Obdelava gradiv les
Poročilo praktičnega dela

MOJE DREVO
ZAČETEK OPAZOVANJA: 31. 3. 2020
KONEC OPAZOVANJA: 17. 4. 2020

Namen:
Opazovanje izbranega drevesa skozi daljše obdobje (predvsem cvetni in listni
popki).
Pripomočki:
 mobilni telefon
 šiviljski meter
Opis dela:
Najprej sem si morala izbrati svoje drevo. Nato sem skoraj vsak dan na istem
mestu slikala izbrano drevo in enega od cvetnih popkov.

OPIS MOJEGA DREVESA
Drevesna vrsta: jablana (Malus domestica)
Lega: Drevo raste pri kaplaniji na Raki, na vrhu hriba.
Višina: Približno 6 m.
Oblika listov: Trenutno drevo še ni olistano, ampak so se že odprli brsti. Listi
jablane so celi in enostavni, goli. Listni rob je rahlo napiljen.
Oblika in barva cvetov: Cvet je zvezdasto someren in pet števen. Čašni listi so
zeleni, venčni listi so okrogle oblike, na zgornji strani beli, na spodnji pa rožnati.

Čašni listi niso zraščeni, zato ne odpadejo hkrati. Na sredini cveta je pestič, ki ga
obdaja veliko prašnikov. Več cvetov je na koncu cvetnega poganjka.
Plod: jabolko
Obseg debla: 96 cm en meter nad tlemi.

Fotografije:
DATUM
31. 3.

FOTOGRAFIJA
DREVESA

FOTOGRAFIJA
CVETA

OPOMBE
Prvi dan
opazovanja.

1.4.

Cvet še
»spi«.

2. 4.

Tretji dan
opazovanja.

5. 4.

Cvet se
začne
odpirati.

6. 4.

Drevo
postaja belo
(cvetoče).

7. 4.

Začnejo se
odpirati še
drugi
cvetovi na
tem
cvetnem
poganjku.

8. 4.

Odprlo se je
več cvetov,
ki so postali
večji.

9. 4.

Lepo sije
sonce, a
vseeno
rahlo piha
veter.
Prihajajo
čebele.

10. 4.

Drevo je
zacvetelo in
je polno
cvetov;
izgleda, kot
da bi bilo
belo.

12. 4.

Cvet začne
razpadati.
Zadaj se
vidijo zeleni
listki.

13. 4.

Cvet je
odcvetel.
Začnejo zelo
rasti zeleni
listi.

14. 4.

Padal je
sneg. Cvet je
uničen.

15. 4.

Listi so
začeli
močneje
rasti.

16. 4.

Listi so večji.
Cveta skoraj
ni več (samo
še rjavi
prašniki).

17. 4.

Sije sonce
ter
temperature
so zopet
višje.

Rezultat:
V teh 15-ih dneh sem opazovala brstenje jablane. Naučila sem se, da jablana
najprej zacveti in šele nato zrastejo listi ter da je ob cvetenju pomembno
ugodno vreme (sneg in nizke temperature škodijo).

Zaključek:
Opazovanje mi je bilo zelo všeč, čeprav še vedno raje delam v delavnici različne
izdelke.

Lucija Peterlin Urbanč, 7.r.

