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3 POPOTOVANJE PO EKOSISTEMIH 

3.1 Od celice do ekosistema 

Raziskujem: RASTLINSKA, ŽIVALSKA, GLIVNA IN BAKTERIJSKA CELICA 

 

Raziskujem: UVRSTI ORGANIZEM V SISTEM 
Kraljestvo Živali Živali Živali Rastline 

Deblo Strunarji Strunarji Strunarji Kritosemenke 

Razred Ptiči Sesalci Plazilci Dvokaličnice 

Red Sove Žužkojedi Želve Zlatičevci 

Družina Prave sove Ježi Sklednice Makovke 

Rod Uharica Jež Sklednica Mak 

Vrsta Velika uharica Beloprsi jež Močvirska 
sklednica 

Poljski mak 

Značilnosti vrste Je plenilec.  
Telo je pokrito s 
perjem. 
Leže jajca … 

Plenilec, ki ima telo 
pokrito z dlakami 
(bodicami). Koti 
žive mladiče, ki pri 
materi sesajo 
mleko … 

Je plenilec, ki se 
prehranjuje v vodi. 
Luske so opazne na 
nogah. Želve 
odlagajo jajca na 
kopno. Mladiči in 
odrasle živali živijo 
v mlakah in ob njih. 
Dihajo s pljuči. 

Je zelnata rastlina, 
ki je zgrajena iz 
korenine, stebla, 
listov in cvetov.  
V cvetovih se po 
oploditvi razvijejo 
semena.  

Raziskujem: ALI SO V JOGURTU BAKTERIJE IN ALI JE KVAS »ŽIV«? 

4. Učenci bodo z mikroskopi videli številne bakterije in kvasovke v jogurtu. Opazili bodo, da so 

kvasovke večje od bakterij, njihovih struktur pa zaradi njihove majhnosti ne bodo opazili. 



3 
 

UPORABIM SVOJE ZNANJE 

1.  

Sistematska kategorija Številka 

Kraljestvo 7 

Rod 2 

Družina 3 

Deblo 6 

Red 4 

Razred 5 

Vrsta 1 

 
2.  

 
 

3. Nima kloroplastov.  
4. A 

Je najbolj zunanji del celice. 

5. D 
6. Prokarionti so izključno enocelični organizmi, ki nimajo celičnih organelov. To so bakterije. 

Evkarionti so zgrajeni iz ene ali več celic, ki imajo celične organele. Celice prokariontov so 
manjše od celic evkariontov. 

7. c) nadzor delovanja celice 
9. c) in e) 
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10.  

  
11.  

  
12. a 3, b 9, c 6, č 7, d 8, e 1, f 4, g 10, h 2, i 5 

 
13.  

 
 

14. V takih okoljih proizvajalcev ni. Organizmi, ki umrejo v osvetljenih predelih morja, potonejo 

na globokomorsko dno in so vir hrane za potrošnike. 

Potrošniki, ki stalno živijo v jamah, dobijo hrano od živali, ki se v jame zatečejo in tam 

umrejo. Organski drobir in umrle organizme pa v jame lahko prinese tudi voda.  
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KAJ SEM SE NAUČIL V TEM POGLAVJU? 
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3.2 Življenje v gozdu 
Raziskujem: GOZDOVI V SLOVENIJI 
 

Najmanj poraščen je predel vzhodne Slovenije, 
kjer je veliko kmetijskih površin. 
Manj gozda je tudi v osrednjem delu Slovenije 
in na Primorskem (ob obali). V osrednjem delu 
Slovenije je visoka poseljenost in kmetijstvo. Na 
Primorskem pa je zaradi urbanizacije pokrajina 
manj porasla z gozdovi.  
 

V severnem delu Slovenije. 

 

V južnem in zahodnem delu Slovenije. 
 

V vzhodnem delu Slovenije. 

Po smislu: Poraščenost Slovenije z gozdovi je visoka. Prevladujejo mešani gozdovi s prevladujočimi 
listavci. 

 

Raziskujem: PRIMERJAJ LISTNATI IN IGLASTI GOZD 
 

Tla so poraščena z rastlinami in grmičjem. Tla so slabo porasla z rastlinami, so skoraj brez 
podrasti. 

Osvetljenost tal v listnatem gozdu je večja kot v iglastem gozdu. 
 

Opomba: Temperatura tal je odvisna tudi od 
letnega časa, v katerem jo merimo. 

Temperatura tal bo pozimi na površini nižja kot 
v globini 20 cm, poleti pa obratno. 

Kislost tal iglastega gozda je nižja kot v 
listnatem gozdu. 

 

Opomba: rešitev glede na izvedbo dejavnosti. 
 

 

Temperatura tal se najhitreje spreminja na površju, ker je močno pod vplivom vremenskih razmer. 
 

 

Raziskujem: KDO POJE KOGA V GOZDU? 
1. 

 Pro Pot 1 Pot 2 Pot 3 

PV 1 latovka miš lisica  

PV 2 latovka srna lisica  

PV 3 hrast listna uš sinica kragulj 

PV 4 hrast miš lisica  

PV 5 krhlika gosenica sinica kuna 

PV 6 krhlika gosenica sinica kragulj 

PV 7 smreka veverica kuna  

 

2. Od rastline se na mesojedca prenese 1 % energije. 
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Raziskujem: »FOTOGOBARIJ« 
 

Opisi so dostopni na www.gobe.si. 

 

Raziskujem: RAZISKOVANJE LISTNEGA OPADA 
2. Primer diagrama: število vrst (skupin živali) se lahko razlikuje glede na vzorec. 

 

 

3. Primer določevalnega ključa: 

1a. Žival nima členjenih okončin _____________________________ polž 

1b. Žival ima členjene okončine ______________________________ pojdi na 2 

2a. Žival ima 4 pare hodilnih okončin __________________________ pajek 

2b. Žival ima več kot 4 pare okončin ___________________________ pojdi na 3 

3a. Žival ima 7 parov hodilnih okončin _________________________ enakonožni rak 

3b. Žival ima več kot 7 parov hodilnih okončin ___________________ striga 

 

Raziskujem: SPOZNAVAM DEŽEVNIKE 
2. Deževnikovo premikanje po papirju učenci lahko slišijo (slišijo praskanje ščetin po podlagi). 

