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1 UVOD  
 
Podnebne in okoljske spremembe so trenutno najresnejši problem človeštva in so rezultat 

nepremišljenega delovanja. Z neodgovornimi dejanji dovoljujemo izumiranje številnim 

živalskim in rastlinskim vrstam. Reševanje teh problemov bo uspešno, če bodo ljudje 

oblikovali odgovoren in spoštljiv odnos do organizmov in narave. 

 

Naloga učitelja je izobraževati in vzgajati. Gre za prepleten proces, v okviru katerega 

učencem posredujemo znanje in jim obenem pomagamo izoblikovati vrednote in stališča. 

Eden izmed glavnih ciljev v slovenskih učnih načrtih za naravoslovje (Brumen in sod., 

1998) in biologijo (Verčkovnik in sod., 1998; Vilhar in sod., 2008) je, da morajo učitelji 

spodbujati otroke, da razvijejo pozitiven in odgovoren odnos do narave, in da se jim 

omogoči neposredna izkušnja z organizmi in njihovim okoljem. 

 
Danes je na voljo kar nekaj rezultatov raziskav, v katerih so avtorji raziskovali odnos ljudi 

do organizmov in kako odnos vpliva na znanje posameznika (Barney in sod., 2005; Lucas 

in Ross, 2005; Prokop in Tunnicliffe, 2008). Povezava med odnosom in znanjem je zelo 

kompleksna in še ni popolnoma raziskana.  

 

Kljub temu, da dvoživke sodijo med najbolj ogrožene živalske skupine 

(http://www.iucnredlist.org/initiatives/amphibians), je na voljo relativno malo člankov o 

odnosu do dvoživk in o znanju o dvoživkah (Tomažič, 2009). Od vseh dvoživk je v 

Sloveniji najbolj pogosta krastača, ki jo osnovnošolci dojemajo kot organizem, ki lahko 

osebo okuži ali ji povzroči bradavice. Običajno jih ne marajo in poročajo o visoki stopnji 

gnusa do njih (Tomažič, 2009). 

V pedagoški literaturi je opisano kar nekaj načinov, kako učence vključiti v delo z 

dvoživkami (Green and Green, 2005; Tomasek in sod., 2005), malo pa je podatkov, kako ti 

pristopi vplivajo na odnos učencev do teh živali in na znanje o njih (Randler in sod., 2005; 

Tomažič, 2009; Tomažič, 2011). 
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2 PREGLED OBJAV 

2.1 IZOBRAŽEVANJE V SLOVENIJI 
 
Šolski sistem v Sloveniji je razdeljen v tri sklope izobraževanja: osnovnošolsko, 

srednješolsko in terciarno izobraževanje. 

Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim 

programom, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 

potrebami.  

Srednješolsko izobraževanje izvajajo gimnazije in srednje šole. Deli se na splošno, 

poklicno tehnično ter srednje strokovno in tehniško izobraževanje.  

Terciarno izobraževanje je sestavljeno iz dveh delov, višje strokovnega izobraževanja in 

visokošolskega izobraževanja. Višje strokovno izobraževanje izvajajo višje strokovne šole. 

Visoko strokovno izobraževanje pa izvajajo fakultete, akademije in samostojni zavodi  

(http://www.mss.gov.si/si/). 

 

2.1.1 Pouk naravoslovnih vsebin v osnovni šoli 

Novo etapo v razvoju obveznega šolanja pomeni reforma osemletke v devetletko v 90-ih 

letih prejšnjega stoletja. Z uvedbo devetletke vstopajo otroci v osnovno šolo s šestim 

letom, šolska obveznost pa traja devet let. S sistemsko-razvojnega vidika je bistveno, da so 

bili z Zakonom o osnovni šoli 1996 preseženi trije tradicionalni doktrinarni tabuji enotne 

šole, in sicer z rešitvami, kot so:  

a) notranja diferenciacija pouka v celotni devetletki in pri vseh predmetih ter uvajanje 

fleksibilne diferenciacije v 6. in 7. oziroma elementov zunanje diferenciacije v 8. in 

9. razredu pri pouku materinščine, matematike in tujega jezika,  

b) uvajanje obveznih izbirnih predmetov v obveznem delu programa ter 

c) priprava učnih načrtov s cilji in standardi znanja na več ravneh zahtevnosti 

(minimalni standardi, temeljni standardi, zahtevnejši standardi). 

http://www.mss.gov.si/si/
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Devetletna osnovna šola je razčlenjena na tri vzgojno-izobraževalna obdobja, ki so vsako 

zase razmeroma zaključena celota. Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje traja od 1. do 3. 

razreda, drugo vzgojno-izobraževalno obdobje od 4. do 6. razreda in tretje vzgojno-

izobraževalno obdobje od 7. do 9. razreda (Krek in sod., 2011). 

 

Osnovnošolski program vključuje biološke vsebine v celotni vertikali izobraževalnega 

sistema v Sloveniji. V prvem in drugem triletju osnovne šole se nekateri cilji in vsebine 

postopno udejanjajo skozi različne predmete: spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika 

ter naravoslovje. V okviru predmeta naravoslovje v 6. in 7. razredu se cilji biologije 

začnejo nadgrajevati in povezovati v biologijo kot naravoslovno vedo, ki se nadaljuje v 8. 

in 9. razredu (Brumen in sod., 1998). 

 

V Sloveniji se je s prenovo učnih načrtov pričelo intenzivnejše vključevanje izkustvenih in 

raziskovalnih pristopov k poučevanju. Pri pouku bioloških vsebin naj bi učitelji učencem 

omogočili čim več stika z naravo. Učitelje se v učnih načrtih motivira za konkretno delo v 

naravi ali za uporabo naravnih materialov v razredu (Verčkovnik, 2000). 

 

2.1.2 Pouk bioloških vsebin  v srednji šoli 

Srednješolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji se deli na splošno, ki se izvaja v 

programih splošne in strokovne gimnazije, ter na poklicno, srednje strokovno in tehniško 

izobraževanje, ki se izvajajo v programih nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega 

poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega 

izobraževanja in poklicnega tečaja. 

Gimnazijski program je opredeljen kot najsplošnejši srednješolski vzgojno-izobraževalni 

program, ki pripravlja dijake za nadaljnji študij (Krek in sod., 2011). 

Glavni cilj pouka biologije je celostno razumevanje biologije, torej razumevanje 

vsebinskih konceptov in povezav med njimi. 
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2.2 DELO Z ORGANIZMI 
 
V naših šolah se je v zadnjih desetih letih pričelo intenzivnejše vključevanje izkustvenih in 

raziskovalnih pristopov k poučevanju. Pri pouku bioloških vsebin je pomembno, da učitelj 

učencem omogoči čim več neposrednega stika z naravo (Verčkovnik, 2000). Takšno 

poučevanje omogoča raziskovalni pristop, preko katerega učenci razvijajo sposobnost 

ustvarjalnega in kritičnega mišljenja, spodbuja radovednost in pozitivna stališča do narave 

in naravoslovja. 

 

Tudi tuji avtorji zagovarjajo, da naj bi učitelji pri pouku bioloških vsebin uporabljali 

konkretne (naravne) učne materiale (Lock in Alderman, 1996), med katere sodijo tudi 

živali. Uporaba živih živali pri pouku biologije naj bi pri učencih pomembno vplivala na 

oblikovanje njihovega odnosa do le-teh. Znanje, ki ga učenci pridobijo ob delu z živimi 

živalmi, naj bi bilo tudi kvalitetnejše od znanja, ki ga učenci pridobijo iz drugih virov. Za 

učence so biološke vsebine brez živih organizmov v pouku dolgočasne in nepovezane z 

naravo (Lock in Alderman, 1996). 

 

2.2.1 Dvoživke pri pouku  

 
S šolskim letom 2011/2012 se v slovenskih osnovnih šolah uvaja nov učni načrt za 

naravoslovje in biologijo. V diplomskem delu bomo obravnavali oba učna načrta, starega 

in novega,  ne glede na to, da je naša raziskava potekala v času, ko je bil v veljavi stari 

učni načrt. V gimnazijah je nov učni načrt pričel veljati v letu 2008. Vsi srednješolci, ki so 

sodelovali v raziskavi, so delali po njem, zato bomo naredili pregled zgolj za novi učni 

načrt (Vilhar in sod., 2008).  

Dvoživke se navadno pri pouku ne uporabljajo, vendar jih učitelji lahko vključijo v pouk 

in s tem konkretizirajo vsebine, ki jih poučujejo (Tomasek in Matthews, 2008). 
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2.2.2 Prisotnost tematike dvoživk v starem  učnem  načrtu za 

naravoslovje in biologijo v osnovni šoli 

 
Učni načrt v grobem določa kdaj, kako in kakšne informacije naj bodo prenesene v 

interakciji med učiteljem in učencem. V učnem načrtu za biologijo za devetletno osnovno 

šolo, ki je bil sprejet leta 1998 (Verčkovnik in sod.) ima pomembno vlogo tudi okoljska 

vzgoja. Cilj učnega predmeta naravoslovja je, da učenci pridobijo znanje, ki jim bo 

omogočalo razumevanje narave in življenja, hkrati pa si oblikujejo tudi pozitiven odnos do 

okolja. V učnem načrtu za naravoslovje (Brumen in sod., 1998) je zapisano, da mora pouk 

naravoslovja dati učencem uporabna znanja, ki so potrebna za normalno življenje 

posameznika (npr. iskanje vzrokov in predvidevanje posledic), znanje, ki je širšega 

pomena tudi za skupnost, v kateri posameznik živi in deluje (npr. razumevanje in zavestno 

varovanje okolja in narave) in znanje, ki je potrebno za njegovo intelektualno rast. Vsa ta 

znanja lahko učenci pri pouku naravoslovja pridobivajo aktivno, saj narava predmeta 

zahteva prepletanje teoretskih osnov z metodami neposrednega opazovanja ter 

laboratorijskega, eksperimentalnega in terenskega dela. To jim omogoči tudi, da lahko 

vzpostavijo neposreden stik z življenjem in z naravo in prihajajo do določenih spoznanj z 

lastnim iskanjem in odkrivanjem (Brumen in sod., 1998). 

Omenjeni učni načrti za osnovno šolo določajo, da morajo učenci pridobiti čim več 

neposrednih izkušenj z različnimi organizmi iz svojega življenjskega okolja (Brumen in 

sod., 1998; Verčkovnik in sod., 1998). Neposreden stik z živimi bitji zagotavlja 

informacije in izkušnje, ki jih ni mogoče pridobiti z branjem, gledanjem slik in 

videoposnetkov ali z učenjem s pomočjo modelov (Strgar, 2008).  

V okviru učne teme gozd učni načrt za naravoslovje predvideva kot eno izmed vsebin 

živali v gozdu. Eden od ciljev učne ure, ki vključuje dvoživke, je, da učenci spoznajo 

najpogostejše živali gozdne podrasti (sekulja, močerad itd.) in da znajo povezati živalske 

in rastlinske predstavnike v prehranjevalne splete. V okviru učne teme celinske vode pa so 

ena izmed predvidevanih vsebin, ki vključujejo dvoživke, obvodne živali. Cilji te učne 

vsebine so, da se učenci seznanijo z najpogostejšimi obvodnimi živalmi, spoznajo 
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vodoljubne živali in živalske predstavnike podzemeljskih voda (Tabela 1). Pri tem je 

predvideno, da učenci določajo in prepoznavajo živali s pomočjo slikovnih ključev ter da 

primerjajo vrstno sestavo življenjskih združb v različnih tipih celinskih voda (Brumen in 

sod., 1998). 

Organizmi predstavljajo dobro izhodišče vzbujanja interesa za biologijo pri učencih 

(Strgar, 2008). Zato je temeljno vodilo pouka bioloških vsebin neposreden stik z naravo. 

Poseben poudarek je na spoznavanju življenjske pestrosti izbranih naravnih ekosistemov, 

kar je temelj za nadgradnjo v osmem razredu. Didaktično priporočilo je, naj učenci 

spoznajo čim več različnih organizmov, četudi si ne bodo zapomnili vseh imen. Učitelj naj 

bi obdelal vse teme iz učnega načrta, vendar s poudarkom na tistih ekosistemih, ki so 

otroku najbližji (Brumen in sod., 1998). 

V osmem razredu predmet naravoslovje zamenja biologija. Pri pouku biologije so v enaki 

meri vključeni kognitivni, afektivni in konativni cilji. Učenci pri tem predmetu, tako kot 

pri naravoslovju, pridobijo znanje, ki jim omogoča osnovno razumevanje življenja. Hkrati 

pa si oblikujejo tudi odgovoren odnos do narave in živih bitij, kar je osnova za pozitivno 

ravnanje z naravo in organizmi (Verčkovnik in sod., 1998). Slednje je zajeto v učnih 

temah življenjska pestrost, zavarovana območja Slovenije in ogroženost vrst. Te vsebine 

med drugim vključujejo tudi dvoživke (Tabela 2). Učenci spoznajo osnove vrstne pestrosti 

živih bitij, se seznanijo z izrednim vrstnim bogastvom pri nas in se zavejo, da je vrstna 

pestrost del narodnega bogastva, spoznajo dejavnike, ki ogrožajo biotsko raznovrstnost v 

svetu in pri nas (intenzivna pridelava hrane – monokulture), spoznajo pojem zavarovano 

območje z nekaj konkretnimi primeri ter se seznanijo z najbolj ogroženimi vrstami živih 

bitij pri nas. V okviru učne teme sistematika z evolucijo spoznajo vretenčarje, med katere 

sodijo tudi dvoživke. Cilj te teme je, da učenci celostno spoznajo dvoživke – njihovo 

zgradbo, razmnoževanje in ekologijo (Verčkovnik in sod., 1998).  

