
Pozdravljeni! 

 Upam, da ste zdravi in polni energije za učenje na daljavo. Prejšnji teden ste dokončali        

poglavje ODNOSI MED ORGANIZMI in začeli z novo učno vsebino NEŽIVI DEJAVNIKI 

OKOLJA. V zvezku za aktivno učenje morate imeti rešeno do danes do strani 52. Kdor še ni 

uspel, naj poskusi v temu tednu rešit vse za nazaj. Prilagam link, kjer preveriš svoje rešitve.  

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=19001&file=1 

    

    

                 UČNO GRADIVO 23. 3. 2020             

                    Danes pošiljam navodila za delo, ki ga morate opraviti do konca tedna.  

 Preberi ponovno učne vsebine v učbeniku z naslovom Vpliv neživih dejavnikov 

in Prilagoditve organizmov na okolje na strani 52,53,54, 55.   

 Reši naloge v Zvezku za aktivno učenje na strani 79, 81, 82.   

 Reši delovne liste, ki so priloženi.  

 V zvezek napiši kratek zapis ali miselni vzorec z osnovnimi ključnimi dejavniki, 

ki jih boš moral znati povezovati z načinom življenja posameznih organizmov.    

 Reši naloge v Zvezku za aktivno učenje od strani 58- 59.  

 Če boš imel težave z reševanjem nalog, si pomagaj z vsebinami na spletnih 

straneh in razširi svoje znanje (prilagam link irokusplus in navodila za 

registracijo. 

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-nar7/#0 

Postopek prijave/registracije:  

1. Na izbranem portalu kliknite na gumb Prijava.  

2. Če ste že uporabnik portala, vnesite svoj e-naslov in geslo ter sledite 

navodilom. Če na portal dostopate prvič, kliknite na polje Nimam še 

uporabniškega računa in vnesite zahtevane podatke. Tako se boste registrirali 

in ustvarili uporabniški račun.  

3. a. Na portalu iRokus.si gradiva v svojo iZbirko dodate s klikom na gumb 

Dodaj brezplačna gradiva. b. Na portalih Lilibi.si, Radovednih-pet.si in 

iRokusPlus.si pa vas bodo vsa gradiva že čakala v vaši iZbirki. Priporočajo 

uporabo brskalnika Mozilla Firefox. 

 

                Veliko uspeha pri delu.  

 

 

 

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=19001&file=1
https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-nar7/#0


 

  

 

1. Naštej nekaj živali z različnimi prilagoditvami na različne letne čase. Opiši,  

kako preživijo zanje neugodne razmere.  

 

 
VRSTA ŽIVALI 

 
LETNI ČAS 

 
   PRILAGODITEV 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

2. Imenuj 8 neživih dejavnikov okolja.   

 

- ______________________________     -  ___________________________   

 

- ______________________________ -  ___________________________   

 

- ______________________________ -  ___________________________   

  

- ______________________________ -  ___________________________ 

 

VPLIV NEŽIVE NARAVE NA ORGANIZME 



 

 

PRILAGODITVE ORGANIZMOV NA OKOLJE 

 
 

3. Organizmi so na okolje prilagojeni z ______________________________,  

 

_______________________________  in  _________________________ 

 

4. K vsaki živali dopiši:  

 Katero žival predstavlja,   

 V kakšnem okolju živ,  

 Prilagoditve živali na okolje. 

 

PRILAGODITVE ORGANIZMOV NA OKOLJE 



 

5. Pojasni kaj je eholokacija, zakaj jo živali potrebujejo, za koga je značilna.  

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 


