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INVAZIVKE PRI POUKU NARAVOSLOVJA V 7. 

IN NARAVOSLOVNI DAN V 9. RAZREDU 

Uvod: video Invazivke na 

poti (https://bit.ly/2VhRNcO) 

 

Teren (skupine): 

- popisni list,  

- pisalo, trda podlaga 

- orto foto posnetek 

- določevalni ključ 

- fotoaparat 

 

https://bit.ly/2VhRNcO


INVAZIVKE PRI POUKU NARAVOSLOVJA V 7. 

IN NARAVOSLOVNI DAN V 9. RAZREDU 



VNOS PODATKOV V  

SPLETNI PORTAL INVAZVKE 

https://www.invazivke.si/  

https://www.invazivke.si/


OBJAVA PREVERJENIH NAJDB INVAZIVK 

Potrjene najdbe  

Naravoslovcev OŠ Ob Rinži  

v letu 2019 

Vse potrjene najdbe  

različnih popisovalcev 

v letu 2019  



7. Razred - vsebinski sklop ŽIVA NARAVA 

• Gozdni ekosistem 
– zgradba in delovanje gozda kot ekosistema  

– prilagoditve značilnih predstavnikov živali in rastlin v gozdu na 

žive in nežive dejavnike okolja (npr. plen – plenilec, obramba 

rastlin pred rastlinojedci) in nekatere medvrstne odnose (npr. 

zajedalstvo) 



7. Razred - vsebinski sklop ŽIVA NARAVA 

• Energijske in snovne pretvorbe v gozdnem 

ekosistemu 
– proizvajalci (temelj prehranjevalnega spleta),  

– prehranjevalni splet (potrošniki – prehranjevanje z drugimi organizmi), 

– snovi neprestano krožijo, 

– biomasa, 

– ekosistem (npr. gozd), v katerega človek ne posega (stabilen ekosistem) 



7. Razred - vsebinski sklop ŽIVA NARAVA 

• Zgradba in delovanje ekosistemov 
– število organizmov, ki v ekosistemu živijo, spreminja z letnimi časi 

– biotska raznovrstnost rastlin v ekosistemu odvisna tudi od neživih 

dejavnikov okolja, kot so količina svetlobe in vode, temperaturno 

območje in sestava prsti, 

– biotska raznovrstnost rastlin kot proizvajalcev vpliva na biotsko 

raznovrstnost in število organizmov, ki lahko živijo v ekosistemu;  



7. Razred - vsebinski sklop  

VPLIVI ČLOVEKA NA OKOLJE 

• Človek spreminja ekosisteme 
– pomen biotske pestrosti za stabilnost ekosistema 

– možne posledice odstranjevanja dreves iz gozda 

(npr. primerjava selektivne sečnje in goloseka) 

– biotsko pestrost ohranjamo z neposrednim 

varovanjem vse narave in biosfere  

 

• Urbani ekosistem       
– v naravi ni koristnih ali škodljivih organizmov (le v 

antropogenih ekosistemih z vidika človeka so 

posamezne živalske in rastlinske vrste škodljive 

(npr. škodljivci poljščin in sadnega drevja, pleveli) 

ali koristne (čebele, plenilci škodljivcev) 

 



NARAVOSLOVNI DAN V 9. RAZREDU 

INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE (INVAZIVKE) 

 

Cilji naravoslovnega dne: 

– spoznati invazivne vrste in jih 

prepoznati v naravnem okolju 

– spoznati in se zavedati 

negativnih posledic širjenja 

invazivnih vrst 

– seznaniti se z ukrepi 

odstranjevanja oz. nadzora 

invazivk  

– popisati invazivke na že znanih 

lokacijah 

– odkritje morebitnih novih lokacij 

– ozaveščanje javnosti glede 

tovrstne problematike 

 



Splošni cilji v UN: 

7. razred: 

• poznavanje in razumevanje temeljnih 

naravoslovnih konceptov ter njihova 

uporaba pri razlagi dogajanj v okolju, 

• pridobivanje, obdelava in vrednotenje 

podatkov iz različnih virov, 

• načrtno spoznavanje načinov iskanja, 

obdelave in vrednotenja podatkov, 

• načrtno opazovanje, zapisovanje in 

uporaba opažanj/meritev kot vira 

podatkov, 

• vrednotenje in interpretacija ter 

povezovanje informacij in podatkov, 

• uporaba informacijsko-komunikacijske 

tehnologije (IKT) za zbiranje, 

shranjevanje, iskanje in predstavljanje 

informacij, 

 

9. razred: 

• razumevanje glavnih zakonitosti žive 

narave, temeljnih bioloških konceptov, 

• razumevanje medsebojne povezanosti 

živih sistemov, 

• razumevanje zgradbe in delovanja živih 

sistemov,  

• razumevanje razvoja živih sistemov, 

biosfere, 

• razumevanje vplivov evolucije na 

prilagoditve organizmov na različne 

življenjske prostore, 

• razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na 

stabilnost oz. nestabilnost ekosistemov, 

• poznavanje širših skupin organizmov, 

razumevanje njihove vloge v ekosistemu 

in zmožnosti za primerjanje in določanje 

vrst pogostih organizmov, 



Splošni cilji v UN: 

7. razred 

• razvijanje metod raziskovanja: 

• obvladovanje veščin terenskega dela, 

• razvijanje stališč in odnosov: 

• zavedanje vrednosti in občutljivosti 

naravnega in antropogenega okolja, 

oblikovanje pozitivnega in odgovornega 

odnosa do narave ter spoštovanja do 

vseh oblik življenja, 

• sposobnost za prepoznavanje in 

razumevanje okoljske problematike ter 

odgovorno in aktivno sodelovanje pri 

razreševanju in trajnostnem oziroma 

sonaravnem razvoju, 

• prepoznavanje in preprečevanje 

nevarnosti v skrbi za lastno zdravje in 

zdravje drugih. 

 

9. razred: 
• zavedanje o pomenu biodiverzitete, njeno 

prepoznavanje in odgovoren odnos do 

njenega ohranjanja ter interes za njeno 

aktivno ohranjanje, 

• sposobnost za prepoznavanje kompleksnih 

problemov in njihovo reševanje  

• zmožnost za uporabo sodobne tehnologije, 

iskanje in obdelavo podatkov in ekstrakcijo 

informacij, 

• zmožnost za sodelovanje, odgovornost pri 

delu ter za načrtovanje in izvajanje bioloških 

raziskav (opazovanj) ter interpretacije 

rezultatov, kompleksno mišljenje, 

• zmožnost za uporabo pridobljenega znanja 

v vsakdanjem in družbenem življenju 

(osebne odločitve na podlagi kritične presoje 

informacij), 

• trajnostni razvoj in razumevanja družbene 

in lastne odgovornosti za prihodnost 

ekosistemov in biosfere. 


