
FOSILI 
NAVODILA ZA BIOLOGIJO 9 V TEDNIH OD 4. 5. – 15. 5. 2020 (7. in 8 teden) 

Pozdravljeni učenci devetih razredov.  

• Preberi vsebine v učbeniku od str. 93 do str. 97. Če imaš možnost si 
oglej tudi vsebine na irokusplus poglavje 6.9.0. IN 6.7.1 o fosilih. 
 

• V zvezek napiši nov naslov FOSILI in točke, ki so v nadaljevanju.  
 

• Predvidene vsebine so pripravljene za 4 učne ure, zato mi naloge 
pošlji do torka, 19. 5. 2020. 

Lep pozdrav, 
učiteljica Barbara 



1. Na irokusplus si oglej dva videoposnetka in zapiši povzetke v 
zvezek.  
• Prvi posnetek „Fosilni dokazi“ najdeš v poglavju 6.9.1. 
• Drugi videoposnetek „Veliki Al“ pa v poglavju 6.7.1. 
 

2. Odgovori na vprašanja. Vprašanja in odgovore zapiši v zvezek. 
a) Kako nastanejo fosili?  
b) Razloži pojem fosilizacija.  
c) Kdaj so živeli predstavniki na slikah? Pomagaj si s tabelo na 

naslednji strani. 

Vir: https://skupnost.sio.si/mod/data/view.php?id=321703 



Vir: https://skupnost.sio.si/mod/data/view.php?id=321703 



3. Fosili v Sloveniji  
Odgovori na vprašanja. Vprašanja in odgovore zapiši v zvezek.  
• Katere fosile najdemo v Sloveniji? Naštej jih. 
• Pojasni, zakaj v jantarju najdemo zelo dobro ohranjene žuželke? 

Pomagaj si z učbenikom str. 94 – tretji odstavek. 
 

4. Mamut v Sloveniji  
• Preberi besedilo v učbeniku in zapiši kaj si izvedel o njem. 

(Učb. 95).  
• Dodatno si lahko ogledaš oddajo Ugriznimo znanost-o 

mamutu. Dostopno na:  
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174518712 

5. Živi fosili 
• Preberi besedilo v učbeniku na str. 96 in zapiši: 

 kaj so živi fosili in 
 tri primere živih fosilov (enega predstavnika živih fosilov 

poišči tudi v Sloveniji) 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174518712
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174518712
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174518712


Če želiš si lahko prebereš tudi vsebine o določevanju starosti fosilov v 
učb. na str. 97. 

6. DODATNO 



PREVERI SVOJE ZNANJE 
 
Kriteriji uspešnosti – učna vsebina – FOSILI 

Kriteriji uspešnosti Razumem in bi znal 
razložiti tudi sošolcu 

Nekaj že vem, vendar 
še ne dovolj  

Prvič slišim oz. ne 
razumem 

Poznam definicijo fosila. 

Vem, kaj je fosilizacija. 

Poznam pomen fosilov za evolucijo življenja na Zemlji. 

Vem, kaj so vodilni fosili. 

Vem, kaj so živi fosili. 

Znam našteti in razložiti nekaj primerov določanja starosti 
fosilov. 


