
NARAVOSLOVJE – 1. razred 

 

 

 
 

 

Opazovanje in eksperimentiranje na terenu 

UČNI SMOTRI OPISNIKI – Kaj preverimo VSEBINE/DEJAVNOSTI 

Opazovati pomembna obdobja v 

življenju živali in rastlin; sejati v 

terariju ali obdelovati vrtove.  

Opazovati lastnosti zemljišč in 

vodovja na izhodih in krajših 

ekskurzijah. 

Opazovati in tolmačiti spreminjanje 

naravnega okolja.  

Navajati se na spremenljivost 

vremenskih pojavov (vetra, 
oblakov, dežja) in cikličnost 

nebesnih pojavov (dan/noč, poti 

sonca, letni časi). 

Učenec 

 opazuje spremembe v naravi 

in jih opisuje (živali in 

rastline); 

 opazuje drevesa okoli sebe, jih 

razvršča v iglavce in listavce, 

ugotavlja na njih spremembe; 

 izkusi, da rastline zrastejo iz 

semen, čebulic, gomoljev; 

 ugotovi, da rastline rastejo, se 
razvijajo in odmirajo; 

 opazuje vremenske 

spremembe v naravi in jih 

opisuje. 

 

 

Izhodi in ekskurzije v naravo in bližnjo 

okolico. 

Gojenje rastlin v terariju, na vrtu, v 

razredu. 

Opazovanje in beleženje sprememb 

sejanih in posejanih rastlin – vodenje 

dnevnika. 

Opazovanje in beleženje sprememb v 

naravi v različnih letnih časih. 
Opazovanje, beleženje in opisovanje 

vremenskih pojavov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek, živa bitja in okolje 

 
UČNI SMOTRI OPISNIKI – Kaj preverimo VSEBINE/DEJAVNOSTI 

Prepoznati in opisati značilnosti 

lastnega okolja. 

Biti pozoren na delovanje  svojega 

telesa (na občutek lakote in žeje, 

na bolečino, gibanje, toploto, 

mraz). 

Učenec 

 opazuje in opisuje svoje bližnje 

okolje; 

 naniza spremembe, ki jih opazi 

skozi letne čase; 

 spozna ugodne in neugodne 

spremembe v naravi;  

 

Letni časi: pomlad, poletje, jesen, zima. 

Njihove značilnosti (jesensko, zimsko, 

pomladno in poletno okno). 

Vpliv naravnih pojavov na okolje. 

Živinoreja – gojenje domačih živali in 

njihova koristnost. 

Dejavnosti na kmetiji/na vrtu/na polju v 

Raziskovanje, opisovanje predmetov in materialov 

UČNI SMOTRI OPISNIKI – Kaj preverimo VSEBINE/DEJAVNOSTI 

Ugotoviti sestavo preprostih 

predmetov z neposrednim 
preizkušanjem. 

Proučevati kakovost in lastnosti 

predmetov. 

Razvrščati predmete na podlagi 

njihovih lastnosti. 

Opisati preproste pojave 

vsakdanjega življenja, vezane na 

tekočine, hrano, moč, gibanje, 

toploto. 

Učenec 

 ločuje materiale: papir, plastika; 

 opiše lastnosti nekaterih 

materialov; 

 preoblikuje obrabljene 

predmete; 

 prepoznava, pokuša in razlikuje 

s pomočjo čutil jesensko sadje. 

 

 

Igre za ločevanje predmetov iz različnih 
materialov; ločeno zbiranje odpadkov. 

Izdelava ročnih del iz odpadnega 

materiala. 

Oblikovanje izdelkov iz različnih 

materialov (npr. papirnata barčica, 

kartonasta mapica, steklena vazica za 

cvetje ...); 

Uživanje jesenskega sadja: okus in vonj. 

Dan zdrave malice. 

 



Ugotoviti v drugih živih 

organizmih v tesni povezavi z 

njihovim okoljem iste potrebe kot 

pri sebi. 

 ugotavlja, kako se narava 

pripravlja na zimo; 

 ugotavlja in navaja, katere so 

njegove osnovne potrebe za 

dobro počutje; 

 spoznava, da tudi rastline in 

živali potrebujejo ugodne 

razmere za življenje; 

 opiše delo na kmetiji; 

 navaja pravilne oblike ravnanja 

v okolju (v vasi, v mestu, v 

naravi, v parku ...). 

različnih letnih časih. 

