
Pozdravljeni.  

 

Pred vami je nova naloga.  

 

Izdelali boste predstavitev na temo po lastnem izboru. Pri tem 

upoštevajte navodila za izdelavo. 

V nadaljevanju imate primer PP predstavitve.  

 

V kolikor boste imeli dodatna vprašanja, mi prosim pišite na moj 

mail tanja.belic@guest.arnes.si  



Navodila za izdelavo predstavitve  

  

Izbirate lahko med dvema načinoma predstavitve izbrane teme :  

Naredite PP , ki vsebuje od 3 do 5 prosojnic. Besedilo naj bo kratko, vključite ključne 

besede (NE pojasnjujte kaj pomenijo), slikovno opremite. 

Miselni vzorec naj vsebuje kratko besedilo, ključne besede in slike (lahko jih narišete, 

prilepite fotokopije…). 

  

Ocenjevanje predstavitve : 

Primernost vsebine  (zajeto bistvo). 

Izbrane ključne besede povezane z izbrano temo. 

Izvirnost. 

Razumevanje. 

Pravilen odgovor na vprašanje, ki ga prejmete, ko predstavitev oddate (pošljem vam ga 

naknadno na vaš mail in nanj odgovorite). 

  

Izbirate lahko med temami, ki smo jih obravnavali v letošnjem šolskem letu. Teme naj se 

navezujejo na  evolucijo, dedovanje in biotehnologijo. Temo za predstavitev si izberete 

poljubno sami. Predlagam, da izberete temo, ki jo dobro poznate. 

V priponki vam pošiljam kot primer PP predstavitev, da vam bo v pomoč pri delu. 

  

Tanja Belič  





UVOD 
 Če bi v vsaki generaciji preživeli vsi potomci, bi se 

kmalu namnožili do ogromne številčnosti. 



NE PREŽIVIJO VSI OSEBKI 
 Naravni viri so omejeni (hrana, prostor,…). 

 Preživijo le nekateri osebki. 

 Osebki se morajo za preživetje bojevati in tekmovati  
za naravne vire. 

 Darwin je ta pojav za preživetje imenoval BOJ ZA 
OBSTANEK. 

 

Darwin 



BOJ ZA OBSTANEK 
 Boj za obstanek je torej tekmovanje za hrano, prostor, 

za samico in druge potrebe, ki omogočajo življenje 
osebku. 

 Vedno zmaga tisti, ki je v boju oz. tekmi z drugimi 
osebki uspešnejši. 

 Osebki, ki so poraženi poginejo oz. umrejo. 

 



 
GLAVNA STVAR V BOJA ZA 
OBSTANEK 
 Glavna stvar v boju za obstanek je RAZMNOŽEVANJE. 

 Vsi osebki prej ali slej umrejo, geni zmagovalca pa se 
prenesejo v prihodnost (v naslednjo generacijo). 

 

 



KAJ JE POSLEDICA BOJA ZA 
OBSTANEK? 
 Posledica boja za obstanek je naravni izbor oz. naravna 

selekcija. 

 Naravni izbor je dejavnik evolucije, ki je nujen za 
prilagajanje organizmov. 

 Organizmi, ki so manj prilagojeni določenemu okolju, 
bodo prej ali slej propadli in jih bodo nadomestili 
organizmi, ki so okolju bolje prilagojeni. 