4. a) Če gre za isto vrsto deževnika, je število kolobarjev enako pri odrasli in mladi živali. 

b) enako število 

5. a) Žival se obrne. 

http://www.gobe.si/
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b) Izločki iz prebavil izstopajo na zadnjem delu živali. 

c) Če ima na voljo prst, se skrije oz. odmakne od svetlobe … 

6. in 7. Načrt poskusa izdelajo učenci. Šele ko je načrt smiseln, lahko poskus tudi izvedejo. 

 

Raziskujem: TAKO RAZLIČNE, AMPAK … 
Splošno navodilo k izvedbi dejavnosti: 

V obeh petrijevkah je ena vrsta živali, saj gre za razvojne stopnje:  

Petrijevka A: Mokar (Tenebrio molitor) – popolna preobrazba 

Petrijevka B: Argentinski ščurek (Blaptica dubia) – nepopolna preobrazba 

Živali je mogoče kupiti v trgovinah za hišne ljubljenčke. Prodajajo jih kot hrano. 

 

Pri izvedbi dejavnosti uporabimo projekcijo, ki je na voljo na spletnem portalu www.ucimte.com pri 

naslovu Naravoslovje 7 (podpora za učitelje) in v interaktivni različici iNaravoslovje 7. 

 

Raziskujem: STRIGA IN STRIGALICA: KATERA JE ŽUŽELKA? 
1. Žival A: strigalica 

Žival B: striga 

2. Žuželka je žival A. Ima tri pare hodilnih okončin in telo zgrajeno iz glave, oprsja in zadka. 

 

Raziskujem: SPOZNAVAM PAJKE 
2. Telo pajka je zgrajeno iz dveh delov, glavoprsja in zadka. Iz glavoprsja izraščajo 4 pari hodilnih 

okončin. Na sprednjem delu glavoprsja je en par pipalk in en par pedipalpov. Žival se hitro premika in 

lahko npr. pleza po posodi. Zelo hitro zazna bližajočo se nevarnost. 

3. Glej skico na str. 121. 

4. Pajek se odzove zelo hitro in zbeži. 

 

Raziskujem: NEVARNI ZAJEDAVCI 
 

1. Samica po parjenju odloži oplojena jajčeca, iz katerih se izležejo ličinke. Na začetku imajo tri pare 

hodilnih okončin in največkrat zajedajo majhne glodavce (npr. miši). Ko se nahranijo 

s krvjo gostitelja, z njega odpadejo in se  preobrazijo v nimfe, ki imajo štiri pare 

hodilnih okončin. Nimfe poiščejo naslednjega gostitelja. To je po navadi srednje velik 

sesalec (npr. zajec). Ko se nahranijo in odpadejo z gostitelja, se nimfe preobrazijo v 

odrasle živali, katerih spol se dobro loči. Na zadnji stopnji se s krvjo hrani le samica. 

Samec se pari s samico, nato umre. Samica po hranjenju odpade z gostitelja, večjega 

sesalca (npr. srne) in v gozdnih tleh odloži jajčeca. Celoten življenjski krog klopa traja 

dve do tri leta.  

 

http://www.ucimte.com/
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2. Učenci podatke poiščejo na spletu: 

Podatek Klopni meningoencefalitis Borelioza 

Povzročitelj bolezni virus bakterija 

Znaki okužbe po vbodu 
klopa (simptomi) 

Inkubacijska doba je 1–2 tedna. 
Bolezen poteka v dveh fazah. V 
prvem tednu po vbodu klopa se 
pojavijo simptomi, ki so podobni 
gripi: slabost, utrujenost, glavobol 
in bolečine v mišicah. V drugi fazi, ki 
se pojavi do 20 dni po vbodu klopa, 
pa so znaki bolj očitni in se kažejo v 
prizadetosti osrednjega živčevja. 

Na mestu vboda klopa se pojavi 
rdečina (48 ali več ur po vbodu). 
Pojavijo se naslednji bolezenski 
znaki: glavobol, bolečine v 
mišicah, rahlo povišana telesna 
temperatura. 

Zdravljenje Zdravimo simptome. Z antibiotiki. 

Cepljenje proti bolezni da ne 

Posledice bolezni 

V zelo redkih primerih so posledice 
smrtne.  

Če je pravočasen pričetek 
zdravljenja, se bolezen 
popolnoma ozdravi.  
Če ne, lahko pride do vnetja 
srčne mišice, vnetij v možganih 
in na živčevju, tanjšanje kože, 
motnje vida, motnje v 
koncentraciji, razdražljivost … 
Bolezenski znaki so lahko zelo 
neznačilni.  

 

 

Raziskujem: SPOZNAVAM ENAKONOŽNE RAKE 
3. Glej skico živali na strani 124. 

4. Preglednica: 

a) Učenci izmerijo za svoje živali. 

b) Več kot 10, razdeljenih na glavoprsje, proste člene oprsja in zadek. 

c) Da. 

č) 7 

d) Da. 

e) En par. 

f) Žival se obrne. 

5. Poskusa: 

A) Živali gredo na mesto, kjer je vlaga. 

B) Živali se hitro umaknejo v temnejši prostor. 
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Raziskujem: SPOZNAVAM DVOŽIVKE 
4. a) Močerad za razliko od krastače, ki v vodo odlaga mrest, odlaga v vodo ličinke. Močeradi 

ohranijo rep vse življenje, med preobrazbo krastače pa rep zakrni. 

b) Na ta način si samec zagotovi, da bo s svojimi spolnimi celicami oplodil jajčeca v mrestu, ki ga bo 

odlagala samica. 

c) Strup krastače ne povzroča bradavic. Lahko le draži sluznice človeka (če strup prenesemo v usta, 

oči ali nos). 

