Dragi učenci, lepo pozdravljeni.
Glede na situacijo, vam pri naravoslovju sedaj manjka samo še ena ocena.
Ocenjen bo izdelek (razen, če želite ustno oceno).
Ker se bomo verjetno (upam) v šoli srečali pred koncem šolskega leta, se
zaenkrat dogovorimo, da boste izdelek prinesli takrat v šolo. Če bo kazalo, da
bomo morali še ostati doma, pa boste poslali 3 fotografije in opis po
elektronski pošti (prvi teden junija).

Izdelaj model živali.  Pogoji so naslednji:
● Žival naj bo iz skupine členonožcev, lahko pa je tudi vretenčar. Biti
mora prostoživeča (divja) vrsta.
● Žival mora biti avtohtona slovenska (to ne pomeni, da živi samo v
Sloveniji, lahko pa izberete tudi endemitsko vrsto)
● Žival, ki jo izberete, mora imeti dobro vidne okončine in ne sme biti
črvaste oblike.
● Po obliki in barvi mora izdelek čimbolj ustrezati živi živali.
● Velikost izdelka mora biti od 15 do 25 cm.
● Materiali, iz katerih je izdelana žival, so lahko različni, po vaši izbiri
(papir, stiropor, das masa, volna, tekstil,...), vendar mora biti izdelek
narejen tako, da stoji čvrsto skupaj.
Poleg tega naredite še kratek opis te živali (“osebno izkaznico”), ki je čitljivo
napisan in urejen (v zvezku).
V opisu živali mora biti:
● Celotno slovensko ime živali.
● Kratek opis telesne zgradbe.
● Pomen v naravi.
● Ali je ogrožena in zakaj?
● Plenilce živali
● Prehranjevanje - kaj in kako
● Razmnoževanje.
● Literatura, viri

Za tiste učence, ki želite oceno pridobiti ustno pa naslednje navodilo:
Dobiš 4 vprašanja - štirje sklopi iz snovi, ki smo jo ponavljali za test:
1.Celice
2. Bakterije, glive, lišaji
3. Organski sistemi - recimo pomen dihal, prebavil, izločal,...
4. Opišeš značilnosti skupine živali, ki si jo sami izberete (recimo dvoživke,..)

Če ste se odločili za ustno spraševanje, mi to sporočite v tednu po počitnicah,
da si zadeve splaniramo.

Lepo vas pozdravljam in oddahnite si od šole na daljavo,
 uzana Dizdar.
S

