
 

Biologija 9. razred 

Pozdravljeni učenci, 

V tem tednu se boste ukvarjali z gensko spremenjenimi organizmi (GSO). Najprej pa se boste 
malo podučili o Coronavirusu.  

 

 

   Coronavirus in bolezen COVID – 19     

              
 

30.3.2020 Pandemija Coronavirus 
 

Pandemija Coronavirusa je v celoti spremenila naše življenje. Zaradi velike nalezljivosti se 

moramo držati doma, ker želimo razširjanje bolezni čimbolj omejiti. 

Čeprav so nekateri ljudje videti zdravi in se dobro počutijo, so lahko prenašalci virusa. Z 

neupoštevanjem navodil medicinskih strokovnjakov, ogrožajo druge ljudi. Morda celo 

svojce. Zato je prav, da ostajamo doma, upoštevamo osnovne higienske ukrepe in se 

poskušamo čimbolj podučiti o nastali situaciji. 

Veliko boš izvedel / izvedela iz dveh kratkih filmov, oglej si ju 

in odgovori na zastavljena vprašanja. 

 

1. Za ogled filma Najprej si oglej dva kratka posnetka. 

- https://www.youtube.com/watch?v=NJLXdsO1GBI - film s slovenskimi podnapisi 

- https://www.youtube.com/watch?v=I-Yd-_XIWJg 

-  

2. Na internetu poišči še dodatne informacije o Coronavirusu COVID – 19.  

 

3. V zvezek odgovori na vprašanja. 

https://www.youtube.com/watch?v=NJLXdsO1GBI
https://www.youtube.com/watch?v=I-Yd-_XIWJg


 

Vprašanja prepiši v zvezek in napiši odgovore: 
 

1. Kako se Covid – 19, ki je virus iz skupine Coronavirusov, širi med ljudmi? 

2. Kateri organski sistem oboli pri okužbi s Covid – 19? 

3. Razloži pomen kratice Covid – 19. 

4. Razloži pojem pandemija. 

5. Primerjaj pojma epidemija in pandemija. 

6. V zadnjih stotih letih so ljudje preživeli štiri pandemije. 

- Katere bolezni so se pandemično razširile po celem svetu? 

- Kdaj so se razširile?  

7. Kaj pomeni pojem zoonoza? 

8. Kje vidiš vzroke, da se je bolezen v nekaterih državah tako zelo razširila in že povzročila 

na tisoče smrti. 

9. Predlagaj kako je potrebno ravnati v primeru epidemije. 

 

 
 
Preberi 
 
Coronavirus COVID – 19 je novonastali virus, zato naš imunski sistem še ni razvil procesov, 

da bi se obranil okužbe z njim. Virusi Covid – 19 lahko nemoteno vstopajo v in iz celic. V 

notranjosti celic nastajajo s kopiranjem virusne DNA novi in novi  virusi,  ki zapustijo celice 

in okužijo mnoge druge celice. 

V tem času smo priča začetku evolucije ali razvoja novega virusa. Virus se bo spreminjal, 

spreminjal se bo tudi naš imunski sistem s ciljem, da se ubrani pred okužbo. 

Proces soodvisnega prilagajanja in spreminjanja organizmov dveh vrst skozi daljše časovno 

obdobje imenujemo koevolucija.  

Proces je opisal utemeljitelj evolucijske teorije Charles Darwin že leta 1859 v knjigi Nastanek 

vrst z naravnim izborom. 



 

 

2.4.2020  GENSKO SPREMENJENI ORGANIZMI.(GSO) 
 

                                 
 

1. Ponovi snov BIOTEHNOLOGIJA. 

 
 

2. S pomočjo učbenika in ppt GSO, ki ga najdeš v spletni učilnici v eAsistentu 
odgovori na spodnja vprašanja.  

 
 Odgovore napiši v zvezek pod naslov GENSKO SPREMENJENI ORGANIZMI. 

 
 
Vprašanja 

1. Napiši definicijo GSO! 
2. Kje vse se uporablja GSO? 
3. Napiši prednosti uporabe GSO! 

4. Napiši slabosti uporabe GSO! 
5. Kako GSO vplivajo na druge organizme? 
6. Kaj meniš o GSO hrani. 

7. Poglej posnetek na spl. str. http://www.youtube.com/watch?v=FwO2Zlf1xWc 
 

      Napiši svoje razmišljanje in kaj bi sporočil sošolcem po ogledu posnetka. 
 

 
 
 
Za vprašanja sem dosegljiva na emailu in preko eAsistenta. 
 
Ostani zdrav in lep pozdrav 
Učiteljica Mirjam 

http://www.youtube.com/watch?v=FwO2Zlf1xWc

