
 

Dragi šestošolci!  
 

22. 4. je svetovni dan Zemlje – ROJSTNI DAN NAŠE ZEMLJE  
 
V ta namen boste samostojno raziskovali PESTROST NAŠE NARAVE, spoznavali boste 
raznolikost rastlin v okolici doma. Praktično boste poskušali ugotoviti, kakšna je 
BIODIVERZITETA ( = biotska (biološka) raznolikost) rastlin v domači okolici.  
 

Zato bo v sredo, 22. 4. 2020, izveden prvi NARAVOSLOVNI DAN na daljavo.  
Naravoslovni dan bo razdeljen na 2 dela:  
 
1. del: TEORETIČNO SPOZNAVANJE NOVE SNOVI z branjem vsebin PESTROST RASTLIN v SDZ: 175 – 
183, poslušanjem razlage ob slikovnem gradivu in ogledom kratkih video vodičev. Na koncu bo sledilo 
samostojno reševanje vaj tega učnega sklopa v SDZ za utrjevanje.  
2. del: SAMOSTOJNO TERENSKO RAZISKOVANJE rastlin v okolici doma (na vrtu – če imaš to 
možnost, ob obrežju Kamniške Bistrice, v bližnjem gozdu, parku, na travniku... V OKVIRU SVOJE 
OBČINE).  
 
OBVEZNO OBVESTILO: UPOŠTEVATI JE POTREBNO VSA NAVODILA O USTREZNEM OBNAŠANJU NA 
TERENU, O UPOŠTEVANJU SOCIALNE RAZDALJE MED OSEBAMI (vsaj 2m). TERENSKO 
RAZISKOVANJE IZVEDI SAM ALI Z DRUŽINSKIM ČLANOM, NIKAKOR PA NE SKUPAJ S ŠOŠOLCI ALI 
PRIJATELJI. LAHKO UPORABLJAŠ TUDI ROKAVICE IN ZAŠČITNO MASKO. PRENOSNI TELEFON TI BO V 
POMOČ ZA FOTOGRAFIRANJE RASTLIN.  
 
Na koncu boš v SDZ rešil/a še vaje, ki so vezane na terensko raziskovanje.  
 
DODATNE BONUS ZADOLŽITVE za vedoželjne, nadarjene, ambiciozne:  
1. Razišči in zapiši, kaj je to BIODIVERZITETA in kako je povezana z ohranjanjem naravnega okolja – 
lahko pripraviš svoj zapis, zapišeš svoje razmišljanje in mi ga posreduješ.  
2. Samostojna izdelava določevalnih ključev rastlin.  
3. DOLGOROČNI BONUS: izdelava herbarija zelnatih rastlin, ki rastejo v naravnih okoljih (gozd, 
travnik – ne gojene na vrtu, ne drevesa).  
 
Podrobna navodila in kriteriji bodo posredovani naknadno.  
 

Povratna informacija o ND (do 24. 4. 2020)  
 
Na koncu boste učenci pozvani, da v pedlet na tej spletni povezavi: 
https://padlet.com/kvk_sola/ND_6r_PESTROST_RASTLIN 
predstavite svojo najljubšo rastlino, ki ste jo na ND podrobno spoznali. Lahko dodate tudi lastno 
fotografijo rastline, ki vam je najbolj všeč.  
 

Podrobnosti o poteku ND bodo objavljene v spletni učilnici šole v ponedeljek, 20.4.2020.  
 

Vodja ND: Katarina Vodopivec Kolar, učiteljica NAR,  

Katarina.vodopivec-kolar@os-domzale.si 
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