
3. NARAVOSLOVNI DAN NA DALJAVO ZA UČENCE 6. RAZREDA – 8.5. 2020 

(Naslov: IZDELAVA HERBARIJA) 

Dragi šestošolci in šestošolke! 

Kot sem že v gradivih tega tedna omenila imate danes naravoslovni dan v sklopu katerega boste oziroma že 

izdelujete svoj herbarij. Vsa navodila so bila podana v gradivih za 6. teden učenja na daljavo.Prosim preveri 

in ponovn preberi vse kar je tam navedeno, vključno s kriteriji, ki so napisani na koncu gradiva.                               

Do sedaj mi nihče ni javil, da herbarija ne more izdelati. Rok za posredovanje te informacije je bil 

5.5.2020.Kajti kot rečeno, če ne boste izdelali herbarija, morete opraviti drugo nalogo za katero vam 

pošljem druga navodila. Izdelava herbarija ali druge naloge je za vse učence OBVEZNA! 

Torej danes posvetite svoj čas vašim nabranim rastlinicam (travniške rastline, drevesne vrste) ter izdelajte 

etike, naslovno stran, skratka čim več, da boste lahko vsi do roka oddali. Nekateri mi še vedno pišete glede 

roka oddaje. Končni rok oddaje je 1.6.2020. Je pa zaželjeno, da mi oddate tudi prej. Po tem roku se bodo 

točke odštevale. Potrudite se! 

OPOZORILO 1: 

Glede določevanje rastlin še eno opozorilo. Upam, da ste določili rastline, ko so bile sveže, ko so osušene 

jih je težje. Torej tisti, ki jih imate že nabrane in so v postopku sušenja upam, da so določene. Tisti, ki niste 

še nabrali pa seveda to storite sedaj, v petek ali najkasneje čez vikend, kajti rastlinice se morajo sušiti 

okvirno do 14 dni. Drugače boste prepozni. 

OPOZORIL0 2: 

Nekateri ste me spraševali ali morate nabrati rastline iz seznama rastlin, ki sem ga jaz objavila v gradivu. 

Ne, vsekakor ne. To je bil samo primer, kako naj izgleda napisan vaš seznam. Seveda pa so vam v pomoč, da 

mogoče izberete/naberete tudi kakšno rastlino iz seznama. 

 

Če je kakršnakoli nejasnost me prosim povprašajte. Če ste v dvomih pri določevanju mi pošljite sliko 

rastline in vam jo bom jaz pomagala določiti. Kot vedno sem vam na voljo na: 

martina.tanko@guest.arnes.si 

Kaj mi morate poslati po končanem naravoslovnem dnevu? 

Vsi se mi morate javiti in opisati na kratko v parih stavkih kaj ste ta dan uspeli narediti. Zelo bi bila vesela 

povratne informacije, kje točno ste z izdelavo herbarija, kje so morebiti kakšni problemi in podobno. Lahko 

mi pošljete tudi kakšno slikco, če se boste podali v gozd ali na travnik . Prosim, da mi to povratno 

informacijo napišete najkasneje do nedelje zvečer, 10.5.2020. 

 

Želim vam uspešno nabiranje, določevanje, sušenje, etikiranje, urejanje vašega prvega herbarija. No, 

mogoče pa ni ravno prvi za vse  

Lep pozdrav,  

učiteljica Martina 
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