Pouk o dvoživkah lahko poteka neposredno  z  izkušenjskim  pristopom  (I), na klasični 

način (K) ali posredno v povezavi z drugimi biološkimi vsebinami, na primer z ekologijo 

(E).  
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Tabela 1: Cilji in vsebine v starem učnem načrtu za naravoslovje in biologijo, ki se dotikajo obravnave dvoživk (Brumen in sod., 1998; 
Verčkovnik in sod., 1998). 
 
 

 

 

6. 

razred 

UČNA TEMA: VRT 

Cilji: Vsebine:   

• Na primeru posameznih živali spoznajo pomen in vlogo živali. 

• Povezujejo živali in rastline v prehranjevalne splete. 

• Živali na vrtu (krastača) 

• Prehranjevalni splet na vrtu 

I 

 
E 

UČNA TEMA: SADOVNJAK 

Cilji: Vsebine:  

• Spoznajo tipične predstavnike živali v sadovnjaku (dvoživke). • Živali v sadovnjaku (zelena rega) I 

 

 

 

7. 

razred 

UČNA TEMA: GOZD 

Cilji:  Vsebina:  

Prepoznajo tipične predstavnike živih bitij v gozdnih plasteh. • Živali v gozdu (sekulja, močerad) I 

UČNA TEMA: CELINSKE VODE  

• Seznanijo se z najpogostejšimi obvodnimi živalmi. 

 

• Znajo povezati živalske in rastlinske predstavnike v prehranjevalne splete. 

 

 

• Seznanijo se s posledicami izsuševanja močvirnatih predelov Slovenije. 

• Obvodne živali (zelena žaba, sekulja, 

urh)  

 

• Prehranjevalni spleti 

 

• Izsuševanje 

 

I 

 

K 

 

E 

 UČNA TEMA : OSNOVE EKOLOGIJE 

Cilji : Vsebine:  
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8. 
razred 

 

• Spoznajo načine vzdrževanja ravnovesja v ekosistemih. 

• Znajo povezati predstavnike živih bitij v prehranjevalne verige in splete. 

• Spoznajo nekatere vplive človekovih posegov v ekosisteme. 

• Vrste ekosistemov 

 

• Odnosi med organizmi 

 

• Prehranjevalni spleti 

 

E 

 
 
 

K 
 

UČNA TEMA: ŽIVLJENJSKA PESTROST 

Cilji:  Vsebine:   

• Spoznajo osnove vrstne pestrosti živih bitij. 

• Se seznanijo z dejavniki okolja, ki pogojujejo pestrost rastlinskih in živalskih 

vrst. 

• Se seznanijo z najbolj ogroženimi vrstami živih bitij pri nas. 

• Življenjska pestrost 

 

• Ogroženost vrst 

 

E 

 
K 

UČNA TEMA: SISTEMATIKA IN EVOLUCIJA 

Cilji: Vsebine:  

• Spoznajo osnovne vretenčarske skupine, njihovo zgradbo, razmnoževanje, 

ekologijo in predstavnike. 

• Razumejo razloge za veliko biotsko pestrost v Sloveniji in da moramo za 

ohranjanje biotske pestrosti ohranjati tudi različne habitate.  

• Spoznajo nekatere redke in ogrožene vrste v lastnem okolju. 

• Razumejo vplive človeka na biotske sisteme (organizmi, ekosistemi, biosfera) in 

te vplive raziščejo v lastnem okolju (urbanizacija, prekomerna raba naravnih 

virov, degradacija in drobljenje ekosistemov, onesnaževanje okolja idr.). 

• Biotska pestrost  

 
 
 
 

• Vpliv človeka na naravo in okolje 

K 

 

 

K 
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2.2.3 Prisotnost tematike dvoživk v novem učnem načrtu za 

naravoslovje in biologijo v osnovni šoli 

 
V šestem razredu osnovne šole je glavna tema rastlina kot model za prikaz zgradbe in 

delovanja organizma in organizacijskih ravni v živem svetu. Učenke in učenci se na 

primeru rastlinske celice začnejo seznanjati s konceptom celice kot osnovne gradbene in 

funkcionalne enote organizmov. Spoznajo povezavo med zgradbo in delovanjem rastlin in 

njihove interakcije z neživimi in živimi dejavniki okolja. Razred se zaključi z osnovami 

delovanja ekosistema na primeru gozda (rastlina kot proizvajalec). 

V sedmem razredu osnovne šole učenke in učenci koncept celice nadgradijo z osnovami 

zgradbe in delovanja celice pri drugih organizmih in spoznajo, da sta zgradba in delovanje 

celice temelj za razvrščanje organizmov v kraljestva. Spoznajo osnove zgradbe in 

delovanja bakterij in gliv, podrobneje pa živali. Pri določenih ciljih v novem učnem načrtu, 

ki niso specifično določeni, lahko vključujemo dvoživke kot izbrani primer (Tabela 2).  

Novo znanje učenci uporabijo za nadgradnjo in razumevanje delovanja ekosistema na 

primeru gozda. Zgradbo in delovanje gozda primerjajo z nekaterimi drugimi naravnimi 

ekosistemi, spoznajo pa tudi antropogene ekosisteme kot poseben primer ekosistemov, iz 

katerih človek odnaša biomaso, zato je treba odnešene snovi nenehno nadomeščati 

(gnojenje). 

Na začetku osmega razreda osnovne šole učenke in učenci spoznajo, da je v celici dedni 

material, naučijo se osnove dedovanja. Preostanek leta se učijo o zgradbi in delovanju 

človeka, pri čemer uporabljajo pridobljeno znanje o celici in dedovanju. 

Deveti razred osnovne šole je namenjen povezovanju bioloških konceptov. Učenke in 

učenci nadgradijo znanje o dedovanju, ki ga povežejo z osnovnimi koncepti evolucije. 

Spoznajo, da je osnova za razvrščanje organizmov v sistemih njihova evolucijska 

sorodnost. Znanje o ekosistemih nadgradijo s koncepti biotske pestrosti, biomov in 

biosfere. Spoznajo posledice človekovih posegov v ekosisteme in vpliv biologije na 

sodobno družbo (Vilhar in sod., 2008). 
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Tabela 2: Cilji in vsebine v novem  učnem načrtu za naravoslovje in biologijo, ki se dotikajo obravnave dvoživk (Vilhar in sod., 2011). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

razred 

UČNA TEMA: ŽIVA NARAVA 

Cilji: Vsebine:   

• Spoznajo osnovno zgradbo, glavnih gradbenih tipov živali: enoceličarje, nevretenčarje, 

vretenčarje. 

• Razumejo, da pri živalih izmenjava plinov poteka preko dihalnih površin in to povežejo z 

zgradbo in delovanjem različnih tipov dihal v različnih osredjih. 

• Spoznajo na konkretnih primerih krovne strukture in njihov pomen za organizme v različnih 

okoljih. 

• Na širših skupinah mnogoceličarjev spoznajo primere spolnega razmnoževanja s primeri 

spolnega vedenja. 

• Spoznajo osebni razvoj živali in preobrazbo na izbranih primerih. 

• Spoznajo skupne značilnosti organizmov, na podlagi katerih jih uvrščamo v določeno 

skupino, in na preprostih primerih spoznajo, da sorodne vrste združujemo v rodove, sorodne 

rodove v družine, sorodne družine v redove, te v razrede, razrede pa v debla. 

 

• Zgradba in delovanje 

živali 

 

 

 

• Razmnoževanje, rast in 

osebni razvoj živali 

 

 

 

• Razvrščanje živali 

 

 
K 
 
 
 

 
 

K 
 
 

 
 
 
 

E 

UČNA TEMA: VPLIV ČLOVEKA NA OKOLJE 

• Spoznajo glavne vzroke onesnaževanja (površinskih voda, podtalnice, zraka in prsti), ključne 

onesnaževalce, posledice njihovega delovanja na organizme in okolje ter načine in ukrepe za 

zmanjševanje in preprečevanje onesnaževanja. 

 

• Človek onesnažuje zrak, 

vodo in  tla 

 

 
E 

 

9. 

razred 

UČNA TEMA: VPLIV ČLOVEKA NA NARAVO IN OKOLJE 

• Spoznajo nekatere redke in ogrožene vrste v lastnem okolju. 

 

• Vpliv človeka na okolje  
E 
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2.2.4 Prisotnost tematike dvoživk v gimnazijskem učnem 

načrtu 

 
Učni načrt biologije za splošne gimnazije (Vilhar in sod., 2008) je bil sprejet 14. 2. 

2008. Opredelitev predmeta vključuje ozaveščanje dijakinj in dijakov o naravi kot 

vrednosti in o izjemni biotski pestrosti v Sloveniji kot nepogrešljivem delu naše 

narodne identitete in temelju za nadaljnji razvoj. 

Izmed 210 ur obveznega programa naj bi po didaktičnih navodilih učnega načrta 

laboratorijsko in terensko delo obsegalo najmanj 20 odstotkov, kar je 42 ur.  

 

V okviru gimnazijskega programa lahko dvoživke obravnavamo pri treh učnih 

temah. Najprej pri evoluciji, kjer dijaki in dijakinje v grobem spoznajo skupino 

vretenčarjev, nato pri zgradbi in delovanju organizmov, kjer spoznajo razvoj in 

dihalni sistem dvoživk, ter nazadnje pri ekologiji, kjer spoznajo posamezne primere 

ogroženih vrst v Sloveniji (Tabela 3). 

Glede na obravnavo teme so učencem dvoživke lahko predstavljene neposredno z  

izkušenjskim pristopom (I) ali na klasičen način (K) ali posredno v povezavi z 

drugimi biološkimi vsebinami (ekologija) (E). 
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Tabela 3: Cilji v učnem načrtu za gimnazije, ki se dotikajo obravnave dvoživk  (Vilhar in sod., 2008). 
 

Predmet/ 

obseg ur 

Učne teme 

 

Cilji, ki vključujejo obravnavanje dvoživk:  

 

 

Biologija 

(obvezni 

program) 

 

210 ur 

 
 
 
 
 
 
 

− Evolucija • Med širšimi skupinami evkariontov prepoznajo naslednje skupine: enoceličarje, glive, alge; rastline: 

mahove,  praprotnice, semenke; živali: spužve, ožigalkarje, ploske črve, valjaste črve, mehkužce, 

kolobarnike, členonožce, iglokožce in skupine vretenčarjev. 

 

K 

− Zgradba in 

delovanje 

organizmov 

• V sklopu razmnoževanje, rast in razvoj učenci na primerih spoznajo tipe ontogenetskega razvoja pri 

drugih živalih (npr. ličinke, preobrazba pri žuželkah, razvoj dvoživk, razvoj sesalcev) in primerjajo 

zgodnje stopnje razvoja vretenčarskih zarodkov (na podlagi primerjave slik). 

• V sklopu pridobivanje energije, izmenjava snovi in transport se dijaki na podlagi primerov 

seznanijo z različnimi načini dihanja pri drugih živalih (npr. parameciji, ploski črvi, ožigalkarji, 

kopenski členonožci, ribe, dvoživke). 

K 

− Ekologija Razumejo pojem ogroženosti, kaj je rdeči seznam in spoznajo nekaj primerov ogroženih vrst v 

Sloveniji. E 



13 
Likar, T. Odnos učencev do dvoživk in njihovo znanje o dvoživkah. Dipl. delo. Ljubljana,  
   Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2012 
  

2.3 ODNOS DO ORGANIZMOV 
 

2.3.1 Definicija, zgradba in vloga stališč 

 

Stališča predstavljajo občutja, osnovana na prepričanjih, ki določajo naše odzive na 

objekte, ljudi ali dogodke. Če verjamemo, da je nekdo hudoben, do njega občutimo odpor 

in smo do njega neprijazni. Stališče tako vodi naša dejanja. Lahko pa je tudi obratno. 

Dejanja lahko vplivajo na stališče (Myers, cit. v Tomažič, 2009). 

 

Stališča vsebujejo več komponent: 

• spoznavno ali kognitivno komponento, ki zajema miselna prepričanja in 

vrednotenja v zvezi z objektom; 

• čustveno ali afektivno komponento, ki zajema čustveni odnos do objekta; 

• akcijsko ali vedenjsko komponento, ki zajema pripravljenost, da ravnamo 

ustrezno. 

 

Vse tri komponente do neke mere oblikujejo stališče, vendar ne delujejo vedno skladno. 

Določena komponenta se lahko nagiba v pozitivno ali v negativno smer, kar se posledično 

kaže v izražanju stališča (Bizer, cit. v Tomažič, 2009). 

 

Smith, Bruner in White (cit. v Pratkanis in sod., 1989) stališčem pripisujejo tri vloge: 

oceno objekta (klasicifira in strukturira objekt, da se lahko posameznik odzove na način, 

ki mu je v korist), socialno prilagoditev (vpliva na posameznikove odnose z drugimi 

glede na posameznikovo samopodobo) in eksternalizacijo ali pozunanjanje (stališča, ki 

varujejo osebo pred notranjimi konflikti). 

Katz (cit. v Pratkanis in sod., 1989) predlaga teorijo štirih funkcij stališč, ki se prekrivajo s 

prej navedenimi funkcijami: znanje (zmožnost stališča, da zbere informacije o objektu 

stališča), korist – utilitarnost (za povečanje nagrade in zmanjšanje kazni, ki jo oseba 
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pridobi od objekta stališča), izražanje vrednot (izražanje posameznikovih vrednot in 

samopodobe), varovanje ega (služi za varovanje samopodobe). 

 

2.3.2 Odnos otrok do organizmov in znanje o njih 

Stephen E. Kellert (1985, 1996) je v svojih raziskavah prišel do ugotovitve, da mnogo 

dejavnikov vpliva na razvoj odnosa do organizmov in narave, med njimi so osebni 

dohodki, starost, spol, okolje bivanja (ruralno/urbano), etnična pripadnost, aktivnosti v 

naravi. Raven znanja oz. izobraževanje je po mnenju Kellerta eden od najmočnejših 

dejavnikov, ki vpliva na oblikovanje tega odnosa. 

 

Odnos ljudi do živali je pogojen tudi z vrsto živali. Večina ljudi goji odpor in strah do 

nevretenčarjev, najverjetneje zato, ker slabo poznajo njihovo vedenje in morfologijo. 