Čistilne akcije na šoli in šolskem dvorišču 

– ekodan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

NARAVOSLOVJE – 2. razred 

 

 

 

 

 

 

 

Človek, živa bitja in okolje 

UČNI SMOTRI OPISNIKI – Kaj preverimo VSEBINE/DEJAVNOSTI 

Prepoznati in opisati značilnosti 
lastnega okolja. 

Opazovati in biti pozoren na 

Učenec 

 opazuje in opisuje svoje bližnje 

okolje; 

 opazuje in tolmači okoljske 

 
Drevesa (iglavci in listavci) v različnih 

letnih časih. 

Priprava gozdnih živali na zimo oz. 

Raziskovanje, opisovanje predmetov in materialov 

UČNI SMOTRI OPISNIKI – Kaj preverimo VSEBINE/DEJAVNOSTI 

Ugotoviti sestavo preprostih 
predmetov z neposrednim 

preizkušanjem. 

Proučevati kakovost in lastnosti 

predmetov. 

Razvrščati predmete na podlagi 

njihovih lastnosti. 

Opisati preproste pojave 

vsakdanjega življenja, vezane na 

tekočine, hrano, moč, gibanje, 

toploto. 

Učenec: 

 razvršča predmete glede na 

surovine, iz katerih so 

sestavljeni (papir, plastika, 

kovina); 

 ugotavlja lastnosti različnih 

materialov; 

 preoblikuje obrabljene 

predmete; 

 sklepa, iz katerega materiala 

sestavimo različne predmete; 

 določa, katere (glavne) lastnosti 
morajo imeti posamezni 

predmeti glede na njihovo 

namembnost; 

 opiše, kako predelamo živila; 

 spozna značilnosti, pomen in 

koristnost vode;  

 spozna agregatna stanja vode. 

 
Ločevanje predmetov in odpadkov z 

ozirom na material, iz katerega so 

sestavljeni. 

Preizkusi z različnimi materiali (les, 

plastika, kovina ...): kaj plava na vodi, kaj 

se pogrezne, kaj se upogne ... 

Naštevanje lastnosti, ki jih mora imeti 

predmet, ki ga želimo izdelati (npr. 

vetrnica, mapa ...) 

Zbiranje preprostih kuharskih receptov. 

Prehrana kot vir energije. 
Sezonsko sadje in zelenjava: zdrava 

prehrana.  

Dan zdrave malice. 

Voda vir življenja. 

Agregatna stanja vode. 

Opazovanje in eksperimentiranje na terenu 

UČNI SMOTRI OPISNIKI – Kaj preverimo VSEBINE/DEJAVNOSTI 

Opazovati pomembna obdobja v 

življenju živali in rastlin; sejati v 
terariju  ali obdelovati vrtove. 

Ugotavljati podobnosti in razlike v 

razvoju živalskih ali rastlinskih 

organizmov. 

Opazovati lastnosti zemljišč in 

vodovja na izhodih in krajših 

ekskurzijah. 

Opazovati in tolmačiti spreminjanje 

naravnega okolja.  

Navajati se na spremenljivost 

vremenskih pojavov (vetra, 

oblakov, dežja) in cicločnost 
nebesnih pojavov (dan/noč, poti 

sonca, letni časi). 

Učenec 

 ugotavlja različne etape v 
razvoju rastlin in živali; 

 spoznava enakost in 

raznolikost rastlin; 

 pozna  rastline, ki rastejo iz 

semen, čebulic in gomoljev;  

 opazuje drevesa okoli sebe, jih 

razvršča v iglavce in listavce, 

ugotavlja na njih spremembe; 

 našteva vrste nasadov v 

bližnjem okolju: vinograd in 

oljčni nasad; 

 spoznava značilnosti jeseni in 

ponavljajoče se spremembe v 

naravi. 

 

Izhodi in ekskurzije v naravo in bližnjo 
okolico. 

Gojenje rastlin v terariju, na vrtu, v 

razredu. 

Opazovanje in beleženje sprememb 

sejanih in posejanih rastlin – vodenje 

dnevnika in ugotavljanje sprememb. 

Imenovanje opazovanih rastlin. 

Značilnosti vinograda in oljčnika. 

