21. 4. 2020, 9. c
Navodila za ves pouk se nahajajo v spletni učilnici!
0. ISP, Andreja Špajzer
Navodilo za pouk ISP za 21. 4. 2020 je naloženo v spletni učilnici.
1., 2., 5., 6., SLJ, MAT,
SLOVENŠČINA:
Devetošolka, devetošolec,
Rešil/a si preverjanje znanja z nalogami za razumevanje besedila in nalogami, s katerimi si preveril/a svoje znanje
slovnice. Vabljen/a v spletno učilnico. Tam ti bom dala povratne informacije o tem, kako uspešno si rešil/a
preverjanje znanja in kaj ti morda še povzroča težave.
Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.

MATEMATIKA
V spletni učilnici te čaka navodilo za utrjevanje in ponavljanje snovi, ki smo jo obravnavali v 9. razredu.

3. BIO, Nevenka Jerin

Biotehnologija / preverjanje

1. Kako je človek že pred več kot 10.000 leti udomačil prve rastline in živali ter začel izbirati
osebke, ki so imeli bolj zaželene lastnosti?

1T /

2. V 19. stoletju je prišlo do velikega spoznanja o vlogi mikrorganizmov (bakterij) pri pripravi
živil. Pojasni na dveh primerih.

2T /

3. Kdaj govorimo o genskem inženirstvu?

1T /

4. S pomočjo mikroorganizmov danes pridobivamo hormon inzulin. Razmisli, katere prednosti
prinaša za nekoga uporaba inzulina, pridobljenega z genskim inženiringom v primerjavi z
uporabo inzulina, izoliranega iz živalskih trebušnih slinavk.

2T /

5. Kateri hormon še pridobivajo na podoben način kot hormon inzulin in sicer od leta 1987?

1T /

6. Katere 3 vrste kloniranja poznamo?

3T /

7. Opiši postopek celičnega kloniranja.

2T /

8. Kako poteka kloniranje s pomočjo tkiv organizma?

2T /

9. Razloži raziskavo matičnih ali izvornih celic.

1T /

10. Kaj je genska terapija?

1T /

11. Bioetika temelji na določenih principih. Katerih?

4. GEO, Irena Ramšak
GOZD
Na spodnji spletni strani pobrskaj za podatki in odgovori na vprašanja:
http://www.zgs.si/gozdovi_slovenije/o_gozdovih_slovenije/gozdnatost_in_pestrost/index.html
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kolikšen delež Slovenije prekriva gozd?
katere drevesne vrste prevladujejo?
Kdo vse je lastnik gozdov?
Kaj ogroža gozdove?
Kakšen je pomen oziroma vloga gozda (učbenik 22, modri kvadratek spodaj)?
Ali se delež gozda povečuje ali zmanjšuje? Zakaj?

2T /