(Kellert, cit. v Prokop in Tunniciliffe, 2008). 

 

Kellert (1985) je razvil taksonomijo devetih osnovnih vrednot (stališč), s katerimi je 

mogoče opisati občutja ljudi do živali in narave ter njihova prepričanja o živalih in naravi 

(Tabela 4).  
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Tabela 4: Kategorije odnosa do živali po Kellertu. 
 

Dimenzija odnosa -  

vrednote 

Opis 

Estetska 

 

umetniške in simbolne značilnosti živali 

 

Dominionistična 

 

nadvlada nad živalmi (športne aktivnosti) 

 

Ekologistična skrb za okolje kot sistem in za povezave organizmov z 

okoljem 

 

Humanistična močna čustvena navezanost na živali (“imeti rad”) 

 

Moralistična skrb za pravilno ravnanje z živalmi / proti raziskavam 

na živalih in krutosti 

 

Naturalistična zanimanje za direktne izkušnje z živalmi in 

raziskovanje narave 

 

Negativistična aktiven umik živalim kot posledica strahu ali 

nevšečnosti 

 

Nevtralna 

 

pasiven umik kot posledica indiference 

 

Znanstvena zanimanje za fizične značilnosti in biološko delovanje 

živali 
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Kellert (1985) je v Ameriki izvedel anketo o odnosu in znanju o živalih in naravnih 

habitatih. Ugotovil je, da je bila humanistična kategorija odnosa  najbolj običajna, sledijo ji 

naturalistična, negativistična, moralistična, utilitarna in dominionistična. V ekologistično 

in znanstveno kategorijo se je uvrstilo najmanj anketirancev. Kellert je ugotovil, da imajo 

otroci skopo oziroma omejeno znanje o živalih in nizko ekološko razumevanje. Vsebine, 

kot so medvrstni odnosi in kroženje snovi, si otroci razlagajo antropomorfno in 

negativistično. Otroci kažejo več znanja od odraslih pri poznavanju nevretenčarjev in 

bioloških značilnosti živali, odrasli pa izkazujejo boljše poznavanje domačih živali in 

reagiranje ob poškodbah. 

 

2.3.3 Neposredna izkušnja z živalmi, odnos do živali in znanje o 

njih  

 
Tuje in domače raziskave kažejo, da delo z živimi živalmi pri otrocih poveča motivacijo za 

delo, vključi učence v aktivno pridobivanje znanja in pripomore k spreminjanju odnosa do 

vsebine in do predmeta. Od tega je odvisno, kako se bodo učenci vedli in prevzemali 

odgovornosti kot državljani in prebivalci tega planeta. Znanja lahko učenci dobijo preko 

dejavnosti v razredu, na naravoslovnih dnevih, pri terenskemu delu (četudi samo v bližini 

šole), v izobraževalnih ustanovah, kot so muzeji, živalski in botanični vrtovi (Lock, 1998). 

 

Ob srečanju z živimi živalmi pa učenci ne reagirajo vedno pozitivno. Učenci se lahko na 

zanje neprijetne dražljaje odzovejo z umikom, ki je ena od oblik čustvenih reakcij strahu in 

gnusa. Čustvi, kot sta strah in gnus, predstavljata intrapersonalne ovire, ki vplivajo na 

pouk bioloških vsebin. Še posebej prideta ti dve čustvi do izraza ob srečanju učencev z 

živalmi (Bixler in Floyd, 1999). 

 

Morgan (1992) je raziskal, ali uporaba živali (kače) in podane informacije pripomorejo k 

oblikovanju uravnoteženega znanja in odnosa do živali. Ugotovil je, da povečano znanje o 
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kačah ne uspe izboljšati otrokovega odnosa do kač. Šele ko so bili otroci v neposrednem 

stiku s kačo in so bili vključeni v neformalno predstavitev o njeni biologiji, so spremenili 

svoj odnos v pozitivnega. Pouk, ki temelji na pridobivanju neposrednih izkušenj, daje 

učencem hkrati informacije iz prve roke in jih čustveno preoblikuje, kar za Morgana 

(1992) predstavlja ustvarjanje pravilnega ravnotežja, ki bistveno prispeva k izgradnji 

odgovorne osebe. 

 

Podobno so v raziskavi Lukasa in Rossa (2005) ugotovili, da zadostna količina informacij 

ne zadošča za pozitivnejši odnos do organizmov. Tako so na primer v raziskavi, v kateri je 

sodelovalo 1000 ljudi pred in po ogledu živalskega vrta, iskali povezavo med znanjem o 

opicah in odnosom do njih. Ugotovili so, da se kljub večjemu znanju o opicah odnos do le-

teh ni spremenil. 

Barney in sod. (2005) so ugotovili, da izgradnja odnosa, ki temelji samo na afektivnem 

pristopu, ob pomanjkanju znanja prav tako ne pripomore k oblikovanju primernega odnosa 

in posledično do primernega delovanja posameznika. To potrdijo na  primeru raziskovanja 

odnosa in znanja o delfinih. Trdijo namreč, da se lahko ob pomanjkanju znanja ljudje do 

okolja (organizmov) vedejo neprimerno (npr. hranijo delfine blizu obale, jih s tem 

navadijo na vir hrane, delfini se obali brez strahu približajo, kar privede do večjega števila 

zaradi čolnov poškodovanih delfinov; včasih ljudje živali celo nadlegujejo). 

Vendar je povezava med odnosom in znanjem zelo kompleksna in še ni popolnoma 

raziskana. Več znanja in boljše poznavanje lahko pripomoreta k pozitivnejšemu odnosu do 

narave. Prokop in Tunnicliffe (2008) v svoji raziskavi ugotovita povezavo med znanjem in 

odnosom na primeru netopirja, ne pa tudi za pajka. V številnih raziskavah raziskovalci 

niso uspeli dokazati povezave med znanjem in odnosom do živali in narave. Odnos ljudi 

do živali je odvisen predvsem od vrste živali. Več znanstvenikov je ugotovilo, da  imajo 

ljudje do nevretenčarjev na splošno odklonilen, boječ odnos, to pa gre verjetno pripisati 

temu, da se nevretenčarji tako morfološko kot tudi vedenjsko precej razlikujejo od nas 

(Wandersee, cit. v Tomažič, 2009). 
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Lindemann-Matthiesova (2005) je obravnavala priljubljenost živali glede na okolje, kjer 

jih človek srečuje. Učenci v njeni raziskavi so navajali predvsem organizme, ki jih dobro 

poznajo in za katere menijo, da so privlačni, ali pa so imeli s temi organizmi neposredne 

izkušnje. Lindemann-Matthiesova je mnenja, da je razlog za tovrsten rezultat v 

»nezavedanju« organizmov, ki so prostoživeči in živijo v bližnji okolici. Avtorica 

povzema nekaj možnih razlogov, zakaj so nekatere živali bolj priljubljene od drugih: vpliv 

preddispozicije, posledica kulturnih dejavnikov, vpliv trenutne mode in nepoznavanje 

lokalnih organizmov. To je razvidno tudi iz Tomažičeve (2009) raziskave, kjer je na prvo 

mesto glede na priljubljenost živali  le 10,7 % učencev postavilo živali, ki niso sesalci, a 

vendar so bile tudi v tem primeru živali predvsem iz skupine vretenčarjev (ptiči – papagaj, 

plazilci – kača). Prav tako so učenci glede na vse navedbe v največjem deležu navajali 

vretenčarje. Znotraj te skupine so imele dvoživke najnižjo pogostost pojavljanja, saj sta jih 

navedla le dva učenca. To je podatek, ki se navezuje na ugotovitve Lindemann-

Matthiesove (2005), ki tako kot Kellert (1985, 1996) ugotavlja, da bi se moralo pri pouku 

posvečati večjo pozornost tudi »nižjim« živalskim skupinam, drugače tudi bolj neopaznim 

in ne le »ljubkim živalim«. Čustveno navezanost morajo učenci pridobiti že v nižjih 

razredih OŠ, jo graditi v višjih razredih z bolj biološko usmerjeno obravnavo živali preko 

pridobivanja neposrednih izkušenj o živalih ter proti koncu osnovnega šolanja graditi na 

ekološki ozaveščenosti (Kellert, 1985). 
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2.3.4 Odnos  otrok  do živali,  znanje in izobraževanje o 

organizmih 

 

Kellert (1996) v svoji  raziskavi poveže način izobraževanja s starostjo učencev. Po 

raziskavi učence razdeli v štiri skupine in pride do pomembnih ugotovitev, ki naj bi služile 

tudi pri oblikovanju učnih načrtov. 

 

• Starost do 6 let 

Otroci imajo zelo egocentričen in izkoriščevalski odnos do organizmov ter strah pred 

neznanim. Pri tej starosti se večina otrok razporedi v negativistično, dominionistično in 

utilitarno kategorijo. 

 

• Starost od 6  do 9 let  

Otroci najprej čustveno doživljajo živali. Pri tej starosti so otroci osredotočeni na afektivno 

področje, predvsem poudarijo čustvene skrbi in sočutja za živali. V tem obdobju se prične 

spoštovanje avtonomnosti drugih živih bitij. 

 

• Starost od 9 do 12 let   

V tej starosti je zaznan porast v kognitivnem, dejanskem pridobivanju informacij o živalih. 

Dojemanje se iz čustvenega preusmeri v kognitivno. Strah pred naravo in organizmi  

zamenja radovednost in želja po novih izkušnjah. 

 

• Starost od 13 do 17 let 

Šele po 13. letu starosti so otroci sposobni učinkovito graditi na etični skrbi za živali in 

razumevanju ekologije. Prevladujejo naturalistična, moralistična in ekologistična 

znanstvena kategorija. Mladostniki začnejo razumevati odnose med živimi bitji in okoljem 

kot tudi etično odgovornost ljudi za ohranjanje narave. 
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Kellertova tipologija je bila v zadnjih letih večkrat uporabljena kot orodje za proučevanje 

odnosa posameznikov do živali ter povezav med odnosom in znanjem. Glede na 

ugotovitve je mlajše otroke smiselno spodbujati k pozitivnemu čustvenemu odnosu do 

živali, otroke med 6. in 12. letom spodbujamo k pridobivanju in iskanju informacij, saj so 

dovzetni za podatkovno znanje in razumevanje le-tega. Mladostniki, stari med 13 in 17 let,  

so dovzetni za ekološke in etične probleme ter ozaveščanje glede ohranjanja narave in 

posameznih vrst (Kellert, 1996). 

 

2.3.5 Odnos učencev do dvoživk in znanje o njih 

 

Šole sodijo med najmočnejše institucije, ki lahko in bi morale igrati pomembno vlogo pri 

reševanju okoljevarstvenih vprašanj. Šole in učitelji morajo biti dobro pripravljeni za 

poučevanje takšne teme, saj imajo glede na Kellerta (1996) ključno vlogo pri 

izobraževanju okoljsko odgovornih državljanov.  

Živali, ki pritegnejo veliko pozornost na področju raziskav odnosa, so bodisi karizmatične 

živali (Barney, 2005) ali živali, katerih se ljudje po navadi bojijo (Prokop in Tunnicliffe, 

2008; Morgan, 1992 ). Dvoživke so razred živali, ki sodijo med najbolj ogrožene živalske 

skupine (http://www.iucnredlist.org/initiatives/ amphibians). Kljub temu je, z redkimi 

izjemami, še zelo slabo raziskano (Randler in sod., 2005; Tomažič, 2008; Tomažič, 2009; 

Tomažič, 2011), kakšen je odnos učencev do dvoživk in kašno je njihovo znanje o 

dvoživkah. 

 

Randler (2005) je izvedel raziskavo, ki je obravnavala učinkovitost povezave pouka o 

dvoživkah v razredu s poukom v naravi. Avtor je izvedel študijo, katere cilj je izboljšanje 

znanja o vrsti dvoživk. Raziskava je bila omejena le na nižje razrede osnovne šole (3. in 4. 

razred). Polovica v raziskavo vključenih učencev je prostovoljno sodelovala pri okoljskih 

ukrepih, kjer so aktivno sodelovali pri selitvi dvoživk v času velikonočnih počitnic. Pred 

izvedbo pouka ni bilo razlik v znanju med učenci, po izvedbi pouka in aktivnosti pa so 
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nastale bistvene razlike. Izkazalo se je, da so učenci, ki so sodelovali v akciji, dosegli višje 

dosežke na testih. Učenci so izrazili veliko zanimanje, dobro počutje, nizko jezo, tesnobo 

in dolgčas. Kljub temu so učenci iz obeh skupin pomembno izboljšali svoje znanje.  

(Randler in sod., 2005).   

Tomažič (2008) je v raziskavi preverjal, kako neposredna izkušnja učencev sedmih 

razredov z nekaterimi dvoživkami vpliva na spremembo njihovega odnosa do dvoživk in 

znanja o dvoživkah. Raziskava je bila zasnovana tako, da so odnos do dvoživk in znanje o 

dvoživkah preverili pred poukom in nato še trikrat zapored po pouku. Pouk je bil izveden 

na dva načina. Pri prvem načinu so učenci spoznavali dvoživke preko pogovora, razlage in 

uporabe terciarnih učnih virov (slikovnega materiala). Pri drugem načinu pa so uporabili 

žive živali. Rezultati so pokazali, da večina učencev pred poukom še ni imela neposrednih 

izkušenj z dvoživkami. Učenci, ki niso imeli predhodnih neposrednih izkušenj, so živalim 

v povprečju pripisali nižje ocene odnosa za razliko od učencev, ki so že imeli neposredno 

izkušnjo. Po pouku so najboljši odnos izrazili učenci, ki so se pri pouku srečali z živimi 

živalmi. Pri zadnjem preverjanju znanja se je izkazalo, da so učenci s predhodno 

neposredno izkušnjo in uporabljenimi živimi živalmi pri pouku izkazali najboljši odnos in 

dosegli najvišje znanje.  

