
Učenci 6. a, 6. c in 6. č! 

 

V tem tednu (16. 3.–20. 3.) se posvetite izdelovanju osebnih izkaznic 
rastlin. Nekateri učenci ste navodila za izdelavo dobili že v petek,  
13. 3. 2020. Za tiste, ki v petek niste bili v šoli, pa so navodila spodaj 
(glej str. 2 in 3). 
 
Ponovi za ustno spraševanje od lista naprej (preobraženi listi, steblo, 
olesenelo steblo, korenine, seme, plod, oprašitev, oploditev, 
razmnoževanje rastlin, razširjanje semen in plodov). 

Če imate možnost, si posadite katero seme v manjši lonček in 
spremljajte, kaj se s semenom in rastlino dogaja. 

 

V petek, 20. 3. 2020, pa vam pošljem navodila za naslednji teden. 

 

BODITE ZDRAVI IN OSTANITE AKTIVNI!  

Ne družite se s prijatelji, sami ali s svojo družino pa izkoristite ta čas za 
preživetje v naravi,  daleč od množice ljudi. Prisluhnite ptičjemu petju, 
žuborenju potočka, opazujte cvetoče rastline … 

 

 

Učiteljica naravoslovja, Marjetka Luskovec 

 

 

 

 

 

 



Navodila za izdelavo osebnih izkaznic rastlin 

 

1. Izdelal/a boš 5 osebnih izkaznic različnih travniških 

rastlin, kot prikazuje primer spodaj. 

 

2. Osebna izkaznica mora vsebovati: 

- IME RASTLINE (npr. navadni regrat) 

- ŽIVLJENJSKI PROSTOR  

- ZUNANJI PREPOZNAVNI ZNAKI 

- ZNAČILNOSTI 

 

Na osebni izkaznici mora biti tudi slika rastline. Imaš dve možnosti, ali boš 

rastlino narisal ali pa jo poiskal na travniku, jo izkopal in posušil ter jo nato 

prilepil. Če se boš odločil, da boš rastlino posušil, ravnaj po naslednjih 

navodilih: 

- Kako se lotiti dela? 

Za terensko delo potrebuješ: motiko, manjšo lopato, plastične vrečke, knjige z rastlinami, 

določevalne ključe, vztrajnost in dobro voljo. 

Izberi si različne terene (travnik ob gozdu, ob potoku, ob cesti, na /ob vrtu, na/ob njivi ...) 

Rastline naberi z vsemi rastlinskimi deli (tudi korenine). Če nabereš rastlino, ki je prevelika, jo 

prereži na tri dele (zgornji del s cvetom, srednji del z listi in spodnji del s koreninami). 

Rastline, ki jih boš nabral/a, na kraju rastišča shrani v plastične vrečke, ki 

zadržijo vlago.  

 

- Kako sušimo rastline? 

Rastline, ki jih nabereš, posamično vloži v polo časopisnega papirja. Med posamezno polo naj 

bo še nekaj časopisnega papirja. Rastline je potrebno stisniti. To lahko narediš tako, da pole 

obtežiš s težjimi knjigami. PAZI! Pri sušenju rastline moraš preprečiti plesnitev , zato papir, v 

katerega boš vložil/a rastlino, redno menjaj (vsak drugi dan, če je rastlina bolj mesnata pa 

vsak dan!). Na ta način preprečiš zastajanje vlage. 

 



Primer osebne izkaznice:  

 

 

 

Osebno izkaznico napiši z roko in ne s pomočjo računalnika! 

 