Značilnosti jesenskega časa. 



delovanje  svojega telesa (na 

občutek lakote in žeje, na bolečino, 

gibanje, toploto, mraz), tako da se 

lahko prepoznava njegovo 

kompleksnost. 

Ugotoviti v drugih živih 

organizmih v tesni povezavi z 

njihovim okoljem iste potrebe kot 

pri sebi. 

spremembe, ki jih opazi skozi 

letne čase in v zvezi s 

človeškimi posegi; 

 spozna ugodne in neugodne 

spremembe v naravi  

 spozna sestavine, ki so nujno 

potrebne za življenje, tako 

rastlin kot živali in človeka.  

 spoznava, kako človek 
prispeva k varovanju in 

ohranjanju naravnega okolja; 

 povezuje spremembe v naravi 

z vremenom in letnimi časi; 

 opiše, kako občuti lakoto, žejo, 

utrujenost, bolečino, toploto, 

mraz ...; 

 ugotavlja, katere so ugodne 

razmere za zdravo rast rastlin 

in živali; 

 ugotavlja potrebe, ki jih imajo 
domače živali; 

 spoznava pojem ekologije. 

zimsko spanje. Selitev ptic.  

Prehranjevanje živali, ljudi in rastlin. 

Človekovi posegi v okolju. 

Voda in zrak kot nenadomestljiva vira 

življenja. 

Človekovi posegi v naravi za ohranjevanje 

in varstvo okolja. 

Vpliv vremenskih pojavov in letnih časov 

na živa bitja. 

Opisovanje občutkov ob lakoti, žeji, 
utrujenosti, bolečini, gibanju, toploti, 

mrazu. 

Ekologija: prijazen odnos do okolja. 

Ločevanje odpadkov v šoli (ekodan)  in 

doma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



NARAVOSLOVJE – 3. razred 

 

 

 

 

 

Opazovanje in eksperimentiranje na terenu   

UČNI SMOTRI OPISNIKI – Kaj preverimo VSEBINE/DEJAVNOSTI 

Opazovati pomembna obdobja v 

življenju živali in rastlin; sejati v 

terariju ali obdelovati vrtove. 

Ugotavljati podobnosti in razlike v 

razvoju živalskih ali rastlinskih 

organizmov. 

Opazovati lastnosti zemljišč in 
vodovja na izhodih in krajših 

ekskurzijah. 

Opazovati in tolmačiti spreminjanje 

naravnega okolja bodisi  zaradi 

naravnih pojavov (sonca, podnebnih 

dejavnikov, vode) bodisi zaradi   

človeških posegov (urbanizacije, 

poljedelstva, industrije). 

Navajati se na spremenljivost 

vremenskih pojavov (vetra, 

oblakov, dežja) in cicločnost 
nebesnih pojavov (dan/noč, poti 

sonca, letni časi). 

Učenec 

 opazuje spremembe v naravi 

in jih opisuje; 

 opazuje drevesa okoli sebe, jih 

razvršča v iglavce in listavce, 

ugotavlja na njih spremembe 

in značilnosti; 

 izkusi, da rastline zrastejo iz 

semen, čebulic, gomoljev; 

 ugotovi, da rastline rastejo, se 

razvijajo in odmirajo.  

 opiše potek nekaterih opravil 

na kmečkih površinah (nega 

trt, trgatev,  zatiranje oljčne 

muhe, obiranje oljk ...); 

 naniza postopke predelave 

nekaterih živil (pšenica, olje, 

vino, mlečni izdelki ...) 

 navede vzroke sprememb v 

okolju zaradi naravnih 

pojavov in človekovih 

posegov; 

 opazuje vremenske 

spremembe v naravi in jih 

 

Izhodi in ekskurzije v naravo in bližnjo 

okolico. 

Gojenje rastlin v terariju, na vrtu, v 

razredu (od semena do ploda); 

Opazovanje predmetov, rastlin in živali ter 

ugotavljanje njihovih lastnosti oziroma 
sprememb glede na okolje v katerem 

živijo oziroma se nahajajo. 

Postopki predelave živil. 

Spremembe v okolju zaradi vremenskih 

pojavov: poplave, suša, neurja ... 

Obdelovane površine, urbanizirana 

območja, industrijski objekti, obrtniške 

cone ... 

