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NARAVOSLOVJE
6. RAZRED 



RAZVOJ RASTINE IN NJENIH 
ORGANOV

• Vsi organizmi rastemo, se spreminjamo in 
razvijamo.

• Rastejo rastline, živali in glive, rastemo tudi 
ljudje.

• Razvijamo se in se spreminjamo.

• Ko dosežemo odraslo stanje, navadno ne 
rastemo več.

• Rastline pa rastejo vse življenje.



• Rastline se razvijejo iz semena.

• Na rastlinah se po cvetenju razvijejo semena, 
ki so zelo različnih oblik, velikosti in barv.

• Njihova površina je lahko gladka, hrapava ali 
pokrita s kaveljčki in šopi laskov.

• Semena so lahko obdana s trdo ali mehko 
lupino, tudi njihova velikost je lahko zelo 
različna.



• Vsa semena imajo nekaj skupnega, in sicer 
vsebujejo:

- kalček,

- hrano za kalček,

- semensko lupino (varuje kalček).



SEME RASTLINE
• V njem je zasnova za rastlinico, ki lahko dolgo 

časa čaka in ostane čisto majhna.

• Skrita v semenu lahko prepotuje velike 
razdalje ali pa preživi zimo, preden začne 
hitreje rasti.

• V semenu je zasnova za novo rastlino.



• Zasnova za novo rastlino je KALČEK, ki je zaščiten 
s SEMENSKO LUPINO.

• Kalček je zarodek, saj se iz njega razvije novo 
bitje.

• Kalček je sestavljen iz: 

- koreninice,

- stebelca,

- zelenih lističev, 

- enega ali dveh kličnih listov.

• V semenu je tudi REZERVNA HRANA, ki jo kalček 
potrebuje na začetku rasti.

• Lahko je zbrana v kličnih listih (fižol, grah), ali pa 
je v semenu posebej (koruza, pšenica).





KALITEV SEMENA
• Ko kalček začne rasti in se razvijati v mlado 

rastlino, pravimo da seme KALI.

• Za kalitev so potrebni: voda, zrak in toplota.

• Kalček na začetku za rast ne potrebuje svetlobe, 
saj ima hrano v semenu.

• Ko to hrano porabi, nujno potrebuje svetlobo.

• Seme v vodi ali vlažni zemlji nabrekne in najprej 
začne rasti KORENINA.

• Korenina raste vedno navzdol.

• Potem začne rasti STEBLO Z ZELENIMI LISTI.

• Steblo raste vedno navzgor.



• Ko mlada rastlinica raste, porablja rezervno 
hrano iz kličnih listov ali iz zaloge v semenu, 
zato se ta del semena manjša.

• Ko ozeleni, si lahko sama naredi dovolj hrane.



• Pri vseh semenih najprej zraste korenina, s 
katero se rastlinica zasidra v tla in črpa vodo z 
mineralnimi snovmi.

• Iz kličnih listov ali iz semena pa še vedno črpa 
rezervno hrano.

• Ko zeleni listi dovolj zrastejo, je zaloga 
rezervne hrane v kličnih listih ali v semenu že 
skoraj izčrpana.



ENOKALIČNICE IN 
DVOKALIČNICE

• Enokaličnice in dvokaličnice so dobile ime po 
številu kličnih listov v semenu.

• ENOKALIČNICE imajo en klični list, 
DVOKALIČNICE pa dva klična lista.

• Najbolj znana in razširjena skupina 
enokaličnic so trave.

• Večje skupine dvokaličnic so: metuljnice, 
ustnatice, košarnice.



LASTNOSTI ENOKALIČNIC IN 
DVOKALIČNIC

ENOKALIČNICE DVOKALIČNICE

Cvetovi so običajno 3-števni. Cvetovi so običajno 5-števni.

Žile v listu so vzporedne. Žile v listu so mrežasto razvejane.

Seme ima 1 klični list. Seme ima 2 klična lista.

Primer: KORUZA. Primer: FIŽOL.