č) Močerada uvrščamo med dvoživke, ker je žival z nestalno telesno temperaturo, njegov razvoj pa je 

vezan na vodno okolje. Močerad ima 2 para okončin, njegova koža je tanka in izloča sluz. 

d) Krastače v različnih letnih časih najdemo v različnih okoljih. Spomladi se pridejo parit v mlake, kjer 

odlagajo mrest, poleti se v gozdu prehranjujejo, pozimi pa v gozdu prezimijo. 

 

Raziskujem: SPOZNAVAM PLAZILCE 
4. a) Za slepca je značilno, da ima glavo bočno sploščeno. Lahko pomežikne. Vidimo lahko vhod v 

sluhovod. Ko pomoli jezik iz ust, usta odpre. Rep predstavlja 1/3 telesa.  

Pri kači je rep krajši, ne pomežikne, jezik potisne iz ust, brez da jih odpre, glava je hrbtno-trebušno 

sploščena. 

b) Želve odlagajo jajca na kopno. Na nogah so opazne luske, telo je za razliko od telesa dvoživk suho. 

c) Odgovor b). 

Znak: luske na repu. 

5. Zunanja oploditev pomeni, da pride do združitve moških in ženskih spolnih celic zunaj telesa živali, 

pri notranji oploditvi pa se moška in ženska spolna celica združita v telesu živali. 

 

Raziskujem: SPOZNAVAM PTICE 
2. Podatki o pticah so dostopni na spletni strani DOPPS-a. Uporabite lahko tudi priročnike in slikovne 

ključe o pticah (npr. Lang, A.: Ptice, opazovanje in prepoznavanje najpogostejših vrst. Ljubljana: 

Mladinska knjiga, 2012., Dierschke, V.: Kateri ptič je to? Kranj: Narava, 2014.) 

3. Ptice se med seboj razlikujejo glede na to, s katero vrsto hrane se prehranjujejo, kje gnezdijo, 

glede na obliko kljuna, dolžino in obliko nog. Razlikujejo se po obarvanosti perja. Po obarvanosti 

perja se med seboj lahko razlikujejo tudi samci in samice iste vrste. 

4. Glej sliko 3.47. 

Ugotovitve: Pero je zgrajeno iz več delov. Kosmača je zgrajena iz zelo razvejanih in povezanih 

struktur. 
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Raziskujem: SPOZNAVAM SESALCE 
3. a) Podobnosti: pokriti so z dlako, mladiči sesajo materino mleko, so živali s stalno telesno 

temperaturo. 

b) Razlike: rastlinojedi, mesojedi, vsejedi; nekateri letijo (netopir); imajo različno število mladičev, 

različno zobovje … 

Raziskujem: PRIMERJAJ LOBANJE IN ZOBOVJE RAZLIČNIH SESALCEV 
1. 

Sesalec Ugotovitve 

Govedo 
Oči so nameščene ob strani, ima močne ličnike in kočnike, s katerimi žveči hrano. V 
zgornji čeljusti spredaj nima zob. 

Pes 
Oči so nameščene spredaj. Zobovje je prilagojeno za lov plena. S sprednjimi zobmi 
plen ujame, z zadnjimi zobmi pa plen razseka. 

Divji prašič 
Oči so nameščene ob strani. Sprednji zobje (zelena barva) so v pomoč pri ritju živali 
po podlagi, kjer išče razne korenine in gomolje v tleh. Z zadnjimi zobmi hrano melje. 

Svizec 
Oči so nameščene ob strani. Sprednji zobje služijo glodanju hrane, zadnji pa sekanju 
(drobljenju) hrane. 

Jež 
Oči so nameščene spredaj. S sprednjimi zobmi si pomaga pri lovu. Z zadnjimi pa 
plen razseka. 

 

2. V obliki in velikosti zobovja, namestitvi oči … 

 

Raziskujem: IZ ŽIVLJENJA VOLKOV 
1. Povzeto po spletni strani SloWolf (www.volkovi.si): 

 

Kategorija Opis (podatki) 

Uvrstitev v živalski 

sistem 

Volk (Canis lupus) 

Vretenčarji, Sesalci, Zveri, Psi, Volk, Sivi volk  

Telesne značilnosti 

 

 

Višina: 45–75 cm Dolžina: 100–120 cm 

Teža: 20–80 kg 

Hoja: po prstih 

Videz: glava je pasja, ušesa so trikotna in pokončna, rep dolg in 

košat, kožuh je rumeno rjav s sivimi odtenki, prva stopala imajo 5 

prstov, zadnja 4, na prednji nogi ima 10 cm dolgo črno liso, kar ga 

loči od psa. 

Življenjski prostor 

 

V Sloveniji je najpogostejši v gozdovih bukve in jelke, ki poraščajo 

gorska območja Dinarskega krasa, torej v kočevskih in 

notranjskih gozdovih. 

Prehrana Volk je fleksibilen in oportunistični plenilec. V Sloveniji pleni 

jelenjad, srnjad, divje prašiče, dopolnilno pa se prehranjuje tudi z 
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mrhovino, manjšimi vretenčarji, nevretenčarji. Dnevno potrebuje 

3–5 kg mesa. Pri iskanju hrane lahko volčji trop prepotuje 40–70 

km, pri tem živalim pomaga izjemen sluh in dobro razvit voh. 

Plenijo v tropu. 

Razmnoževanje 

 

 

Parjenje poteka od januarja do marca. Parijo se enkrat letno. Pari 

se samo vodilni par v tropu. Volkulja je breja 62–64 dni, mladiče 

pa skoti v brlogu. V leglu je navadno  5–8 mladičev, ki so slepi. 

Zanje skrbita tako samec kot samica. Volkovi spolno dozorijo pri 

dveh letih.  

Ogroženost in 

varovanje 

 

 

Volka ogroža nezakonit lov, gradnja novih cest, železnic in naselij 

na območjih, kjer živi. Zato je volk vrsta, zavarovana z različnimi 

predpisi (Zakon o ohranjanju narave, Direktiva o habitatih, 

Bernska konvencija, konvencija CITES, Alpska konvencija …). Kot 

plenilec ima pomembno vlogo v naravi, zato ga imenujemo 

ključna vrsta. 