Cikličnost vremenskih pojavov: deževje, 

sneg, sušno obdobje; njihovi vplivi na 

rastline, živali in ljudi; 
Cikličnost nebesnih pojavov: vpliv na 

rastline, živali, človeške dejavnosti. 

Raziskovanje, opisovanje predmetov in materialov 

UČNI SMOTRI OPISNIKI – Kaj preverimo VSEBINE/DEJAVNOSTI 

Ugotoviti sestavo preprostih 

predmetov z neposrednim 
preizkušanjem. 

Proučevati kakovost in lastnosti 

predmetov. 

Razvrščati predmete na podlagi 

njihovih lastnosti. 

Opisati preproste pojave 

vsakdanjega življenja, vezane na 

tekočine, hrano, moč, gibanje, 

toploto. 

Učenec 

 razvršča predmete glede na 
surovine, iz katerih so 

sestavljeni (papir, plastika, 

kovina); 

 ugotavlja lastnosti in 

uporabnost različnih 

materialov; 

 preoblikuje obrabljene 

predmete; 

 sklepa, iz katerega materiala in 

s katerimi značilnostmi 

sestavimo različne predmete; 

 določa, katere (glavne) lastnosti 

morajo imeti posamezni 

predmeti glede na njihovo 

namembnost; 

 opiše različne načine predelave 

živil (kuhanje, cvrtje, pečenje, 

mešanje, gnetenje ...); 

 pozna značilnosti, pomen in 

koristnost zraka in vode; 

 našteje vzroke, ki privedejo do 

onesnaženja zraka in vode; 

 pozna agregatna stanja vode. 

 

Ločevanje predmetov in odpadkov z 
ozirom na material, iz katerega so 

sestavljeni. 

Preizkusi z različnimi materiali (les, 

plastika, kovina, blago, plutovina, 

polistiren ...) 

Naštevanje lastnosti, ki jih mora imeti 

predmet, ki ga želimo izdelati (npr. 

vetrnica, mapa,  ptičja krmilnica ...) 

Zbiranje kuharskih receptov z določenimi 

sestavinami. 

Zdrava prehrana : sezonsko sadje in 
zelenjava. 

Pomen zdrave prehrane za zdravo rast. 

Dan zdrave malice 

Pomen vode in zraka; onesnaževanje. 

Agregatna stanja vode – 

eksperimentiranje in beleženje izsledkov. 

 



opisuje. 

 pozna živa bitja in okolja, v 

katerih živijo 

 opazuje in opisuje razvoj 

rastlin in živali glede na 

okolje, v katerem živijo 

 pozna, kako ljudje pridelujejo 

hrano ter kako človek vpliva 

na naravo s svojimi posegi 

 
 

Človek, živa bitja in okolje 

UČNI SMOTRI OPISNIKI – Kaj preverimo VSEBINE/DEJAVNOSTI 

Prepoznati in opisati značilnosti 

lastnega okolja. 

Opazovati in biti pozoren na 

delovanje  svojega telesa (na 

občutek lakote in žeje, na bolečino, 

gibanje, toploto, mraz), tako da se 

lahko prepoznava njegovo 

kompleksnost; izdelati enostavne 

modele o delovanju človeškega 

telesa. 

Ugotoviti v drugih živih organizmih 
v tesni povezavi z njihovim okoljem 

iste potrebe kot pri sebi. 

Učenec 

 načrtno opazuje in opisuje 

svoje bližnje okolje; 

 spozna ugodne in neugodne 

spremembe v naravi in navede 

njihove vzroke; 

 opazuje in tolmači okoljske 

spremembe tako v zvezi z 

letnimi časi kot v zvezi s 

človeškimi posegi; 

 navede pogoje, ki so nujno 
potrebni za življenje, tako 

rastlin kot živali in človeka v 

posameznih okoljih; 

 navede oprijeme, s katerimi  

človek prispeva k varovanju in 

ohranjanju naravnega okolja; 

 opiše ugodne pogoje, ki 

omogočajo rastlinam in 

živalim zdravo rast; 

 opiše, kako občuti lakoto, 

žejo, utrujenost, bolečino, 
toploto, mraz ...; 

 pozna pojem ekologije. 

 

Človekovi posegi v okolju. 