Tomažič (2009) je v raziskavi ugotavljal, kako učenci sedmih razredov ocenjujejo čustvi  

strahu in gnusa do dvoživk in še nekaterih drugih živali. V obliki prostih odgovorov so 

preverjali, katerih živali se učenci bojijo in katere imajo radi. Zanimiva je ugotovitev, da 

so učenci le redko omenjali avtohtone vrste živali, kar verjetno pomeni, da učenci teh 

živali v veliki meri ne poznajo. Tomažič (2009) je ugotovil, da število ljubljencev ne 

vpliva na odnos učencev do dvoživk niti na njihovo znanje o dvoživkah. Pred poukom so 

učenci odnos do dvoživk ocenili med negativnim in nevtralnim. Fantje so poročali o 

nižjem strahu in gnusu do živali kot dekleta. V povprečju so učenci ocenili višji gnus kot 

strah do dvoživk. Učenci, ki so pri pouku delali z živimi živalmi, so po pouku izkazali 

višjo spremembo v odnosu do dvoživk kot učenci, ki niso delali z živimi živalmi. Prav 

tako so učenci s predhodno neposredno izkušnjo s posameznimi živalmi navajali boljši 

odnos od učencev, ki take izkušnje niso imeli. Ti učenci so v povprečju izkazali tudi višje 
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znanje kot učenci brez predhodne izkušnje. Učenci, ki so imeli predhodne izkušnje z 

živalmi in so delali z živalmi pri pouku, so izkazali največ znanja in najvišjo trajnost 

znanja. Učenci, ki so izkazali namen pomagati živalim, so izkazali tudi boljši odnos od 

učencev, ki niso izkazali takega namena. To je veljalo za oba načina poučevanja, 

klasičnega in izkustvenega. Višje znanje pa so izkazali le učenci, ki so delali z živimi 

živalmi in izražali pripravljenost za pomoč živalim (Tomažič, 2009).  

 

Ugotovitve raziskav kažejo na pomen vključevanja živih živali v pouk, saj je neposredna 

izkušnja pomemben dejavnik, ki vpliva na oblikovanje odnosa in kvaliteto znanja o živali. 

Tomažič (2011a) je ugotovil, da so učenci, ki so poročali neposredno izkušnjo s krastačo, 

bolj pripravljeni za učenje in imajo na splošno bolj pozitiven odnos do njih. To bi lahko 

privedlo do večje količine pridobljenega znanja in bolj pozitivnega odnosa do živali, kar 

posledično vodi do primernega vedenja (Barney in sod., 2005). 

 

Študije so ugotovile, da je potrebno dati večji pomen takšnemu izobraževanju, ki bo 

omogočilo neposredne izkušnje z različnimi živalskimi vrstami, kar bo vplivalo na  

spodbujanje pozitivnih sprememb v občutkih in odnosu do njih, hkrati pa se bo gradilo 

tudi razumevanje. Rezultati naj bi motivirali učitelje, ki v pouk ne vključujejo živali, da se 

pričnejo usposabljati na področju uporabe živali pri pouku (Tomažič, 2011b). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



23 
Likar, T. Odnos učencev do dvoživk in njihovo znanje o dvoživkah. Dipl. delo. Ljubljana,  
   Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2012 
  

2.4 NAMEN, CILJI  IN HIPOTEZE DIPLOMSKEGA DELA 
 

V diplomskem delu smo se osredotočili na znanje učencev o dvoživkah in na njihov odnos 

do dvoživk v šestem in osmem razredu osnovne šole ter v drugem in tretjem letniku 

srednješolskega gimnazijskega izobraževanja. Podrobneje nas je zanimalo, kakšen odnos 

imajo učenci do krastač in kakšno je njihovo splošno znanje o dvoživkah, zato smo si v 

raziskavi zastavili v nadaljevanju predstavljene cilje. 

 

Z raziskavo smo želeli preveriti, ali obstajajo statistično pomembne razlike: 

1) v odnosu in znanju učencev glede na stopnjo šolanja (starost), 

2) v  odnosu in znanju učencev glede na spol, 

3) v odnosu in znanju glede na naveden stik s krastačo, 

4) v odnosu in znanju učencev glede na to, kje živijo, 

5) v odnosu in znanju učencev glede na pogostost obiskovanja narave. 

 

V zvezi z navedenimi raziskovalnimi vprašanji sem postavila naslednje hipoteze: 

 

I. Med učenci različnih razredov ni statistično pomembnih  razlik v odnosu do 

krastač, je pa statistično pomembna razlika v znanju o dvoživkah. 

II. Med fanti in dekleti ni statistično pomembnih razlik v odnosu do krastač, je pa 

statistično pomembna razlika v znanju o dvoživkah. 

III. Med učenci, ki so imeli stik z krastačo in tistimi, ki stika niso imeli, so statistično 

pomembne razlike v odnosu do krastač in v znanju o dvoživkah. 

IV. Med učenci s podeželja in učenci, ki živijo v mestu, so statistično pomembne 

razlike v odnosu do krastač in v znanju o dvoživkah. 

V. Med učenci, ki v naravo zahajajo bolj pogosto in tistimi, ki vanjo zahajajo poredko, 

so statistično pomembne razlike v odnosu do krastač in v znanju o dvoživkah. 
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3 MATERIALI IN METODE 

3.1 IZBOR IN OPIS VZORCA 
 
 
V šolskem letu 2009/2010 smo izvedli raziskavo, v kateri je sodelovalo 612 učencev starih 

od 11 do 18 let s petih različnih šol. V raziskavo so bili vključeni učenci šestih in osmih 

razredov osnovne šole ter učenci drugih in tretjih letnikov gimnazije. 

 

Za statistično analizo podatkov smo uporabili program SPSS. 

Izmed 612 anketiranih učencev jih je sodelovalo 209 (34 %) iz šestih in 182 (30 %) iz 

osmih razredov osnovne šole. Iz drugih letnikov gimnazije je sodelovalo 149 (12 %) 

anketirancev, iz tretjih letnikov pa 72 (24 %). Od vseh sodelujočih je skupno 317 (52 %) 

deklet. 

 

Med anketiranci je 279 (46 %) tistih, ki so navedli, da so v rokah že držali krastačo, 285 

(42 %) pa je takih, ki so navedli, da stika s krastačo še niso imeli. 

 

V mestu ali predmestju živi 418 (68 %), na podeželju pa 180 (29 %) anketirancev. 

 

Glede na pogostost obiskovanja narave 245 (40 %) anketirancev v naravo zahaja enkrat 

dnevno, 262 (43 %) enkrat tedensko, 91 (15 %) pa enkrat mesečno ali izjemoma. 

 

Vprašalniki so bili rešeni v šolah v času rednega pouka. V vseh šolah so bila navodila za 

reševanje enaka. 
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3.2 INSTRUMENT 
 
V naši raziskavi smo preverjali odnos do krastač in znanje o dvoživkah, za kar smo 

uporabili vprašalnik, ki je bil sestavljen iz dveh delov. V prvem delu smo preverjali odnos 

učencev do krastač, v drugem delu pa znanje učencev o dvoživkah. Vprašalnik, ki so ga 

učenci reševali, se nahaja v prilogi A.  

 

V naši raziskavi smo se pri preverjanju odnosa do krastač odločili za vprašalnik, ki je bil 

uporabljen v raziskavi Tomažiča (2011a) – Toad Attitude Questionaire. V tej raziskavi je 

avtor oblikoval vprašalnik na podlagi drugih študij, ki so upoštevale Kellertovo tipologijo.  

 

Anketa o odnosu učencev do krastač je bila oblikovana v obliki Likertove lestvice (Tabela 

5). Vprašalnik vsebuje 27 trditev z ekologističnimi, znanstvenimi, negativističnimi in 

moralističnimi vsebinami odnosa do krastač. Te primere so anketiranci ocenjevali po 

Likertovi lestvici od 1 (se nikakor ne strinjam) do 5 (se popolnoma strinjam). 

 
Tabela 5: Pomen ocen za posamezno trditev v odnosu do krastač. 
 
Vrednosti lestvice  Trditve  

1 Se nikakor ne strinjam 

2 Se ne strinjam 

3 Nimam posebnega mnenja 

4 Se strinjam 

5 Se popolnoma strinjam 

 

Za merjenje odnosa smo se za izbrano anketo odločili predvsem zaradi dobrih 

psihometričnih lastnosti (Tomažič, 2011b). Ker so anketo osnovnošolci in srednješolci 

reševali tekom pouka, je pomembno, da je hitro rešljiva in preprosta, pomembna lastnost je 

tudi njena zanesljivost.  
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Znanje anketirancev o dvoživkah smo preverili z 29 vprašanji različnega tipa. Vprašanja 

so se dotikala različnih tem, od anatomije, hranjenja, razmnoževalnega vedenja, vrst 

dvoživk, nevarnosti dvoživk (krastač) za ljudi, njihovih habitatov, ogroženosti do 

ohranjanja dvoživk. 

3.2.1 Osnovni podatki 

 
Vprašalnik je sestavljena in dveh delov. V prvem delu smo preverjali odnos učencev do 

krastač, v drugem delu pa znanje učencev o dvoživkah. V uvodnem delu vprašalnika so 

anketiranci navajali osnovne podatke: spol, starost, razred, pogostost zahajanja v naravo, 

bivalno okolje in stik s krastačo. 

Glede na pogostost zahajanja v naravo smo anketirancem ponudili več možnih odgovorov: 

a) enkrat dnevno, 

b) enkrat tedensko, 

c) enkrat na mesec, 

d) le izjemoma. 

Pri nadaljnji raziskavi smo odgovora enkrat dnevno in enkrat tedensko zaradi lažje 

statistične obdelave združili v pogosto. 

 

Pri vprašanju o njihovem bivalnem okolju smo učencem ponudili možnosti: 

a) v mestu, 

b) v predmestju, 

c) na podeželju. 

Pri tem vprašanju smo združili mestno in primestno kategorijo v mestno.  Slovenska mesta  

so majhna in so naseljena z največ 200.000 ljudmi. To pomeni, da so mestni ljudje v 

neposredni bližini predmestja, kamor lahko pridejo že v samo nekaj minutah, zato smo 

kategoriji združili. 
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Anketiranci so posredovali tudi  informacijo o svoji neposredni izkušnji s krastačo z izjavo 

da ali ne, pri čemer smo jih posebej opozorili, da izjavo da obkrožijo samo tisti, ki so 

krastačo že držali v roki ali se je dotaknili. 

 

3.2.2 Odnos anketirancev do krastač 

 
Prvi del vprašalnika sestavljajo vprašanja o odnosu anketirancev do krastač (Priloga A). 

Uporabili smo vprašalnik, ki temelji na Likertovi lestvici. Anketiranci se pri teh trditvah 

odločajo za odgovore od 1 (se nikakor ne strinjam) do 5 (se popolnoma strinjam) 

(Tomažič, 2011a). 

 

Pri vprašalniku odnosa smo se odločili za preverjanje odnosa do krastač, torej do 

določenega predstavnika dvoživk, ker merjenje splošnega odnosa do dvoživk ne bi 

prineslo konkretnih ali veljavnih rezultatov.  Če bi namreč uporabili splošni izraz, kot so 

dvoživke, je treba pri odgovorih učencev upoštevati tudi druge živali, na primer želve, za 

katere je znano, da jih večina učencev opredeli kot dvoživke, čeprav so plazilci (Tomažič, 

2011a). 

Učenci so reševali anketni vprašalnik, ki je vseboval 27 trditev. Posamezne trditve so bile 

ocenjene na 5-točkovni Likertovi lestvici. Trditve so bile bodisi pozitivno ali negativno 

oblikovane. Za namen statistične analize so bile ocene negativnih trditev obrnjene.  

 

Glede na faktorsko analizo so se trditve razporedile v štiri kategorije odnosa do živali – 

negativistično, znanstveno, ekologistično in moralistično (Tabela 6). Dve trditvi se nista 

uvrstili v nobeno izmed kategorij in sta izpadli iz nadaljnje statistične obdelave. Za trditve, 

ki se nanašajo na znanstveno kategorijo, smo izračunali faktor zanesljivosti α = 0.90. Za 

trditve, ki se nanašajo na negativistično kategorijo, je α = 0,88, za ekologistično je α = 

0,69, za moralistično kategorijo smo izračunali faktor zanesljivosti α = 0,50. 
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Tabela 6: Porazdelitev izjav o različnih vedenjskih dimenzijah. 

TRDITEV 
FAKTOR 

1 2 3 4 

Cronbachova alfa  0.90 0.88 0.69 0.50 

ZNANSTVENA     

Rad bi izvedel več o življenjskih okoljih krastač. 0.812    

Rad bi spoznal različne vrste krstač. 0.804    

Rad bi izvedel, kako se krastače prehranjujejo , kako vohajo in slišijo. 0.793    

Rad bi izvedel, kako so se krastače razvile. 0.771    

Rad berem različne stvari o krastačah. 0.736    

Ko strokovnjaki govorijo o krastačah, se dolgočasim. (R)  0.625    

Krastače bi lahko opazoval dolgo časa. 0.619    

NEGATIVISTIČNA     

Krastač se bojim. (R)  0.750   

Krastače so nagravžne (nagnusne). (R)  0.725   

Raje bi si ogledal model krastače kot živo krastačo. (R)  0.709   

V rokah bi rad držal krastačo.  0.705   

Ko se sprehajam po gozdu, nimam posebne želje videti kakšne krastače. (R)  0.674   

Rad imam krastače.  0.640   

Raje bi si ogledal odajo o krastačah,  kot pa jih opazoval v naravi. (R)  0.607   

Menim, da so krastače grde. (R)  0.584   

Krastače bi z veseljem preučeval v naravi.  0.524   

Kakšno krastačo bi rad imel tudi doma.  0.469   

EKOLOGISTIČNA     

Krastače so v naravi zelo pomembne.   0.746  

Avtomobili vsako leto povozijo preveč krastač.   0.668  

Krastače bi bilo najbolje kar pobiti.  (R) - Negativistična   0.629  
Gradnjo hotela bi bilo potrebno preprečiti, če bi zaradi tega izumrla tam živeča 
vrsta krastač.   0.618  

MORALISTIČNA     

Zadrževanje krastač v ujetništvu je kruto.    0.671 

Lovljenje krastač za zabavo je kruto.    0.611 

Krastač ne bi rad lovil.    0.601 

Tudi krastače morajo imeti pravice.    0.477 

Izključene trditve     
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Tropskega deževnega gozda ni potrebno zavarovati, saj se bodo krastače, ki 
tam živijo, preselile drugam.  (R) – Ekologistična 
 

    

Krastače so koristne, ker lovijo komarje in ostali mrčes. – Ekologistična     
R= rotirana vrednost 

 

Za vse kategorije, v katere so se razvrstile omenjene trditve, smo izračunali tudi povprečno 

vrednost in standardni odklon (Slika 7). V povprečju mladi niso zelo motivirani za dodatno 

učenje o dvoživkah, imajo rahlo negativen odnos do dvoživk, so pa razmeroma visoko 

zainteresirani za neposredne izkušnje z dvoživkami in imajo razmeroma visoko etično skrb 

za predstavnike dvoživk. 

