomladanskih rastlin 

 

Potrebuješ:  

- računalnik, internet, 

- zvezek za angleščino, rdeče, modro pisalo, 

- časopis, debelo knjigo, lepilo/salotejp ALI 

- fotoaparat/telefon, barvice 

 

1 S pomočjo interaktivnega delovnega lista boš spoznal, kako se deli rastline imenujejo v angleščini, kaj 

vpliva na njihovo rast, ter kako rastline delimo. Preveri se s Finish. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/Natural_Science/Plants/The_plants_jg53200eb 

Pri izgovarjavi zgornjih besed ti bo pomagal spodnji delovni list.   

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/Natural_Science/Plants/The_plants*_terminology_xz78754es 

 

2 Nadaljuješ lahko z nalogo a) ali nalogo b).  

a) Pred hišo ali na bližnjem travniku poišči katerokoli rastlino, ki ima vse 4 zgoraj omenjene dele. Izpuli jo s 

korenino, jo očisti in vstavi med časopis, na vse to pa položi nekaj debelih knjig.   

Ko bo rastlinica posušena, jo prilepi v zvezek pod naslov Science: Parts of the plant, označi dele rastline in 

jih poimenuj z angleškimi izrazi. 

 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/Natural_Science/Plants/The_plants_jg53200eb
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/Natural_Science/Plants/The_plants*_terminology_xz78754es


 

Primer:  

 

 

ALI  

 

b) V zvezek pod naslov Science: Parts of the plant nariši rastlinico, na njej pa označi dele rastline in jih 

poimenuj z angleškimi izrazi. 

Primer:  

 

Sedaj se odpravi pred hišo ali na bližnji travnik, poišči katerokoli rastlino, ki ima vse 4 zgoraj omenjene dele. 

Oglej si jo, fotografiraj, in v kakšni knjigi z domače police ali na spletu poišči njeno ime.  

 

 

3 Za konec si oglej še spodnjo povezavo: 

https://www.liveworksheets.com/ev261209fk. 

Poveži imena z rastlinami in se preveri s Finish. V zvezek pod naslov Spring flowers zapiši 5 svojih najljubših 

rastlin, ki si jih spoznal v interaktivnem delovnem listu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/ev261209fk


Ponovno lahko izbiraš med nalogo a) ali b). 

 

a) Besede zapiši v obliki slovarja:    

Primer:          

English    Slovene       

a daisy    marjetica 

 

ALI    

b) V revijah, na spletu poišči sličice, jih prilepi v zvezek in jih podpiši s slovenskim in angleškim imenom. 

Primer:  

 

 

 

 

a daisy = marjetica 

Veronik Jelen Polak, učiteljica angleščine 

 

 

 

 
 

 



KAJ NEKAJ TUKAJ CVETI? 
 
Tvoja naloga bo obisk bližnjega travnika. Raziskal/a boš rastline, ki trenutno cvetijo na travniku.  

 

 Priprava: 

1. Za to nalogo, si na telefon namesti datoteko, ki je objavljena pod naslovom: 

POGOSTE POMLADNE TRAVNIŠKE RASTLINE - V njej je 11 rastlin - besedila ob rastlinah ni potrebno 

brati – pomembna je fotografija. 

Če tega ne moreš, jo odpri doma, si jo dobro oglej in si poskusi čim več fotografij zapomniti. 

2. Pripravi si manjšo beležko (ali kar list papirja) in pisalo. 

3. V beležko/na list si naredi seznam imen rastlin. 

4. Sedaj je čas, da se odpraviš na bližnji travnik. 

Glede na izbiro časa se primerno obleči in obuj. V tem času so tudi na travniku, sploh če je ob 

gozdu,  lahko prisotni klopi. Zaščiti se proti njim in se po prihodu domov preglej in preobleci. 

Rastline so tudi precej visoke, zato pazi, da boš previdno stopal/a in ne boš naredil/a škode. 

Seveda preberi še spodnja navodila za delo na travniku! 

5. Če imaš alergijo in na travnik ne smeš, naj ti kdo od domačih (ni treba ravno danes) nabere teh 11 

rastlin  in opravi le delo doma. 

 

Delo na travniku: 

1. Na telefonu si odpri datoteko POGOSTE POMLADNE TRAVNIŠKE RASTLINE. Sedaj pa poskusi poiskati 

vseh 11 rastlin. Vsako, ki jo najdeš, obkljukaj na napisanem seznamu in dopiši: 

 

opazil sem le nekaj rastlin / rastlin je veliko 

 

2. Naberi šopek vseh teh rastlin – vsake vrste previdno utrgaj po eno, največ pa tri rastline. Pazi, da ne 

izpuliš korenim! Tako bo ponovno pognala novo steblo in mogoče še letos tudi nov cvet.  

 

3. Travnik je ime dobil po travah, ki trenutno cvetijo. Vsaka ima prav poseben cvet, po katerem jih tudi 

ločimo. Poskusi ugotoviti, koliko različnih trav uspeva na travniku. Zapiši podatek v beležko. 

 

Delo doma  

1. Šopek daj doma v vazo in še enkrat s pomočjo datoteke na računalniku, ki je tudi objavljena poleg 

delavnic POGOSTE POMLADNE TRAVNIŠKE RASTLINE, preveri ali si nabral pravilne rastline. 

 

Delo za pouk naravoslovja v torek 

1. V zvezek zapiši lep, ustvarjalen  naslov SVET RASTLIN in svoja opažanja ter ugotovitve te delavnice 

oblikuj v poročilo (to kar si zapisal/a v beležko ali na list). 

2. Nariši eno od 12 rastlin, ki ti je najbolj všeč. 

 
 

To delavnico lahko opraviš tudi z družino konec tedna – vsi se lahko skupaj odpravite raziskovat travnik:) 

 

Barbara Petan, učiteljica naravoslovja in moj šopek 11 rastlin:) 



 
 

 
 

Lep ustvarjalen dan vsem! 