 
2. Glavni plen: srnjad; 0,75 % plena so domače živali. 

 
3. Populacija jelenov je rdeča krivulja, populacija volkov pa modra krivulja. 
 

Raziskujem: BESEDE, KI JIH POGOSTO SLIŠIM V MEDIJIH 
Splošna opomba k izvedbi dejavnosti: Učenci poiščejo podatke/informacije na spletu. Podatki se 

lahko med seboj razlikujejo. 

 

Raziskujem: DOKAŽI, DA SE MED ALKOHOLNIM VRENJEM SPROŠČA CO2 
1. Po smislu: 

Raziskovalno vprašanje: Ali se med alkoholnim vrenjem sprošča ogljikov dioksid? 

Hipoteza: Med alkoholnim vrenjem kvasovke spreminjajo sladkor v ogljikov dioksid. 

3. Skica poskusa je plastenka s suspenzijo kvasa in dodanim sladkorjem. Čez ustje plastenke je 

poveznjen balon. 

4. Balon se prične napihovati. Iz balona pretočimo CO2 v kozarec, v katerem je sveča. Sveča ugasne. 

5. CO2 je plin, ki preprečuje gorenje. Ker so kvasovke sproščale CO2,  je bil ta v balonu. Ko smo ga 

pretočili v kozarec s prižgano svečo, je sveča ugasnila. 
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UPORABIM SVOJE ZNANJE 

 
1.  

 
 

2.  
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3. NAVADNI MOČERAD 

Utemeljitev: 
Ličinke, ki imajo zunanje škrge, odlaga v vodo. Razvoj od ličink do mladiča poteka v vodi, 
mladiči in odrasle živali živijo na kopnem. Zato jih uvrščamo med dvoživke. Ima tanko kožo, 
skozi katero izmenjuje dihalne pline.  

4. Sesalci in ptice so živali s stalno telesno temperaturo in so zato aktivni vse leto. Dvoživke in 
plazilci pa so živali z nestalno telesno temperaturo in čez zimo otrpnejo.  
 

5. Živali imajo različno namestitev zobovja. Plenilci imajo močne podočnike in ostre kočnike za 
sekanje plena. Prežvekovalci imajo bolj tope kočnike, s katerimi hrano meljejo. Plenilci imajo 
oči nameščene na sprednjem delu lobanje, kar jim omogoča globinski vid. Rastlinojede živali 
imajo oči nameščene ob straneh glave, zaradi česar bolje vidijo, kaj se dogaja okoli njih. Te 
živali nimajo dobro razvitega globinskega vida.   
 

6. Lov za prehrano ljudi (prepoved lova in nadzor), ceste (ureditev podhodov in namestitev 
zaščitnih ograj ter prenašanje živali čez cesto), uporaba umetnih gnojil (trosenje gnojil 
zjutraj, da se gnojila vnesejo v tla, namesto zvečer, saj se ob večerih in ponoči živali selijo do 
mrestišč).  
 

7.  

 
 
Rumenjak je ženska spolna celica, ki vsebuje ogromno hranilnih snovi za razvijajoči se 
zarodek v jajcu. Na začetku jajcevoda pride do oploditve ženske spolne celice in razvoj 
zarodka se začne. Kasneje se v jajcevodu dodata še beljak in jajčna lupina.  
 
 

8. a) Krastače živijo v gozdovih in na travnikih. b) Spomladi, v času parjenja, se samec oprime 
samice in samica ga odnese do č) mrestišča, kjer odloži mrest, ki ga samec oplodi. Oploditev 
je zunanja. c) Zimo te živali preživijo zakopane v zemlji.  
Vrstni red slik po letnih časih od pomladi do zime je: a, b, č, c 
 

9. a) Pri živali 1 se temperatura ni spreminjala, pri živali 2 pa se je temperatura spreminjala 
glede na spremembe temperature v okolju. 
 
b) Žival 1, ker se njena temperatura ne spreminja glede na temperaturo okolja.  
 
 



15 
 

 
10. Dvoživka: B    Plazilec: A   

Pljuča plazilcev so bolj razvejena od pljuč dvoživk. Plazilci izmenjujejo dihalne pline izključno 
skozi pljuča. Večja kot je razvejenost pljuč, večja je površina za izmenjavo dihalnih plinov. 
Dvoživke dihalne pline izmenjujejo skozi pljuča in skozi telesno površino.  
 

11. Ob jutrih se živali na soncu grejejo in lovijo plen. Sredi dneva je zanje na soncu preveč vroče, 
zato se umaknejo v senco (npr. razpoke skal), kjer je hladneje. Ko se temperatura na prostem 
začne zniževati (ko ni preveč vroče), živali zopet pridejo iz svojih skrivališč. Takrat si iščejo 
hrano.  
 

12. Trop volkov z različnih strani obkoli plen in mu tako prepreči možnost pobega. Nato ga 
volkovi napadejo iz vseh strani in ga ulovijo.  

 
13. č 

 
14. b 

 
15. b 

 
16. a) alkoholno vrenje 

b) alkohol 
c) ogljikov dioksid 
č) pivo, vino, gorivo, razkužilo 
 

17. Aktivnost bakterij je največja pri 30 °C, saj ob tem pogoju v najkrajšem času nastane največ 

 ocetne kisline.  

 

KAJ SEM SE NAUČIL V TEM POGLAVJU? 
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3.3 Življenje na travniku 
 

Raziskujem: PRIMERJAVA TRADICIONALNE IN INTENZIVNE RABE TRAVNIKA 

– Na tradicionalno gojenih travnikih je vrstna pestrost rastlin večja kot na intenzivno gojenih 

travnikih. 

– Intenzivno gojene travnike kosimo še preden tvorijo semena in iz njih pogosteje odstranjujemo 

biomaso rastlin. 

– Z gnojenjem travnikov povečujemo biomaso rastlin in tako pridelamo več krme za živali. 

– Z gnojenjem in škropljenjem rastlin spodbujamo rast le nekaterih vrst rastlin, zato je vrstna 

pestrost rastlin manjša. 

 

Raziskujem: KDO POJE KOGA NA TRAVNIKU? 
 