 
Tabela 7: Povprečja in standardni odkloni za trditve  o odnosu do dvoživk 
 
Kategorije  M SD 

Znanstvena 2,8 0,42 

Negativistična 2,9 0,37 

Ekologistična  3,9 0,34 

Moralistična 3,9 0,33 

Opomba: M = povprečna vrednost; SD = standardi odklon. 

 

Kategorije odnosa, ki smo jih pridobili s faktorsko analizo, smo analizirali glede na 

opredeljene neodvisne spremenljivke, torej spol, kraj bivanja (mesto ali podeželje), stopnjo 

izobraževanja (osnovna šola ali srednja šola), pogostost zahajanja v naravo in naveden stik 

anketirancev s krastačo. 

Izkazalo se je, da pogostost zahajanja v naravo ne vpliva statistično pomembno na 

kategoriji odnos do dvoživk in znanje o dvoživkah, zato smo to neodvisno spremenljivko 

izločili iz nadaljnjih analiz.  
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3.2.3 Znanje anketirancev o dvoživkah 

 
V drugem delu vprašalnika smo preverjali znanje učencev o dvoživkah. Vprašalnik je 

obsegal 29 vprašanj. 

Struktura vprašanj je bila sledeča: 

• devetnajst vprašanj izbirnega tipa, od teh je eno vprašanje zahtevalo dodatno 

razlago; 

• tri vprašanja dopolnjevanja; 

• eno vprašanje, pri katerem so morali učenci razbrati podatke iz tabele; 

• eno vprašanje, pri katerem so morali učenci  razbrati podatke iz slike; 

• dve vprašanji odprtega tipa, pri katerem je v enem primeru šlo za naštevanje, pri 

drugem pa za razlago; 

• ena računska naloga; 

• eno vprašanje, pri katerem so morali učenci prepoznati živali iz slike; 

• eno vprašanje, pri katerem so morali učenci poimenovati živali. 

 

Posamezna vprašanja iz vprašalnika, ki se nahaja v prilogi I, smo tudi točkovali. V 

vprašalniku (Priloga I) smo imeli devetnajst vprašanj izbirnega tipa, pri čemer je bil pri  

sedemnajstih vprašanjih na voljo en pravilni odgovor (vprašanja: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 17, 19, 20, 21, 22 in 26). V primeru, da je učenec obkrožil več odgovorov, smo ta 

odgovor ocenili kot nepravilen. Pri enem vprašanju izbirnega tipa (vprašanje 18) sta bila 

možna dva pravilna odgovora, pri enem vprašanju izbirnega tipa pa je bilo možnih več 

pravilnih odgovorov (vprašanje 15). Pri vprašanjih z dvema ali več možnimi pravilnimi 

odgovori smo učence dodatno opozorili na to možnost. Pri teh vprašanjih je pravilni 

odgovor štel pol točke, napačni odgovor pa je odbil pol točke, pri čemer je bilo najnižje 

možno število točk 0. Odgovor na vprašanje, pri katerem so morali učenci prepoznati 

živali iz slike, smo šteli kot pravilnega, če so izmed treh možnosti obkrožili pravilno 

(vprašanje 4). Pri vprašanju, pri katerem so morali učenci poimenovati živali, smo 
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ocenjevali samo pravilno poimenovane dvoživke, pravilni odgovor je bil vreden pol točke 

(vprašanje 16). Pri računski nalogi smo šteli samo pravilni končni rezultat, vreden eno 

točko (vprašanje 24). Pri vprašanju odprtega tipa, pri katerem je šlo za naštevanje štirih 

razlogov, je bil vsak pravilno naštet razlog vreden pol točke (vprašanje 6). Pri vprašanju 

odprtega tipa, pri katerem je šlo za razlago pojma mimikrije, smo šteli pravilni odgovor z 

eno točko (vprašanje 28). Pri vprašanju, pri katerem so morali učenci razbrati podatke iz 

slike, je bil pravilni odgovor vreden točko in pol, pol točke za vsak  pravilno izbran predel 

in pol točke za pravilno razlago (vprašanje 29). Vprašanje, pri katerem so morali učenci 

razbrati podatke iz tabele, smo vrednotili s točko in pol, za vsako pravilno vrsto, ki je 

ustrezala pogoju, je učenec lahko prejel pol točke (vprašanje 27). Vprašanja dopolnjevanja 

so bila vredna po eno točko (vprašanja 5, 23 in 25). 

Vse surove podatke smo vnesli v tabelo računalniškega programa MS Excel. Te podatke 

smo nato priredili in prenesli v ustrezne tabele statističnega programa SPSS v.18.0., kjer 

smo izvedli statistično obdelavo skladno s postavljenimi raziskovalnimi vprašanji in 

hipotezami. 
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4 REZULTATI 

4.1 ODNOS DO KRASTAČ IN ZNANJE O DVOŽIVKAH 
GLEDE NA STOPNJO IZOBRAŽEVANJA 

 
Za odnos do dvoživk in znanje o njih smo najprej izdelali osnovno deskriptivno statistiko. 

Nato smo izvedli še inferenčno statistično analizo. Uporabili smo test ANOVA, s katerim 

smo ugotovili, med katerimi odvisnimi spremenljivkami so statistično pomembne razlike. 

Da bi ugotovili, pri katerih kategorijah dejansko prihaja do statistično pomembnih razlik, 

smo uporabili še test Post Hoc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

ODNOS UČENCEV DO KRASTAČ 

Glede na stopnjo izobraževanja prihaja do statistično pomembnih razlik pri znanstveni (F 

= 36,28; df = 3; p ˂ 0,001), negativistični (F = 14,32; df = 3;  p ˂ 0,001), ekologistični (F = 

5,94; df = 3; p = 0,001) in moralni (F = 7,25; df = 3;  p ˂ 0,001) kategoriji (Slika1). 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Slika 1: Primerjava razlik po razredih glede na odnos do krastač. 
Pomen zvezdic: ANOVA; ***p < 0,001, ** p < 0,01, *p < 0,05. 
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Rezultati kažejo, da srednješolci vse razsežnosti odnosa do dvoživk ocenjujejo bolj 

negativno kot osnovnošolci. V šestem razredu so se učenci najbolj pripravljeni učiti o 

dvoživkah (M = 3,30), nato pripravljenost upada vse do tretjega letnika (M = 2,35). 

Šestošolci dosežejo višje vrednosti pri negativistični kategoriji (M = 3,14), vrednosti nato 

padajo vse do tretjega letnika (M = 2,61). Šestošolce zanimajo neposredne izkušnje z 

dvoživkami (M = 3,92), to zanimanje pri osmošolcih naraste (M = 4,09). Pri dijakih 

drugega letnika zanimanje nekoliko pade (M = 3,71), pri dijakih tretjega letnika pa se 

ponovno nekoliko dvigne (M = 3,79), vendar ne preseže vrednosti, ki so jo dosegli 

osmošolci. Najvišje vrednosti o etični skrbi za dvoživke dosegajo učenci šestega razreda 

(M = 4,1), nato vrednost pri  osmošolcih pade (M = 3,94). Pri gimnazijcih drugega letnika 

vrednost še nekoliko upade (M = 3,72), pri tretjem letniku pa se malenkost dvigne (M = 

3,76) (Slika1). 

 

ZNANJE UČENCEV O DVOŽIVKAH 
 
Znanje o dvoživkah se pri anketirancih z vsako višjo stopnjo izobraževanja povečuje. V 

šestem razredu (M = 34,48; SE = 0,79) je bila dosežena najnižja vrednost, nato v osmem 

razredu vrednost znanja naraste za kar 10,7 % (M = 45,23; SE = 1,02). V  drugem letniku 

gimnazije se vrednost ponovno dvigne za 5,59 % (M = 50,82; SE = 1,11). V tretjem 

letniku (M = 56,58; SE = 1,36) doseže znanje najvišjo povprečno vrednost (Slika 2). 

 

Pri kategoriji znanja so glede na stopnjo izobraževanja prisotne statistično pomembne 

razlike med vsemi razredi in letniki (F = 67,96; df = 3; p ˂ 0,001). Med drugim in tretjim 

letnikom je razlika najmanjša (p = 0,028), vendar statistično še vedno pomembna (Tabela 

8). Da smo ugotovili, med katerimi razredi ter letniki so statistično pomembne razlike pri 

znanju, smo uporabili Post Hoc test in sicer Tukey HSD. 
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Slika 2: Primerjava znanja glede na stopnjo izobraževanja. 
Pomen zvezdic: T-test; ***p < 0,001, ** p < 0,01, *p < 0,05. 

 

 

 

 

 
Tabela 8: Primerjava razlik po razredih in letnikih glede na znanje. 
 Pomen zvezdic: Post Hoc test; ***p < 0,001, ** p < 0,01, *p < 0,05. 
 
 
Spremenljivka 1 2 Sig. = p 

Znanje 

Šesti razred 

Osmi razred ≤ 0,001*** 

Drugi letnik ≤ 0,001*** 

Tretji letnik ≤ 0,001*** 

Osmi razred 
Drugi letnik = 0,001*** 

Tretji letnik ≤ 0,001*** 

Drugi letnik 
Šesti razred ≤ 0,001*** 

Tretji letnik = 0,028* 
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4.2 ODNOS DO KRASTAČ IN ZNANJE O DVOŽIVKAH 
GLEDE NA SPOL 

 

ODNOS OSNOVNOŠOLCEV DO KRASTAČ 

V splošnem so dekleta na vseh dimenzijah odnosa z izjemo negativističnega odgovarjala z 

0,1 do 0,5 višjimi vrednostmi kot fantje. Dekleta imajo bolj negativen odnos do krastač, saj 

nižje vrednosti pri negativistični dimenziji odnosa pomenijo bolj negativen odnos. Tako 

fantje kot dekleta so najvišje odgovarjali pri trditvah, ki se nanašajo na skrb za pravilno 

ravnanje s krastačami, in pri trditvah, ki se nanašajo na skrb za okolje kot sistem in za 

povezavo krastač z okoljem. Fantje so pri trditvah, ki se nanašajo na negativistično 

dimenzijo odnosa, odgovarjali z 0,7 višjo vrednostjo kot dekleta, kar pomeni, da imajo bolj 

pozitiven odnos do krastač (Slika 3). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 3: Primerjava razlik po spolu osnovnošolcev glede na odnos do krastač. 

Pomen zvezdic: T-test; ***p < 0,001, ** p < 0,01, *p < 0,05. 
 

 

Do statistično pomembnih razlik med spoloma prihaja pri negativistični (t = 2,89; df = 

386; p = 0,004 ), ekologistični (t = −3,13; df = 386; p ˂ 0,002) in moralistični (t = −5,25; 

df = 386; p < 0,001) dimenziji odnosa. Do statistično pomembnih razlik pa ne prihaja pri 
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znanstveni dimenziji (t = 1,01; df = 386; p = 0,312), tu so povprečne vrednosti odgovorov 

fantov in deklet podobne. 

 

ODNOS SREDNJEŠOLCEV DO KRASTAČ 
 

Pri srednješolcih so v splošnem fantje odgovarjali na dimenzije odnosa z 0,3 do 0,5 višjimi 

vrednostmi kot dekleta, z izjemo moralne dimenzije, kjer so z 0,4 višjo vrednostjo 

odgovarjala dekleta. Oboji so najvišje odgovarjali pri trditvah, ki se nanašajo na skrb za 

pravilno ravnanje s krastačami, in pri trditvah, ki se nanašajo na skrb za okolje kot sistem 

in za povezavo krastač z okoljem. Najnižje vrednosti pa so srednješolci dosegali pri 

znanstveni in negativistični dimenziji odnosa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 4: Primerjava razlik po spolu srednješolcev glede na odnos do krastač. 

Pomen zvezdic: T-test; ***p < 0,001, ** p < 0,01, *p < 0,05. 
 

 

Do statistično pomembnih razlik med spoloma prihaja pri znanstveni (t = 2,82; df = 214; p 

= 0,005), negativistični  (t = 4,39; df = 214;  p ˂ 0,001) in moralni (t = −3,41; df = 214; p = 

0,001) dimenziji odnosa. Do statistično pomembnih razlik pa ne prihaja pri ekologistični (t 

= 0,52; df = 214;  p = 0,605) dimenziji (Slika 4). 
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ZNANJE UČENCEV O DVOŽIVKAH 

Med fanti in dekleti  šestega in osmega razreda ne prihaja do statistično pomembnih razlik 

v znanju (t = 0,47; df = 383; p = 0,162). Fantje (M = 39,70; SE = 1,02) so dosegli za 0,65 

% višjo povprečno vrednost od deklet (M = 39,05; SE = 0,30). Pri srednješolcih so dekleta 

pokazala več znanja (M = 53,83; SE = 1,15) od fantov (M = 51,38; SE = 1,43), vendar ne 

prihaja do pomembnih statističnih razlik (t = −1,351; df = 212;  p = 0,734) (Slika 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 5: Primerjava znanja osnovnošolcev in  srednješolcev glede na spol. 

