
1. Rešitev današnje uganke je GRAH. 

 

2. SLO – Opis rastline 

 

 

1. V preglednici so zapisane značilnosti delov navadnega jagodnjaka. V prazen prostor vpiši ustrezni 

del rastline. Pomagaj si z naslednjimi besedami: LIST, STEBLO, KORENIKA, PLOD, CVET. 

 

steblo poraslo z lasci, nosi cvetove 

cvet pet belih venčnih listov 

list spodaj porasel z dlačicami, nazobčan rob, jajčast 

plod zrel konec junija in julija 

korenika kratka, črnorjava 

 

S pomočjo preglednice oblikuj povedi/definicije pojmov. 

 

Listi so  spodaj porasli z dlačicami, jajčaste oblike in imajo nazobčan rob. 

Steblo je  poraslo z lasci in nosi cvetove. 

Korenika je  kratka in črnorjave barve. 

Plod je  zrel konec junija in junija. 

Cvet je sestavljen iz pet belih venčnih listov. 

 

2. Preberi povedi. Določi pravilno zaporedje povedi in jih oštevilči od 1 do 10. Zapiši urejeno besedilo 

in ga naslovi. Delaj odstavke. 

 

8 Raste na vlažnih travnikih, ob poteh in med poljščinami. 

3 V zemlji ima kratko korenino. 

7 Kamilica cveti od junija do avgusta. 

5 Na njem so dvojno ali trojno pernato narezani listi. 

2 Zraste od 20 do 50 cm visoko. 

9 Kamilica hitro ublaži bolečine v želodcu in ga pomirja. 

6 Na koncu stebelnih poganjkov je eno koškasto socvetje , v katerem je veliko število 
majhnih, rumenih cvetov, na robu pa venec belih cvetov. 

1 Prava kamilica ali Matricaria camomilla je enoletnica. Spada v družino nebinovk. 

4 Nad zemljo se razvije močno razraslo steblo. 

10 Uporabljamo jo tudi pri pripravi parne kopeli pri obolenju dihalnih poti. 

   

Dopiši manjkajoče dele prave kamilice. 

         cvet 

 

                                                                                                  listi           

   

                                                                                  steblo 

 

                                                                                   

                                                                         korenika 

 



3. DRU – Slovenci zunaj slovenske državne meje 

 

SLOVENCI ZUNAJ SLOVENSKE DRŽAVNE MEJE 

ZAMEJCI: 

 So Slovenci, ki živijo v sosednjih državah. 

 Naše manjšine v sosednjih državah so na avstrijskem Koroškem in Štajerskem, Slovenci v Italiji in v 

Porabju na Madžarskem (glej UČ 109). 

ZDOMCI: 

 Odšli na delo v zahodnoevropske države (v novejšem času) 

IZSELJENCI: 

 To so Slovenci, ki so se v 19. stoletju začeli izseljevati v Ameriko in zahodno Evropo, zaradi boljšega 

zaslužka, nekateri pa so domovino zapustili zaradi političnih razlogov. 

 Tam so se ustvarili družine, ohranjajo slovenski jezik, nekateri pa se vrnejo. 

 

1. Države, kjer je več kot 500 slovenskih izseljencev (zemljevid UČ str. 110): ZDA, Kanada, Brazilija, 

Venezuela, Argentina, Švedska, Norveška, Velika Britanija, Francija, Švica, Italija, Avstrija, Hrvaška, 

BiH, Srbija, Južnoafriška Republika, Avstralija. 

2. Slovenci so izbrali Ameriko zaradi boljše gospodarske razvitosti, podobne kulture, ugodnejšega 

podnebja, vere… 

 