 

 

Raziskujem: NEKAJ MALEGA O KRTU 

1. Krt ima zobovje plenilca. Prehranjuje se s hrano živalskega izvora. 

2. Krt pod zemljo izdela rove, po katerih lahko lovi deževnike, polže, žuželke ... Med rovi ima svoj 

osrednji bivalni prostor. V okolici osrednjega bivališča izdela več izhodov. Vidnemu delu izhoda 

pravimo krtina. 

3. a) Okončine služijo za kopanje rovov. 

b) Oba večino časa preživita pod zemljo. Krt se prehranjuje večinoma s hrano živalskega izvora, 

bramor pa je vsejed. Slabo vidita, vendar dobro zaznavata tresljaje. 
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Raziskujem: PREBAVLJANJE KRME S POMOČJO ENOCELIČARJEV 

Ko krava poje hrano, jo v ustni votlini prežveči. Hrana nato po požiralniku potuje v dela želodca, 

imenovana kapica in vamp, kjer se delno prebavi. V teh dveh delih želodca je veliko 

mikroorganizmov, ki sodelujejo pri prebavi celuloze. Večje kose hrane še enkrat izvrže v usta, kjer jo 

dodatno prežveči. Hrana nato ponovno potuje po požiralniku v prebiralnik in nato v siriščnik, kjer se 

še dodatno prebavi. Tako prebavljena hrana potuje v tanko črevo in nato v debelo črevo ter se skozi 

danko izloči. 

Tudi konji so rastlinojede živali. Imajo enodelni želodec, medtem ko imajo krave štiridelnega. 

Mikroorganizmi, ki razkrajajo celulozo, so prisotni v povečanem slepem črevesu. 

Prašiči so vsejede živali. Za razliko od krav in konjev, se celuloza v njihovih prebavilih ne razgradi 

(nimajo mikroorganizmov, ki bi razkrajali celulozo). Njihov želodec je enodelen.  

 

Raziskujem: SPOZNAVAM POLŽE 

3. Na sliki je polž s hišico, očmi, nogo, dihalno odprtino. 

4. Ob nevarnosti zleze v hišico. 

5 in 6. Polž strga po sledi jabolka in kisa.  

7. Polž lahko leze čez rezilo, ne da bi se poškodoval. 

8. Polži se prehranjujejo tako, da hrano strgajo s strgačo. Ob nevarnosti se skrijejo v hišico. Dihalne 

pline izmenjujejo skozi dihalno odprtino. 

 

Raziskujem: DOMAČA ČEBELA 
1. Ogrodje: Pajek in čebela imata zunanje ogrodje. 

Gibala: Pajek ima štiri pare okončin, čebela ima tri pare hodilnih okončin. Mišice se pri obeh 
pripenjajo z notranje strani ogrodja. 

Prebavila: Oba imata ustno odprtino za vnos hrane, prebavila se nadaljujejo v želodec in črevo, ki se 
zaključi z zadnjično odprtino. Prebava pri pajku je zunanja. 

Dihala: Oba imata vzdušnice, pajek ima tudi predalasta pljuča. 

Obtočila: Obtočila so odprta, hemolimfa obliva notranje organe. 

Izločala: Izločala so Malphigijeve cevke. 

Živčevje in čutila: Oba imata možgane in trebušnjačo. Čutila: čebela ima dobro razvite sestavljene 
oči, pajek ima štiri pare oči. Po telesu imata dlačice, s katerimi zaznavata dražljaje iz okolja. 

 

2. a) Socialne žuželke so živali, ki živijo v večjih skupnostih. Značilna je delitev dela znotraj skupnosti. 

V čebelji družini so čebele delavke, matica in troti. 

b) V panju čebele gradijo satovje, v katerem skladiščijo med.  

c) Matica v satovje odlaga jajčeca, iz katerih se razvijejo čebele delavke in troti. Čebele delavke 

skrbijo za zarod in matico. 
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č) Nektar je sladka tekočina, ki se izloča v cvetovih rastlin. Čebele nabirajo nektar in pelodna zrna, ki 

se razvijejo v prašnikih rastlin. 

d) Iz nektarja rastlin čebele v svojem telesu izdelajo med. 

e) Zapis ni pravilen, ker med nastane v telesih čebel. 

 

UPORABIM SVOJE ZNANJE 
 

1. c, č, d 
2. Gojeni travnik kmet gnoji, kosi in pripravlja seno in silažo. 
3.  

 
 

4. 1. b, 2. a, 3. c 
5. c 
6.  
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7. Trditvi b in c. 
8. Zunanji zajedavci so na površini gostitelja. Notranji zajedavci gostitelja zajedajo od znotraj, so 

npr. v prebavilih. 
9. Trditvi c in d. 
10. a) V celični tekočini. 

b) alkohol, CO2 

c) A 

 

KAJ SEM SE NAUČIL V TEM POGLAVJU? 
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3.4 Življenje v celinskih vodah 

Raziskujem: EKOSISTEMI STOJEČIH IN TEKOČIH VODA 

Ekosistemi stoječih celinskih voda: b, c, d, e 

Ekosistemi tekočih celinskih voda: a, č 

 

Raziskujem: PREHRANJEVALNE VERIGE V TEKOČIH VODAH 

Mineralne snovi, ki jih izdelajo proizvajalci, tok vode odnaša in so za potrošnike na voljo nižje po 

toku. 

Raziskujem: TOPNOST KISIKA V VODI 
a) 

 

b) Z višanjem temperature vode se topnost kisika v vodi niža. 

 

Raziskujem: ČLOVEKOV VPLIV NA EKOSISTEME CELINSKIH VODA 

Gradnja jezov spreminja ekosisteme tekočih celinskih voda in preprečuje selitve organizmov po 

rečnem toku. 

Izpiranje gnojil v vodne ekosisteme povzroča evtrofikacijo in posledično namnožitev alg, kasnejši 

razkroj alg in pomanjkanje kisika, kar privede do npr. pomora rib. 