Pomen zvezdic: T-test; ***p < 0,001, ** p < 0,01, *p < 0,05. 
 

 

 

 

 

 

 



38 
Likar, T. Odnos učencev do dvoživk in njihovo znanje o dvoživkah. Dipl. delo. Ljubljana,  
   Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2012 
  

4.3 ODNOS DO KRASTAČ IN ZNANJE O DVOŽIVKAH 
GLEDE NA NAVEDEN STIK 

 
ODNOS OSNOVNOŠOLCEV DO KRASTAČ 

Učenci, ki so imeli stik s krastačo, so v povprečju na skoraj vseh dimenzijah odnosa z 

izjemo moralne odgovarjali z 0,4 do 1 točke višjimi vrednostmi od učencev, ki stika s 

krastačo niso imeli. Pri moralni komponenti odnosa so oboji odgovarjali podobno in 

dosegli identične in poleg ekologistične komponente tudi najvišje vrednosti. Učenci, ki so  

navedli stik s krastačo, so najvišje vrednosti dosegli pri ekologistični dimenziji odnosa, 

učenci, ki stika niso navedli, pa so najvišje vrednosti dosegli pri moralni dimenziji odnosa 

(Slika 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 6: Primerjava odnosa  osnovnošolcev do krastač glede na naveden neposredni stik. 
Pomen zvezdic: T-test; ***p < 0,001, ** p < 0,01, *p < 0,05. 

  
 

Do statistično pomembnih razlik med učenci, ki so navedli stik, in tistimi, ki stika niso 

navedli, prihaja pri znanstveni (t = 4,41; df = 378; p ˂ 0,001), negativistični (t = 11,86; df 

= 378; p ˂ 0,001) in ekologistični (t = 5,18; df = 378; p ˂ 0,001) dimenziji odnosa. Do 

statistično pomembnih razlik pa ne prihaja pri moralni (t = −0,06; df = 378; p = 0,956)  
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dimenziji odnosa. Tu so povprečni odgovori tako učencev, ki so navedli stik, kot učencev, 

ki stika niso navedli, podobni. 

 

 

ODNOS SREDNJEŠOLCEV DO KRASTAČ 

Dijaki, ki niso navedli stika s krastačo, ocenjujejo vse razsežnosti odnosa do dvoživk z 0,1 

do 0,7 točke bolj negativno. Najvišje vrednosti so tako dijaki, ki so navedli stik, kot tisti, ki 

stika niso navedli, dosegli pri ekologistični in moralni kategoriji. Dijaki, ki so imeli stik s 

krastačo, so podobno visoko odgovarjali tudi pri znanstveni in negativistični dimenziji 

odnosa (Slika 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 7: Primerjava odnosa  srednješolcev do krastač glede na naveden neposredni stik. 

Pomen zvezdic: T-test; ***p < 0,001, ** p < 0,01, *p < 0,05. 
 

 

Do statistično pomembnih razlik med dijaki, ki so navedli stik s krastačo, in tistimi, ki 

stika niso navedli, prihaja pri znanstveni (t = 4,62; df = 182; p ˂ 0,001), negativistični (t = 

5,95; df = 182; p ˂ 0,001) in ekologistični (t = 2,20; df = 182; p =0,029) dimenziji odnosa. 

Do statistično pomembnih razlik ne prihaja pri moralni dimenziji odnosa (t = 0,64; df 

=182; p = 0,526), kjer so povprečni odgovori obeh skupin podobni. 
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ZNANJE UČENCEV O DVOŽIVKAH 

Pri osnovnošolcih je statistično pomembna razlika v znanju glede na to, ali so učenci imeli 

stik s krastačo. V povprečju so učenci, ki so navedli stik s krastačo, dosegli boljše znanje 

(M = 41,42; SE = 0,99) od učencev, ki stika niso imeli (M = 37,56; SE = 0,97). Ta razlika 

je statistično pomembna (t = -2,78; df = 376; p = 0,006). Dijaki, ki so navedli stik (M = 

52,0; SE = 1,57), dosežejo enake vrednosti znanja kot dijaki, ki stika niso navedli (M = 

52,49; SE = 1,20), zato statistično pomembne razlike med njima ni (t = 0,25; df = 181; p = 

0,802) (Slika 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Slika 8: Primerjava znanja osnovnošolcev in  srednješolcev glede na stik s krastačo. 

Pomen zvezdic: T-test; ***p < 0,001, ** p < 0,01, *p < 0,05. 
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4.4 ODNOS DO KRASTAČ IN ZNANJE O DVOŽIVKAH 
GLEDE NA KRAJ BIVANJA 

 
ODNOS OSNOVNOŠOLCEV DO KRASTAČ 

Glede na kraj bivanja ne prihaja do statistično pomembnih razlik pri znanstveni (t = −1,74; 

df = 385; p = 0,082), negativistični (t = −0,44; df = 385; p = 0,663), ekologistični (t = 0,07; 

df = 385; p = 0,947) in moralni (t = 0,82; df = 385; p = 0,414) dimenziji odnosa. Najvišje 

vrednosti so mestni in podeželski učenci dosegli pri ekologistični in moralni dimenziji 

odnosa. Učenci s podeželja so se bolj pripravljeni učiti o dvoživkah in imajo bolj pozitiven 

odnos do dvoživk, vendar razlike niso statistično pomembne (Slika 9). 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
 

 
Slika 9: Primerjava odnosa  srednješolcev do krastač glede na kraj bivanja. 

Pomen zvezdic: T-test; ***p < 0,001, ** p < 0,01, *p < 0,05. 
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ODNOS SREDNJEŠOLCEV DO KRASTAČ 

Tudi pri srednješolcih glede na kraj bivanja ne prihaja do statistično pomembnih razlik pri 

znanstveni (t = −1,74; df = 209; p = 0,144), negativistični (t = 0,84; df = 209; p = 0,400), 

ekologistični (t = −0,18; df = 209; p = 0,859) in moralni (t = 1,19; df = 209; p = 0,234) 

dimenziji odnosa. Najvišje vrednosti so dijaki iz mesta in s podeželja dosegli pri 

ekologistični in moralni dimenziji odnosa. Dijaki s podeželja so se v primerjavi z dijaki iz 

mesta bolj pripravljeni učiti o dvoživkah, imajo pa bolj negativen odnos, vendar te razlike 

niso statistično pomembne. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 10: Primerjava odnosa  srednješolcev do krastač glede na kraj bivanja. 

Pomen zvezdic: T-test; ***p < 0,001, ** p < 0,01, *p < 0,05. 
 

 

 

ZNANJE UČENCEV O DVOŽIVKAH 

V povprečju so učenci, ki živijo na podeželju, dosegli boljše znanje (M = 41,56; SE = 

1,34) od učencev, ki živijo v mestu (M = 38,78; SE = 0,81 ). Ta razlika ni statistično 

pomembna (t = −1,84; df = 382; p = 0,067). Dijaki, ki živijo na podeželju (M = 55,17; SE 
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= 1,56) dosežejo višje znanje od živečih v mestu (M = 51,26; SE = 1,12), razlika je 

statistično pomembna (t = −1,99; df = 207; p = 0,048) (Slika 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 11: Primerjava znanja osnovnošolcev in  srednješolcev glede na kraj bivanja. 

Pomen zvezdic: T-test; ***p < 0,001, ** p < 0,01, *p < 0,05. 
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4.5 ODGOVORI  NA VPRAŠANJA O DVOŽIVKAH TER 
NJIHOVA PRIMERJAVA  MED OSNOVNOŠOLCI IN 
SREDNJEŠOLCI 

 
V drugem delu vprašalnika smo preverjali znanje učencev o dvoživkah. Vprašalnik je 

obsegal 29 vprašanj. Za vsako vprašanje smo naredili procentualno razporeditev vseh 

možnih odgovorov za osnovnošolce in srednješolce posebej ter jih nato med seboj 

primerjali. Oznaka »brez« pomeni delež anketirancev, ki na dano vprašanje niso 

odgovarjali, oznaka »drugo« in »več« pa pomenita delež anketirancev, ki so odgovorili z 

drugo možno kombinacijo, ki v grafu ni navedena.  

Vprašanje št. 1:  

Žaba vidi plen le, če 

a) se ta premika. 

b) ga zavoha. 

c) je manjši od nje. 

d) ga sliši. 

e) je ta pisanih barv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 12: Primerjava odgovorov med anketiranci na prvo vprašanje. 
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Tako osnovnošolci kot srednješolci so izbirali med vsemi navedenimi odgovori. V 

povprečju so najpogosteje obkrožili pravilni odgovor a, po pogostosti je sledil odgovor b, 

nato odgovor d. 8 % osnovnošolcev in 5 % srednješolcev na vprašanje ni odgovorilo. Pod 

kategorijo »več« pa so srednješolci najpogosteje navajali kombinacijo ad in bd, 

osnovnošolci pa ab in abd (Slika 12).  

Na dano vprašanje je pravilno odgovorilo 61,1 % anketirancev s podeželja in 51, 4 % iz 

mesta ali predmestja. Nastala je statistično pomembna razlika (p ˂ 0,05). Pri anketirancih 

prihaja do statistično pomembnih razlik  tudi glede na stopnjo izobraževanja (p ˂ 0,001). Z 

najvišjim deležem so pravilno odgovarjali dijaki tretjega letnika (70,8 %), nato dijaki 

drugega letnika (64,4 %), učenci osmega razreda (53,3 %) in nazadnje učenci šestega 

razreda (42,6 %).  

 

Vprašanje št. 2:  

Kakšna je razlika med pupki in paglavci? 

a) Razlike ni. 

b) Pupki so mladiči žab, katerim rep po preobrazbi zakrni. 

c) Pupki imajo tudi kot odrasle živali rep, paglavci pa so ličinke brezrepih 

dvoživk. 

d) Paglavci so mladiči pupkov, katerim rep po preobrazbi ne zakrni. 

e) Paglavci so mladiči kuščarjev, katerim se rep po preobrazbi podaljša. 

 

Tako osnovnošolci kot srednješolci so izbirali med vsemi navedenimi odgovori. V 

povprečju so najpogosteje obkrožili pravilni odgovor c, pri čemer je kar 20 % 

srednješolcev več odgovorilo pravilno v primerjavi z osnovnošolci. Po pogostosti izbire 

odgovorov sledijo odgovori b, a in d ter nazadnje e. 17 % osnovnošolcev in 2 % 

srednješolcev na vprašanje ni odgovorilo. Pod kategorijo »več« so osnovnošolci navajali 

kombinacije abcde, ad, bd, be, eden od srednješolcev pa je navedel odgovor ac (Slika 13).  

Pri anketirancih prihaja do statistično pomembnih razlik  glede na stopnjo izobraževanja (p 

˂ 0,001). Izmed vseh anketiranih je pravilno odgovorilo največ dijakov drugega letnika 
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(28,9 %), sledijo učenci šestega razreda (24,9 %), učenci osmega razreda (22,0 %) in 

nazadnje dijaki tretjega letnika (13,9 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Slika 13: Primerjava odgovorov med anketiranci na drugo vprašanje. 
 

 

Vprašanje št. 3:  

Živorodnost pri navadnem močeradu pomeni, da 

a) se ličinke razvijejo že v materinem telesu in jih ta odloži v vodo. 

b) se v materinem telesu razvijejo odrasli močeradi. 

c) samica močerada odloži mrest v vodo, kjer je dosti življenja. 

d) samica močerada odloži paglavce v vodo. 

e) se mladiči razvijejo v materinem telesu in pijejo materino mleko. 

 

Osnovnošolci in srednješolci so med odgovori najpogosteje izbrali pravilni odgovor a. S 

4,2 % so srednješolci bolje odgovarjali na dano vprašanje. 21,5 % osnovnošolcev in 9 % 

srednješolcev na vprašanje ni odgovorilo. Osnovnošolci so pod kategorijo »več« navedli 

odgovora abcde in ace (Slika 14).  
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Slika 14: Primerjava odgovorov med anketiranci na tretje vprašanje. 
 

Vprašanje št. 4:  

Katera od živali na sliki je paglavec? 
 

 
 

 
 
 

         a         b                                    c         
  Slika 15: Slike dvoživk; © Veenvliet P. 
 

Tako osnovnošolci kot srednješolci so izbirali med vsemi  navedenimi odgovori. 71,1 % 

osnovnošolcev in 74 % srednješolcev je obkrožilo pravilni odgovor b. 22 % 

osnovnošolcev in 19 % srednješolcev je izbralo odgovor c. 5 % osnovnošolcev in prav 

tolikšen delež srednješolcev na vprašanje ni odgovorilo. Pod kategorijo »več« je eden 

izmed osnovnošolcev navedel kombinacijo bc (Slika 16). 
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Na dano vprašanje je pravilno odgovorilo 78,3 % anketirancev s podeželja in 70,1 % 

anketirancev iz predmestja ali mesta. Glede na kraj bivanja smo zaznali statistično 

pomembno razliko (p = 0,038). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 16: Primerjava odgovorov med anketiranci na četrto vprašanje. 
 

Vprašanje št. 5:  

Močeril ali človeška ribica ima kot odrasla žival ohranjene škrge. Kako strokovno 

imenujemo ta pojav? 
 
Za razliko od osnovnošolcev, ki niso navedli niti enega pravilnega odgovora, je 11 % 

srednješolcev na vprašanje odgovorilo pravilno. Velika večina anketirancev na vprašanje 

ni odgovorila, pod kategorijo »več« pa so osnovnošolci najpogosteje navajali: dvoživka, 

proteus, zakrnelost, človeška ribica. Srednješolci pa so najpogosteje navajali: dvoživka, 

proteus, škrgavost in škrgologija (Slika 17).  