Vpliv naravnih pojavov na okolje. Ugodne 

razmere za kmetovanje. Škoda ob neurjih, 

poplavah, potresih ... 

Spoznavanje svojega telesa; skrb za svoje 

telo in za zdravo življenje. 

Živali: rastlinojede in mesojede; živalski 

razredi. 

Prehrambena veriga in ravnovesje v 

naravi. 
Prilagodljivost živali in njihov razvoj 

glede na značilnosti okolja – čutila. 

Primerjanje razvoja čutil pri človeku in 

različnih živalskih vrstah. 

Ekologija: prijazen odnos do okolja. 

Ločevanje odpadkov v šoli (ekodan) in 

doma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



NARAVOSLOVJE – 4.  in 5  razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmeti, materiali in transformacije  

UČNI SMOTRI OPISNIKI – Kaj preverimo VSEBINE/DEJAVNOSTI 

Operativno ugotavljati v povezavi s 
konkretnimi vsakdanjimi izkušnjami 

temeljne geometrične in fizikalne 

pojme, kot so prostorske dimenzije, 

teža, moč, gibanje, temperatura, 

toplota, itd. 

Ugotavljati lastnosti nekaterih 
materialov, kot so trdnost, teža, 
prozornost, elastičnost, gostota 
eksperimentalno pripravljati 
preproste raztopine v vodi (voda in 
sladkor, voda in črnilo). Opazovati 
in shematizirati prehajanja 
agregatnega stanja in pri tem 
oblikovati enostavne pojasnjevalne 
modele; grafično razlagati odnose 
med zaznanimi spremenljivkami 
(temperatura v funkciji vremena). 

Učenec:  

 razporeja predmete glede na 

njihove lastnosti in opredeli 

materiale, ki jih sestavljajo; 

 ugotavlja lastnosti nekaterih 

materialov: teža, prozornost, 

elastičnost, gostota; 

 pozna agregatna stanja: 

trdno, tekoče, plinasto; 

 prepozna in opiše 

značilnosti različnih snovi v 

tekočem, trdnem in 

plinastem stanju; 

 pozna postopke taljenja in 

strjevanja, izhlapevanje in 

kondenzacijo; 

 opiše in shematizira 

prehajanja agregatnega 

stanja; 

 pozna postopek raztapljanja 

snovi v vodi; 

opazuje vreme. 

 

Ločevanje predmetov – odpadkov. 

Določanje lastnosti materialov 

(plastika, les, papir, steklo, kovine ...). 

Eksperimentiranje z različnimi 

materiali za ugotavljanje njihovih 

lastnosti, razlik, značilnosti. 

Agregatna stanja vode, ki so odvisna 

od tlaka in temperature. 

Izvajanje, opisovanje in 

shematiziranje eksperimentov z vodo 

in drugimi snovmi: agregatna stanja. 

Izvajanje preizkusov z različnimi 

materiali (kaj plava na vodi in kaj se 

potaplja). 

Izvajanje preizkusov za raztaplanje 

snovi v vodi: sol, sladkor, črnilo ... 

Zbiranje in razvrščanje kamnin. 

Temperatura v funkciji vremena. 



 

 

 

 

 

Opazovanje in eksperimentiranje na terenu 

UČNI SMOTRI OPISNIKI – Kaj preverimo VSEBINE/DEJAVNOSTI 

Redno opazovati s prostim očesom 

ali z ustreznimi instrumenti 

individualno in skupinsko izsek iz 

bližnjega okolja, ugotoviti njegove 
značilnosti in spremembe v času. 

Raziskovati plasti tal; opazovati 

lastnosti vode in njeno vlogo v 

okolju. 

Rekonstruirati in tolmačiti gibanje 

raznih nebesnih teles ter jih 

posnemati z gibalnimi igrami. 

 

Učenec  

 pozna in primerja različna 

življenjska okolja; 

 pozna značilnosti naravnega in 

umetnega okolja; 

 beleži in primerja podatke o 

človekovem posegu v okolju 

ter presoja ugotovitve; 

 izvaja primerne poskuse v 

povezavi z vodo, toploto in 

svetlobo; 

 poskuse grafično prikaže v 

zvezku; 

 razvršča različne kamnine iz 

neposredne okolice; 

 ponazarja in primerja različne 

prehranjevalne verige; 

 s pomočjo preprostih poskusov 

spreminja agregatna stanja 

snovi; 

 prepozna zvok kot sredstvo za 

komuniciranje; 

 izvaja enostavne poskuse v 

zvezi z vodo: izhlapevanje, 

izparevanje, utekočinjanje, 

zmrzovanje; 

 opazuje nebesna telesa, 

obrazloži rotacijo (vrtenje) 

Zemlje ter revolucijo 

(kroženje) planetov okoli 

Sonca in jih prikaže z gibom in 

z modeli. 