Z industrijskimi odplakami se v vodne sisteme vnašajo za organizme strupene snovi, odplake imajo 

po navadi višjo temperaturo od temperature vode, kar privede do prekomernega segrevanja 

vodotokov. 

Iz odpadkov se izločajo za organizme strupene snovi, ki škodujejo organizmom v vodnih okoljih. 
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Tujerodne vrste lahko postanejo invazivne in se prekomerno namnožijo, ker nimajo naravnih 

plenilcev. 

S škropljenjem polj v vodne ekosisteme vnašamo strupene snovi, ki se kopičijo v organizmih in lahko 

povzročajo množične pogine ali razne spremembe organizmov, ki so na dolgi rok lahko tudi smrtni. 

 

Raziskujem: EVTROFIKACIJA V KOZARCU 
1. Pri poskusu evtrofikacije bodo učenci ugotovili, da količina gnojila vpliva na rast alg. Z višanjem 

koncentracije gnojila bo zrastlo več alg, vendar če bo gnojila preveč, bo prišlo do pomora alg v vodi. 

2. Učenci prepišejo vrednosti gnojila iz škatle. 

3. in 4. Učenci fotografirajo začetek in konec poskusa ter beležijo opažanja. 

5. a) Z večanjem količine gnojila je voda postajala vedno bolj zelena. Če je bilo gnojila preveč, alge 

niso rastle. 

b) Alge bi se močno namnožile. 

c) Večkratno gnojenje v manjših količinah, ne gnojimo ob intenzivnem deževju. 

č) Da, če je v okoliških tleh na voljo veliko mineralnih snovi. 

 

Raziskujem: OBISK BLIŽNJE MLAKE 
1. Učenci narišejo skico mlake z rastlinjem ob in v vodi, dotok vode v mlako in iztok vode iz mlake, 

obrežni del, osrednji del mlake. 

2. Učenci opišejo, kako voda priteka v mlako in iz nje odteka, opišejo rastlinje ob in v mlaki, opišejo 

obrežni in osrednji del mlake. 

3. Temperatura vode se spreminja počasneje kot temperatura zraka. 

 

Raziskujem: NEVRETENČARJI V MLAKI 
1. Učenci bodo v mlaki ujeli različne organizme (npr. vodne hrošče, vodne ličinke žuželk: ličinke 

hroščev, kačjih pastirjev, mladoletnic ..., pupke, polže, školjke, vodne drsalce, pijavke). Te živali naj 

opazujejo: premikanje, strukture za lov, okončine (število in razporeditev) ... Organizme naj 

primerjajo med seboj in z organizmi, ki so jih spoznali v kopenskih ekosistemih. 

2. Opažanja, ki so jih učenci zapisali pri točki 1 naj povzamejo pod točko 2. 

3. Film o vrtinčarjih služi vnosu podatkov v preglednici na str. 226. 

 

Raziskujem: ULOVI MIKROSKOPSKO MAJHNE ORGANIZME 

4. Učenci bodo v infuzumih našli različne vrste kotačnikov, vodne bolhe, ceponožce, dvoklopnike, 

ličinke komarjev, razne enoceličarje (kremenaste alge, lepotke, zelene alge ...) Poskusijo naj 

ugotoviti ali so njihova telesa zgrajena iz ene ali več celic. 
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5. Nekateri organizmi se premikajo z migetalkami, drugi z bički, nekateri plavajo s pomočjo tipalnic, 

spet drugi se premikajo z zvijanjem telesa. Nekateri pa se na videz sploh ne premikajo. 

6. Vse uvrščamo med enocelične evkarionte (protiste). 

Paramecij se premika z migetalkami, evglena z bičkom, ameba s panožicami. 

Evglena si lahko sama izdela hranilne snovi. 

Paramecij se razmnožuje nespolno z delitvijo. Paramecij se prečno deli na dva osebka. 

Paramecij in ameba se prehranjujeta z manjšimi organizmi in organskim drobirjem. 

Vsi trije organizmi so enocelični. Ena celica predstavlja celotno telo organizma. Organskih 

sistemov nimajo, ker so organski sistemi značilni za mnogocelične organizme. Delovanje teh 

organizmov poteka na nivoju celičnih organelov. 

 

Raziskujem: SPOZNAVAM VODNO BOLHO 

1. Vodne bolhe se premikajo proti viru svetlobe. Premikajo se s tipalnicami. 

2.  

 Št. utripov/ min povprečje 

VB 1 180 200 

VB 2 220 

VB 3 200 

UČ 1 65 70 

UČ 2 75 

UČ 3 70 

 

3. Število srčnih utripov na minuto je pri vodnih bolhah v povprečju večje kot pri učencih. Učenci 
lahko zapišejo še druge ugotovitve. 

 

Raziskujem: SPOZNAVAM ZELENEGA TRDOŽIVA 

Učenci skicirajo zelenega trdoživa in označijo telesne dele. 

Trdožive nahranijo z vodnimi bolhami in ugotavljajo, kako se živali prehranjujejo. 

 

Raziskujem: RAZVRŠČANJE VRETENČARJEV 

Dvoživke: i, j, k 

Plazilci: f, g, h 

Ptice: č, d, e 

Sesalci: a, b, c 
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Raziskujem: SPOZNAVAM POTOČNO POSTRV 

1.  

Koža je sluzasta in pokrita z luskami. Sluz varuje ribo pred poškodbami kože. 

Riba ima na glavi oči in nosnice. Sta parni strukturi. 

Riba ima veliko število majhnih in ostrih zob. Zelo na široko lahko odpre usta. 

Pod škržnim poklopcem se nahajajo škrge, skozi katere riba izmenjuje dihalne pline. 

Plavuti so nameščene na trebušni in hrbtni strani telesa. Ribe imajo tudi repno plavut. 

Nekatere plavuti so parne. 

Pobočnica poteka vzdolž telesa, po sredini. Z njo riba zaznava smer in jakost vodnega toka. 

 

2. Učenci na skici označijo telesne dele: glava, trup, rep, plavuti, oči, nosnice, škržni poklopec, 
 usta ... 

3. Učenci na shemi vrišejo strukture (organske sisteme), kot je prikazano na sliki 3.109. 

4.  