Na dano vprašanje so anketiranci, ki živijo v mestu,  za razliko od anketirancev, ki živijo 

na podeželju, odgovarjali statistično pomembno bolje (p ≤ 0,01). Prav tako smo statistično 

pomembnost zasledili (p ˂ 0,001) tudi pri spolu, kjer so dekleta (6,6 %) na dano vprašanje 

odgovorila v večjem deležu pravilno kot fantje (0,7 %). Pri anketirancih prihaja do 

statistično pomembnih razlik tudi glede na stopnjo izobraževanja (p ˂ 0,001). Z najvišjim 
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deležem so pravilno odgovarjali dijaki drugega letnika (16,1 %). Noben osnovnošolec ali 

dijak tretjega letnika na vprašanje ni odgovoril pravilno. 

 
Slika 17: Primerjava odgovorov med anketiranci na peto vprašanje. 
 

Vprašanje št. 6:  

Naštej vsaj štiri razloge, zaradi katerih število žab v naravi upada.  

60 % osnovnošolcev in 43 % srednješolcev na vprašanje ni odgovorilo. Osnovnošolci so v 

povprečju izpolnili 40 % polj, srednješolci pa 57,5 % polj. Podrobneje smo si pogledali 

izpolnjena polja in ugotovili, da so tako osnovnošolci kot srednješolci v odgovorih  

najpogosteje navedli, da v naravi število žab upada zaradi uničevanja življenjskega 

prostora, nato zaradi prometa, onesnaževanja okolja, lova, podnebnih sprememb in 

nazadnje zaradi pomanjkanja hrane. Pod kategorijo »drugo« so osnovnošolci najpogosteje 

navedli bolezni, neozaveščenost ljudi, naseljevanje novih vrst, srednješolci pa so navedli, 

da je za upad števila žab kriv človek in evolucija.  
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Slika 18: Primerjava odgovorov med anketiranci na šesto vprašanje. 
 
Vprašanje št. 7:  

Koža zelene žabe je 

a) pokrita z luskami in sluzasta. 

b) sluzasta in debela. 

c) sluzasta in tanka. 

d) suha in tanka. 

e) suha in debela. 

 

Tako osnovnošolci kot srednješolci so izbirali med vsemi navedenimi odgovori. 34 % 

osnovnošolcev in 41 % srednješolcev je obkrožilo odgovor c in na vprašanje odgovorilo 

pravilno. S podobnimi odstotki so obkrožali odgovor b. Veliko (19 %) osnovnošolcev 

meni, da je koža zelene žabe pokrita z luskami in sluzasta, takega mnenja je 3 % dijakov. 

Dijaki so z 10 % odgovarjali, da je koža zelene žabe tanka in suha, 5 % pa jih meni, da je 
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suha in debela. 5 % osnovnošolcev in 3 % gimnazijcev na vprašanje ni odgovorilo. Pod 

kategorijo »več« so upoštevani odgovori osnovnošolcev, ki so obkrožili kombinacije: bc, 

ac, abc (Slika 19).  

Pri anketirancih prihaja do statistično pomembnih razlik glede na stopnjo izobraževanja (p 

≤ 0,001). Na vprašanje je pravilno odgovorilo 51, 4 % dijakov tretjega letnika, nato 41,2 % 

učencev osmega razreda, 35,6 % dijakov tretjega letnika in 26,8 % učencev šestega 

razreda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Slika 19: Primerjava odgovorov med anketiranci na sedmo vprašanje. 
 

Vprašanje št. 8:  

Katera od naštetih živali ima rep vse življenje? 

a) Zelena žaba. 

b) Navadni močerad. 

c) Navadna krastača. 

d) Zelena rega. 

e) Navadni urh. 
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Tako osnovnošolci kot srednješolci so izbirali med vsemi  navedenimi odgovori. 73 % 

osnovnošolcev in 84 % srednješolcev je izbralo odgovor b in pravilno odgovorilo, da je 

izmed naštetih dvoživk navadni močerad tisti, ki ima rep vse življenje. 7 % učencev in 

prav toliko dijakov je mnenja, da je dvoživka z repom navadni urh. 7 % osnovnošolcev in 

3 % srednješolcev na vprašanje ni odgovorilo. Pod kategorijo »več« so upoštevani 

odgovori osnovnošolcev, ki so obkrožili kombinacije bde, cd, bc, abcde, be (Slika 20). 

Pri anketirancih prihaja do statistično pomembnih razlik glede na stopnjo izobraževanja (p 

˂ 0,01). Na vprašanje je pravilno odgovorilo 86,1 % dijakov tretjega letnika, 82,6 % 

dijakov drugega letnika, nato 76,6 % učencev šestega razreda in 68,7 % učencev osmega 

razreda. Na dano vprašanje so anketiranci, ki živijo na podeželju (82,8 %), odgovarjali 

statistično pomembno bolje (p ˂ 0,05) od anketirancev, ki živijo v mestu (73,4 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 20: Primerjava odgovorov med anketiranci na osmo vprašanje. 
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Vprašanje št. 9:  

Kako imenujemo območje, kjer se žabe razmnožujejo, in kaj odložijo v mlake? 

a) Drstišče in ikre. 

b) Mrestišče in mrest. 

c) Drstišče in mrest. 

d) Mrestišče in ikre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 21: Primerjava odgovorov med anketiranci na deveto vprašanje. 
 

Anketiranci so ponovno obkrožali vse zgoraj navedene odgovore. 53 % osnovnošolcev in 

60 % srednješolcev je odgovorilo pravilno, da se žabe razmnožujejo na mrestiščih in da v 

vodo odlagajo mrest. 24 % dijakov in 17 % učencev je mnenja, da se žabe razmnožujejo 

na drstiščih, kar 11 % učencev in 9 % dijakov pa je mnenja, da žabe v vodo odlagajo ikre. 

13 % osnovnošolcev in 3 % srednješolcev na vprašanje ni odgovorilo. 
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Vprašanje št. 10:  

V bližini vasi, kjer živim, je mlaka. Lastnik se je odločil, da jo bo zasul. Prva 

naslednja mlaka je oddaljena 10 km. Kako bo njegovo dejanje vplivalo na žabe, ki 

živijo v okolici mlake? 

Žabam bo 

a) preprečil možnost prezimovanja. 

b) omogočil varno pot do druge mlake. 

c) preprečil možnost razmnoževanja. 

d) omogočil prilagajanje na bolj suho okolje. 

e) omogočil boljši dostop do hrane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Slika 22: Primerjava odgovorov med anketiranci na deseto vprašanje. 

 

Tako osnovnošolci kot srednješolci so izbirali med vsemi navedenimi odgovori. 51 % 

osnovnošolcev in 61 % srednješolcev je izbralo odgovor c in odgovorilo pravilno. 21 

% osnovnošolcev in 23 % srednješolcev je mnenja, da bo kmetova odločitev žabam  

preprečila možnost prezimovanja. 6 % osnovnošolcev in 2 % srednješolcev na 

vprašanje ni odgovorilo. Pod kategorijo »več« so upoštevani odgovori osnovnošolcev, 
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ki so obkrožili kombinacije ab, abe, cd, ac, bce, in srednješolcev, ki so obkrožili 

kombinacijo ac. 

 

Vprašanje št. 11:  

Kako samec zelene žabe privabi samico? 

a) Z oglašanjem. 

b) S prerivanjem z drugimi samci. 

c) Jo samo čaka, da priplava mimo. 

d) Je ne privablja. 

e) S skakanjem v zrak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Slika 23: Primerjava odgovorov med anketiranci na enajsto vprašanje. 
 

Na dano vprašanje je pravilno odgovorilo 63 % osnovnošolcev in 89 % srednješolcev. 12 

% osnovnošolcev in 1 % srednješolcev na vprašanje ni odgovorilo. Osnovnošolci so pod 

kategorijo »več« obkrožili kombinacije: abcde, ab, abe, ae in de (Slika 23). 

Pri anketirancih prihaja do statistično pomembnih razlik glede na stopnjo izobraževanja (p 

˂ 0,001). Na vprašanje je pravilno odgovorilo 91,7 % dijakov tretjega letnika, 74,5 % 

dijakov drugega letnika, nato 64,3 % učencev osmega razreda in 62,2 % učencev šestega 
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razreda. Na dano vprašanje so anketiranci, ki živijo na podeželju (75,0 %), odgovarjali 

statistično pomembno bolje (p ˂ 0,05) od anketirancev, ki živijo v mestu (66,7 %), 

 

Vprašanje št. 12:  

Katera od naštetih  živali ima na prstih blazinice in zato lahko pleza tudi po steklu? 

a) Krastača. 

b) Zelena žaba. 

c) Zelena rega. 

d) Pupek. 

e) Navadni urh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Slika 24:  Primerjava odgovorov med anketiranci na dvanajsto vprašanje. 
 

Tako osnovnošolci kot srednješolci so izbirali med vsemi navedenimi odgovori. 23 % 

osnovnošolcev in 41 % srednješolcev je odgovorilo pravilno, da ima zelena rega na prstih 

blazinice, pri čemer so bili srednješolci za 18 % bolj prepričljivi. Podoben delež sta pri 

osnovnošolcih prejela odgovora b in d. 18 % osnovnošolcev in 3 % srednješolcev na 

vprašanje ni odgovorilo. Osnovnošolci so pod kategorijo »več« obkrožili kombinacije: ab, 

ad, bc, ce, abcde (Slika 24).  
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Pri anketirancih prihaja do statistično pomembnih razlik glede na stopnjo izobraževanja (p 

˂ 0,001). Na vprašanje je pravilno odgovorilo 43,1 % dijakov tretjega letnika, 40,3 % 

dijakov drugega letnika, 35,2 % učencev osmega razreda in 11,5 % učencev šestega 

razreda. 

 

Vprašanje št. 13:  

Strup navadne krastače pri človeku 

a) povzroča nastanek bradavic. 

b) draži ranjeno kožo in sluznice. 

c) povzroči smrt. 

d) ne naredi nič. 

e) človeku postane slabo in lahko bruha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Slika 25: Primerjava odgovorov med anketiranci na trinajsto vprašanje. 
 

Tako osnovnošolci kot srednješolci so izbirali med vsemi navedenimi odgovori. 33 % 

osnovnošolcev in 61 % srednješolcev je pravilno odgovorilo, da strup krastače draži 

ranjeno kožo in sluznice. 13 % osnovnošolcev in 4 % srednješolcev na vprašanje ni 
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odgovorilo. Anketiranci so pod kategorijo »več« obkrožili kombinacije: be, bd, ab, abe 

(Slika 25).  

Pri anketirancih prihaja do statistično pomembnih razlik glede na stopnjo izobraževanja (p 

˂ 0,001). Na vprašanje je pravilno odgovorilo 61,1 % dijakov tretjega letnika, 60,4 % 

dijakov drugega letnika, 47,3 % učencev osmega razreda in 20,1 % učencev šestega 

razreda. 

 

Vprašanje št. 14:  

V katerem okolju ne bi mogel najti žab? 

a) Gozdu. 

b) Morju. 

c) Mlaki. 

d) Travniku. 

e) Vrtu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Slika 26: Primerjava odgovorov med anketiranci na štirinajsto vprašanje. 
 

Večina anketirancev je na vprašanje odgovorila pravilno, kajti žab ne najdemo v morju. 

Druge možne odgovore so izbirali z nizkimi odstotki. Na vprašanje ni odgovorilo 3 % 

osnovnošolcev in 2 % srednješolcev. Osnovnošolci so pod kategorijo »več« obkrožili 
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kombinacije: ab, ac, bc, bd, be, bde. Srednješolci pa so obkrožil kombinaciji bd in bc 

(Slika 26). 

Pri anketirancih prihaja do statistično pomembnih razlik glede na stopnjo izobraževanja (p 

˂ 0,001). Na vprašanje je pravilno odgovorilo 97,2 % dijakov tretjega letnika, 91,9 % 

dijakov drugega letnika, 88,5 % učencev osmega razreda in 80,4 % učencev šestega 

razreda. 

 

Vprašanje št. 15:  

Katere od naštetih živali so dvoživke?  

a) Žaba. 

b) Kuščar. 

c) Kobilica. 

d) Močerad. 

e) Želva. 

f) Kača. 

g) Krastača. 

h) Meduza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 27: Primerjava odgovorov med anketiranci na petnajsto vprašanje – 1. 
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8 % osnovnošolcev in 2 % srednješolcev je obkrožilo po eno pravilno dvoživko, 6 % 

osnovnošolcev in 7 % srednješolcev je pravilno obkrožilo po dve dvoživki, 15 % 

osnovnošolcev in 36 % srednješolcev pa je pravilno izbralo vse tri pravilne odgovore.  Na 

vprašanje ni odgovorilo 6 % osnovnošolcev in 3 % srednješolcev. Osnovnošolci in 

srednješolci so pod kategorijo »več« najpogosteje obkrožili kombinacije: abdeg, abeg, 

abdg, adefg, aeg, abdeg, adeg … (Slika 27). 

Pri anketirancih prihaja do statistično pomembnih razlik glede na stopnjo izobraževanja (p 

˂ 0,001). Na vprašanje je delno ali v celoti pravilno odgovorilo 91,7 % dijakov tretjega 

letnika, 86,6 % dijakov drugega letnika, 74,2 % učencev osmega razreda in 65,1 % 

učencev šestega razreda. 

Zanimalo nas je tudi, kolikokrat je bila posamezna žival obkrožena, ne glede na 

kombinacijo, v kateri se je znašla. Iz slike lahko vidimo, da je bil največkrat obkrožen 

odgovor a (žaba), nato odgovor g (krastača), kateremu sledi odgovor d (močerad) in nato e 

(želva). Z najnižjim deležem je bil izbran odgovor h (meduza) (Slika 28). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 28: Primerjava odgovorov med anketiranci na petnajsto vprašanje – 2. 
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Vprašanje št. 16:  

Poimenuj živali na slikah.  