 

 

Življenjska okolja v bližnji okolici:  Kras 

in apnenec,  flišasta tla, obmorski svet ... 
Značilnosti naravnega in umetnega okolja. 

Nanizanje elementov človekovih posegov 

v okolje in ugotavljanje njihove 

namembnosti in koristnosti. 

Odkrivanje pomembnosti svetlobe in 

toplote za življenje na Zemlji. 

Ugotavljanje pojavov v zvezi s svetlobo: 

sence, odboj, mavrica. 

Svetlobni viri: Sonce, žarnica, laserska 

svetloba.  

Prikaz prehranjevalnih verig (v gozdu, v 

mlaki, na travniku...); 
Izvajanje preizkusov z vodo, toploto, 

svetlobo; prikaz postopkov in ugotovitev. 

Ugotavljanje razlik med temperaturo in 

toploto. Spreminjanje lastnosti snovi pri 

segrevanju, ohlajevanju in zmrzovanju. 

Zbiranje kamnin in razvrščanje slednjih 

glede na izvor. 

Spoznavanje in določanje značilnosti 

zvoka. Reprodukcija zvoka s preprostimi 

preizkusi. Ugotavljanje uporabe zvoka kot 

sredstvo za komunikacijo. 
Eksperimenti za spreminjanje agregatnih 

stanj snovi. 

Eksperimenti z vodo: izhlapevanje, 

izparevanje, utekočinjanje, zmrzovanje. 

Nastanek vesolja in Osončja. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Človek, živa bitja in okolje 

 
UČNI SMOTRI OPISNIKI – Kaj preverimo VSEBINE/DEJAVNOSTI 

Skrbeti za zdravje tudi v zvezi z 

zdravo prehrano in gibanjem.  

Spoznati z doživetimi izkušnjami o 

gojenju rastlin in živinoreje, da je 
življenje vsakega živega bitja v 

tesni povezavi z drugimi in 

različnimi živimi bitji. 

Oblikovati na podlagi osebnih 

opazovanj prve osnove razvrščanja 

živali in rastlin. 

Stalno opazovati in tolmačiti 

okoljske spremembe, vključno z 

globalnimi, še posebej s tistimi, ki 

so posledice spreminjevalnih 

človeških posegov. 

 

Učenec 

 prepozna značilnosti planeta 

Zemlja; 

 loči naravno in umetno okolje 

ter ju zna med seboj primerjati; 

 opiše pozitivne in negativne 

posledice človekovega posega 

v okolje; 

 opiše lastnosti živih bitij; 

 pozna in opiše pogoje za 

življenje: zrak, voda, hrana, 

svetloba intoplota. 

 razume soodvistnost živali; 

 opiše nekaj primerov 

prehranjevalne verige; 

 določa značilnosti zvoka; 

 prepozna in opiše pomembnost 

svetlobe za vsa živa bitja na 

Zemlji; 

 prepozna potek fotosinteze in 

njen pomen; 

 pozna posledice svetlobnega, 

klimatskega in vodnega 

onesnaževanja na okolje. 

 

Spoznavanje značilnosti planeta Zemlja: 

sestava tal, kamnine in minerali. 

Razvrščanje živih bitij v osnovne skupine. 
Razlikovanje živih bitij po zgradbi, 

prehrani in po življenjskem prostoru ... 

Različne oblike onesnaževanja – iskanje 

možnih rešitev. 

 

 

 

 

 

 
 

NARAVOSLOVJE 
 
Kompetence za drugo dvoletje 
Pozna kemijske in fizikalne zakonitosti žive in nežive narave ter njihovo soodvisnost. 
Naučena dognanja zna uporabiti v vsakdanjem življenju. 
Pozna pravilno delovanje in pomen človeških organov za zdravo življenje. 
Razlikuje in razvršča rastline in živali. 
 

 



 