Ogrodje Notranje ogrodje je iz kosti in daje telesu oporo. 

Gibala Plavuti in celotno telo služijo premikanju. 

Prebavila Prebavna cev poteka od ustne odprtine do zadnjične odprtine. Žival 

skozi usta sprejme hrano, ki se v prebavni cevi prebavi. Skozi črevo 

snovi vstopajo v obtočila.   

Dihala Škrge, skozi katere se izmenjujejo dihalni plini. 

Obtočila Dvodelno srce poganja kri po telesu. Obtočila so sklenjena.  

Izločala Ledvica in izvodilo v zadnjem delu telesa. Izločanje nerabnih snovi iz 

krvi. 

Telesni ovoj Koža z luskami. Varuje telo pred vplivi iz okolja. 

Živčevje in čutila Možgani, hrbtenjača, živci. / Čutilo za vid, voh, zaznavanje smeri in 

jakosti vodnega toka. 

Spolovila V samici se razvijejo jajčeca (ikre), ki jih samica odloži v vodo, samec 

pa po njih spusti moške spolne celice. Parjenju pravimo drstenje.  

 

Raziskujem: KAKO PLAVAJO RIBE IN KAKO DELUJE PLAVALNI MEHUR? 
1. Ribe plavajo z bočnim zvijanjem celotnega telesa. 

 

2. Plavalni mehur je struktura, katere volumen se lahko povečuje ali zmanjšuje. S tem se spreminja 

povprečna gostota živali. Ko je plavalni mehur manjši (v njem je manj plinov), riba tone (ima večjo 

povprečno gostoto). Ko pa je plavalni mehur večji (več plinov), se riba dviguje proti gladini (ima 

manjšo povprečno gostoto). Riba aktivno črpa pline v ali iz plavalnega mehurja in tako neprestano 

nadzira svoj položaj na različnih globinah.  
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UPORABIM SVOJE ZNANJE 
 

1. b, c, d 
2. Celinske vode niso sladkega okusa in vsebujejo v vodi raztopljene snovi (soli).  
3. Neživi dejavniki okolja se v rekah razlikujejo glede na del toka (zg. tok – hladna voda, bogata s 

kisikom; sp. tok – pred izlivom reka ni več tako hladna, v njej je manj kisika kot v zg. toku in lahko 
je tudi motna). Reke so lahko v spodnjem toku zelo podobne stoječim vodam. 
V stoječih in tekočih celinskih vodah živijo različne skupine organizmov (npr. ribe, vodne ličinke 
žuželk, pijavke itd.). Razlike pa niso le v različnih skupinah organizmov, ampak tudi v vrstni 
sestavi. Npr. v posameznem pasu reke živijo različne vrste rib.  
 

4.  

 
5.  
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6. Proizvajalci (enocelični organizmi) se v jezeru lahko zelo hitro namnožijo. Ker s z njimi 
prehranjujejo mnoge drobne živali, se tudi te zelo hitro namnožijo. Biomasa proizvajalcev upade, 
biomasa potrošnikov prvega reda pa je večja. 

 
7. a) Evtrofikacija je proces večanja količine biomase v vodi kot posledica povečane koncentracije 

anorganskih snovi (npr. nitratov in fosfatov) v ekosistemu. Najbolj očitna je v stoječih ali počasi 
tekočih vodnih telesih (jezerih, ribnikih, obalnih morjih, počasnih potokih). Večja količina teh 
snovi omogoči hitro razmnoževanje alg, ki prerastejo površino vodnega telesa. Ta pojav 
imenujemo cvetenje voda. Ko alge odmirajo, jih razgrajujejo bakterije. Takrat se porablja kisik. 
Količina kisika postane nezadostna za preživetje živali. Njihovo odmiranje in razgradnja še 
pospešita evtrofikacijo. 
 
b) Tujerodna (alohtona) vrsta je tista, ki jo naseli človek in v življenjski združbi določenega 

ekosistema pred naselitvijo ni bila prisotna. Tujerodne vrste, ki iz življenjske združbe izrivajo 

domorodne vrste, obravnavamo kot invazivne tujerodne vrste. 

 

c) Tudi do 1000 let (plastične vrečke 10–1000 let, plastenke 450 let ali več). 

 

č) Izpostavljenost pesticidom ima lahko različne posledice: razvoj rakavih obolenj, motnje v 

delovanju hormonskega sistema, pri živalih se lahko pojavijo poškodbe ledvic in jeter, pojavijo se 

spremembe v razvoju pri številnih vrstah. Pesticidi vplivajo na razmnoževanje organizmov in 

delujejo kot živčni strupi: izpostavljenost pesticidom lahko spremeni vedenje organizma, kar 

vpliva na njegovo sposobnost preživetja. 

 

8. a) s psevdopodiji  

b) z bičkom  
c) C 
č)    C 
d) A 
e) paramecij  
f) ameba  
g) evglena  
 

9. 1. migetalke  

2. jedro  

3. krčljiva vakuola  

4. prebavna vakuola  

 
10. b 

 
11. Ima luske, na kopno leže jajca, v katerih se razvije zarodek, ima nestalno telesno temperaturo. 

 
12. a) Učenci narišejo stolpčni diagram. 

b) Jajčece, ličinka, buba, odrasla žival.  
c) B 
č) B 
 

13. Trditvi c in č. 
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KAJ SEM SE NAUČIL V TEM POGLAVJU? 
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3.5 Življenje v morjih 
 

Raziskujem: MORSKA SOL 
1. Učenec izdela načrt poskusa: stehta maso prazne čaše, nato maso čaše s 500 mL morske vode. 

Ko voda izhlapi, stehta maso čaše, v kateri je ostala le sol. Od mase čaše s soljo odšteje maso 
čaše in dobi količino soli v čaši (v 500 mL vode). To vrednost pomnoži z 2 in dobi maso soli v 1 L 
morske vode. Masa soli predstavlja promilni delež soli v morski vodi. 

2. Učenec zapiše izmerjene vrednosti v preglednico. 
3. Učenec zapiše promilno vrednost. 
4. Učenci bodo lahko dobili različne vrednosti, zato je tu na mestu razprava o natančnosti meritev 

(ali so vsi dali točno 500 mL morske vode, ali so natančno tehtali, ali so njihovi izračuni pravilni 
...). 

 

Raziskujem: OPAZUJEM ENOCELIČNE MORSKE ORGANIZME – LUKNJIČARKE 
Pri tej dejavnosti lahko uporabite sveže vzorce, ki ste jih nastrgali iz skal (kamnov) ali pa naberete 
vzorce luknjičark. Kako jih nabrati, najdete na naslednji povezavi: 
http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/indexmag.html?http://www.microscopy-

uk.org.uk/mag/artnov98/bdforam3.html 

 

Učenci bodo opazili, da so luknjičarke različnih oblik in velikosti. 

Če uporabite sveže vzorce, bodo v njih našli različne alge in druge enocelične organizme, pri katerih 

bodo lahko opazovali tudi premikanje. 

 

Raziskujem: SPOZNAVAM PESTROST POLŽEV IN ŠKOLJK V MORJU 
Učenci primerjajo lupine školjk in polžev in ob tem izdelujejo dihotomni ključ. Pripravite različna 

ogrodja, ki jih bodo učenci lahko razvrstili (npr. ladinka, lepotka, dagnja, srčanka, noetova barčica, 

leščur, ostriga, morski datelj, latvica, volek, pelikanovo stopalce, stožec, pegavka, petrovo uho ...) 

Primer: 

1a) Ogrodje je enodelno. ___________________________________________ pojdi na x 

1b) Ogrodje je dvodelno. ___________________________________________ pojdi na y 

… 

Raziskujem: O GLAVONOŽCIH 

2.  

Na otip je žival mehka, na zgornjem delu je trda – pod kožo je trša struktura. 

Oči so velike. 

Ima osem kratkih lovk in dve daljši lovki. Na osmih lovkah so priseski po celotni dolžini lovk, pri 
dveh daljših lovkah pa le na konicah. Imajo čeljusti, ki so trde in podobne kljunu papagajev. 

Lijak (sifon) je na otip mehek in je odprtina, ki sega v notranjost telesa. 

V koži živali so številne raznobarvne pike (lise). 

Po smislu, kar opazijo učenci. 

 

http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/indexmag.html?http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/artnov98/bdforam3.html
http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/indexmag.html?http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/artnov98/bdforam3.html
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5. Podatke lahko najdete na strani 209. 

Ogrodje Notranje (ligenj, sipa) ali pa ga nimajo (hobotnica). 

Gibala Plavuti ali z iztiskom vode iz plašča skozi lijak (sifon). 

Prebavila Prebavna cev od ustne odprtine s čeljustmi do izvodila, ki gre skozi 

lijak. 

Dihala Škrge 

Obtočila Tri srca, sklenjena obtočila. 

Izločala Ledvica in izvodilo v zadnjem delu telesa. 

Telesni ovoj Koža z mnogimi barvili, ki skupaj z živčevjem omogoča spreminjanje 

barve. 

Živčevje in čutila Možgani, živci. / Čutilo za vid. 

Spolovila Samice odlagajo jajčeca, iz katerih se razvijejo mladiči, ki so podobni 

odraslim živalim.  

 

Raziskujem: ZGRADBA ŠKAMPA 
2. Telo raka deseteronožca je zgrajeno iz glavoprsja, prostih členov oprsja in zadka. Ima pet parov 

nog hodilk, prvi par je preoblikovan v škarje. Na zadku so zadkove nožice. Na glavoprsju izraščata dva 

para tipalnic. 

3. 

Hitinjača je na otip trda. Je zunanje ogrodje živali. Na glavoprsju so izrastki. 

Oči so majhne in gibljive. 

V ustni odprtini ni zob. So členjene strukture, ki se premikajo. Ima dva para členjenih tipalnic. 

Ima 5 parov hodilnih okončin. Prvi par so škarje. 

Zadek je členjen. Na njem so zadkove nožice. 

Po smislu, kar opazijo učenci. 

 

Raziskujem: OGRODJA MORSKIH JEŽKOV 
2. Na spodnji strani telesa imajo ježki odprtino z zobci. Neprebavljeno hrano izločajo na zgornji strani 

telesa. Karbonatno ogrodje lahko dokažemo s kislino. 

Raziskujem: RAZVRŠČANJE VRETENČARJEV 
Plazilci: a, b, c, č 

Ptice: d, e, f, g 

Ribe: / 

Sesalci: h, i, j, k 
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Raziskujem: RIBE V JADRANSKEM MORJU 
1. Učenci poiščejo podatke o ribah v literaturi (slikovni ključi, splet ...). Najbolj strupena riba na 

seznamu je navadni morski zmaj. 
2. Učenci zapišejo, kar so se naučili (ogrodje iz kosti, plavuti, škrge s škržnimi poklopci, živijo na 

različnih globinah, nekatere so živali morskega dna, druge so živali odprtega morja, prehranjujejo 
se z različno hrano ...) 

 

UPORABIM SVOJE ZNANJE 
1.  

 
 

2. Vnos plastike, razlitje nafte, globalno segrevanje …  
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3. Vzorce morske vode bi jemal večkrat mesečno, vsak mesec v letu. Ko bi voda iz vzorcev 
izhlapela, bi ostala sol, ki bi jo za vsak vzorec stehtal in izračunal deleže soli v litru morske 
vode. Narisal bi graf, ki bi na osi y prikazoval količino soli v 1 L morske vode, na osi x pa 
posamezna vzorčenja skozi leto. Iz grafa bi razbral, ali se je količina soli v vodi skozi leto 
spreminjala.  
 

4. 1. c 
2. a 
3. č 
4. b 
 

5. Organizem na shemi je morska vetrnica.  

Telesna oblika organizma je zvezdasto somerna.  
Organizem uvrščamo med ožigalkarje.  

Ta organizem lovi in se prehranjuje s pomočjo lovk, na katerih so ožigalke.  

Z njimi zastrupi plen. 

  

 

 

 
 

 

 