 

KRASTAČA 

Na vprašanje so odgovorili vsi anketiranci. 30 % osnovnošolcev in 35 % srednješolcev je 

pravilno poimenovalo krastačo. 70 % srednješolcev in 65 % osnovnošolcev pa je navedlo 

napačen odgovor. 

Pri anketirancih prihaja pri poimenovanju krastače do statistično pomembne razlike glede 

na stik s krastačo (p ˂ 0,05). Krastačo so pravilneje poimenovali anketiranci, ki so krastačo 

že imeli v rokah (36,9 %). Tisti, ki stika niso imeli, so pravilno odgovorili v 28,1 %. 

 

PUPEK 

Na vprašanje ni odgovorilo 15 % osnovnošolcev in 7 % srednješolcev. 55 % srednješolcev 

in 65 % osnovnošolcev je pravilno poimenovalo pupka. 30 % osnovnošolcev in 28 % 

srednješolcev je navedlo napačen odgovor. Najpogosteje se med napačnimi odgovori pri 

osnovnošolci pojavijo paglavec, kuščar, močerad, urh, martinček itd., pri srednješolcih pa 

poleg navedenih še polž. 

Pri anketirancih prihaja do statistično pomembnih razlik glede na stopnjo izobraževanja (p 

˂ 0,001). Pupka je pravilno poimenovalo 79,2 % dijakov tretjega letnika, 63,7 % učencev 

osmega razreda, nato 58,4 % dijakov drugega letnika in 45,5 % učencev šestega razreda. 

Statistično pomembna razlika je nastala tudi glede na kraj bivanja anketirancev (p ˂ 0,01) 

in glede na stik s krastačo (p ˂ 0,05). Več anketirancev s podeželja (66,7 %) kot iz mesta 

(53,8 %) je pravilno poimenovalo pupka. Anketirani, ki so navedli stik s krastačo (62,4 

%), so dosegli boljše rezultate pri poimenovanju pupka kot udeleženci, ki stika niso 

navedli (52,6 %). 
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MOČERAD 

89 % osnovnošolcev in 94 % srednješolcev je pravilno poimenovalo močerada. 6 % 

osnovnošolcev in 2 % srednješolcev na vprašanje ni odgovarjalo. 5 % osnovnošolcev in 4 

% srednješolcev močerada ni pravilno poimenovalo. Izmed napačnih odgovorov so pri 

osnovnošolcih najpogosteje navedeni kuščar, pupek, močeril, ščurek in kameleon, pri 

srednješolcih pa kuščar, močeril in celo krastača. 

Pri anketirancih prihaja do statistično pomembnih razlik glede na stopnjo izobraževanja (p 

˂ 0,05). Močerada je pravilno poimenovalo 98,6 % dijakov tretjega letnika, 92,3 %  

učencev osmega razreda, nato 91,9 % dijakov drugega letnika in 86,6 % učencev šestega 

razreda. Statistično pomembna razlika je nastala tudi glede na kraj bivanja anketirancev (p 

˂ 0,05). Več anketirancev s podeželja (95 %) kot iz mesta (89 %) je močerada pravilno 

poimenovalo. 

 

Vprašanje št. 17:  

Katera trditev je za žabe najbolj pravilna? 

a) Lahko živijo na kopnem in v vodi. 

b) Paglavci živijo v vodi, odrasli pa večino časa preživijo v vlažnih predelih na 

kopnem. 

c) Paglavci živijo v vodi in dihajo s škrgami in preko kože, kot odrasli pa večino 

časa preživijo v vlažnih predelih na kopnem in dihajo s pljuči in preko kože. 

d) Paglavci živijo v vodi in dihajo s pljuči in preko kože, kot odrasli pa večino 

časa preživijo v vlažnih predelih na kopnem in dihajo s škrgami in preko kože. 

e) Lahko živijo v vodi in na kopnem in dihajo s škrgami in pljuči. 

 

Osnovnošolci so z 18 % srednješolci pa s 40 % obkrožili pravilni odgovor c. Osnovnošolci 

so najpogosteje (34 %) obkrožili odgovor a. 8 % osnovnošolcev in 4 % srednješolcev na 

vprašanje ni odgovarjalo. Osnovnošolci so pod kategorijo »več« obkrožili kombinacije: ab, 

abc, abce, abe, ac, ae, be, cd, ce. Srednješolci pa so obkrožili kombinacije: abc, abe, ac, ce 

(Slika 29). 
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Pri anketirancih prihaja do statistično pomembnih razlik glede na stopnjo izobraževanja (p 

˂ 0,001). Na vprašanje je pravilno odgovorilo 40,3 % dijakov tretjega letnika, 39,6 % 

dijakov drugega letnika, 32,4 % učencev osmega in 20,1 % učencev šestega razreda. 

Statistično pomembna razlika je nastala tudi glede na stik s krastačo (p ˂ 0,05). Anketirani, 

ki so navedli stik s krastačo (35,1 %), so bolje odgovarjali na dano vprašanje kot 

anketiranci, ki stika niso navedli (27,4 %). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 29: Primerjava odgovorov med anketiranci na sedemnajsto vprašanje. 
 
 
Vprašanje št. 18:  

Repate dvoživke imajo naslednje značilnost (obkroži pravilni trditvi). 

a) Kot odrasle imajo rep. 

b) Ličinke nimajo zunanjih škrg. 

c) Notranja oploditev. 

d) Skrbijo za svoje mladiče. 

e) Se ne levijo. 

 

6 % osnovnošolcev in 8 % srednješolcev je pravilno izbralo obe trditvi. 30 % 

osnovnošolcev in 41 % srednješolcev je izbralo po eno pravilno trditev, a ali c. 20 % 



64 
Likar, T. Odnos učencev do dvoživk in njihovo znanje o dvoživkah. Dipl. delo. Ljubljana,  
   Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2012 
  

osnovnošolcev in 4 % srednješolcev na vprašanje ni odgovorilo. Osnovnošolci so pod 

kategorijo »več« obkrožili kombinacije: ab, abd, ace, bc, be, bd, bde, cd, ce, de, ad. 

Srednješolci pa so obkrožil kombinacije: ab, abd, bc, be, ce, ad, ade (Slika 30). 

Pri anketirancih prihaja do statistično pomembnih razlik glede na stopnjo izobraževanja (p 

≤ 0,01). Na vprašanje je delno ali v celoti pravilno odgovorilo 54,1 % dijakov tretjega 

letnika, 47,0 % dijakov drugega letnika, 41,7 % učencev osmega in 30,7 % učencev 

šestega razreda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Slika 30: Primerjava odgovorov med anketiranci na osemnajsto vprašanje. 
 
 

Vprašanje št. 19:  

Krastače imajo lepljiv jezik, s katerim 

a) čistijo telo. 

b) navlažijo kožo. 

c) lovijo plen. 

d) grozijo plenilcem. 

e) samci dvorijo samičkam. 
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Večina anketirancev je odgovorila pravilno, da krastače z jezikom lovijo plen. 4 % 

osnovnošolcev in 3 % srednješolcev na vprašanje ni odgovorilo. Osnovnošolci so pod 

kategorijo »več« obkrožili kombinaciji: bc in ad. Srednješolci pa so obkrožili kombinacijo 

ac (Slika 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Slika 31: Primerjava odgovorov med anketiranci na devetnajsto vprašanje. 
 

 

Vprašanje št. 20:  

Med spomladanskim deževjem gredo žabe ponoči do svojih mrestišč. Kmetje pred 

dežjem trosijo umetna gnojila. V katerem delu dneva bi bilo najprimerneje trositi 

umetna gnojila, da žab ne bi ogrozili? 

a) Zjutraj. 

b) Popoldan. 

c) Zvečer. 

Tako osnovnošolci z 38 % kot srednješolci z 58 % so mnenja, da je najprimerneje gnojiti 

zjutraj. 27 % osnovnošolcev in 20 % srednješolcev predlaga gnojenje popoldan. 15 % 

osnovnošolcev in 14 % srednješolcev pa pravi, da je potrebno gnojiti zvečer. 19 % 
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osnovnošolcev in 8 % srednješolcev na vprašanje ni odgovorilo. Osnovnošolci so pod 

kategorijo »več« obkrožili kombinacijo bc (Slika 32). 

Pri anketirancih prihaja do statistično pomembnih razlik glede na stopnjo izobraževanja (p 

≤ 0,01). Na vprašanje je pravilno odgovorilo 58,3 % dijakov tretjega letnika, 57,0 % 

dijakov drugega letnika, 41,8 % učencev osmega in 34,4 % učencev šestega razreda. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Slika 32: Primerjava odgovorov med anketiranci na dvajseto vprašanje. 
 

UTEMELJITEV ZA IZBIRO ODGOVORA A  

Najpogostejši razlog, ki so ga navedli tako osnovnošolci s 26 % kot tudi srednješolci s 25 

%, je bil, da se gnojilo lahko spere. 10 % osnovnošolcev in 2 % srednješolcev je navedlo, 

da zjutraj žab ni na mrestišču. 37 % osnovnošolcev in 50 % srednješolcev ni navedlo 

obrazložitve. Poleg omenjenih razlogov so osnovnošolci navedli še: da s tem kmetje čim 

manj motijo žabe; da jih ne ogrožajo; da ne bi ogrozili žab ponoči; ker so žabe aktivne 

ponoči; ne škodi mladičem; zjutraj so žabe na varnem … Srednješolci pa so navajali še: 

takrat žab še ni; tako jih najmanj poškodujemo; žabe so nočne živali …   
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Vprašanje št. 21:  

V Sloveniji živijo tri vrste pupkov. Po katerih lastnostih jih lahko najhitreje ločite 

med seboj? 

a) Vzorcih na hrbtu. 

b) Vedenju med razmnoževanjem. 

c) Vzorcih na trebuhu. 

d) Načinu plavanja. 

e) Številu prstov na nogah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 33: Primerjava odgovorov med anketiranci na enaindvajseto vprašanje. 
 

38 % osnovnošolcev in 44 % srednješolcev je odgovorilo, da pupke med sabo lahko 

ločimo po vzorcu na hrbtu, kar ne drži, kajti ločimo jih po vzorcu, ki ga imajo na trebuhu. 

Tako je le 9 % osnovnošolcev in 18 % srednješolcev odgovorilo pravilno. Na vprašanje ni 

odgovarjalo 29 % osnovnošolcev in 8 % srednješolcev. Osnovnošolci so pod kategorijo 

»več« obkrožili kombinacije: abd, ac, ace, acd, ad, ade, ae, de. Srednješolci pa so obkrožili 

kombinaciji: abd in ac (Slika 33). 

več brez 
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Pri anketirancih prihaja do statistično pomembnih razlik glede na stopnjo izobraževanja (p 

˂ 0,01). Na vprašanje je pravilno odgovorilo 19,5 % dijakov drugega letnika, 16,7 % 

dijakov tretjega letnika, 12,6 % učencev osmega in 6,2 % učencev šestega razreda. 

 

 

Vprašanje št. 22:  

Na sliki so prikazane razvojne faze pri žabah. Kateri je pravilni vrstni red razvoja 

teh živali? 
                                                                                    

a) ABCD 

b) BDAC                                                                                                     

c) ACBD                                                                                      

d) DBCA 

e) DBAC       

 
                                                                            Slika 34: Razvojni krog dvoživk, © Veenvliet P.                                              
                                                                                          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Slika 35 : Primerjava odgovorov med anketiranci na dvaindvajseto vprašanje. 
 

A 

C D 

B 
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87 % osnovnošolcev in 93 % srednješolcev je pravilno navedlo vrstni red razvoja žabe. Na 

vprašanje ni odgovarjalo 6 % osnovnošolcev in 3 % srednješolcev. Osnovnošolci so pod 

kategorijo »več« obkrožili kombinacije: abd, ac, ace, acd, ad, ade, ae in de (Slika 35).  

Pri anketirancih prihaja do statistično pomembnih razlik glede na stopnjo izobraževanja (p 

˂ 0,01). Na vprašanje je pravilno odgovorilo 94,4 % dijakov tretjega letnika, 91,9 % 

dijakov drugega letnika, 91,2 % učencev osmega in 82,8 % učencev šestega razreda. 

 

Vprašanje št. 23:  

Navadni močerad je črne barve z rumenimi lisami. Kako pravimo njegovi barvi? 

31 % osnovnošolcev in 56 % srednješolcev je navedlo, da je barva navadnega močerada 

ali varovalna ali svarilna ali opozorilna ali zaščitna. 57 % osnovnošolcev in 33 % 

srednješolcev na vprašanje ni odgovarjalo. Osnovnošolci (12 %) so poleg naštetih razlogov 

navajali še: rumena, pisana, varnostna, ubijalska, električna, strupena, tigrasta itd., 

srednješolci (11 %) pa so navajali: obrambna, kamuflažna, ubijalska, črnorumena …(Slika 

36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 36: Primerjava odgovorov med anketiranci na triindvajseto vprašanje. 
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Pri anketirancih prihaja do statistično pomembnih razlik glede na stopnjo izobraževanja (p 

˂ 0,001). Na vprašanje je pravilno odgovorilo 79,2 % dijakov tretjega letnika, 50,0 % 

učencev osmega razreda, nato 46,3 % dijakov drugega letnika in 18,8 % učencev šestega 

razreda. 

 

Zakaj ji pravimo tako? 

64,5 % osnovnošolcev in 43 % srednješolcev ni podalo utemeljitve. 11,8 % osnovnošolcev 

in 21 % srednješolcev je dejalo, da zato, ker s svojo barvo močerad opozarja, 11 % 

osnovnošolcev in 19 % srednješolcev je odgovorilo, da zato, ker ga barva ščiti, 6,9 % 

osnovnošolcev in 6 % srednješolcev pa, da zaradi strupenosti. 

  

Vprašanje št. 24:  

Marjan se vsako pomlad ob večerih odpravi lovit žabe. Pravi, da so žabji kraki zelo 

dobri. Da se njegova štiričlanska družina do sitega naje, vsakič ujame približno 100 

žab. Tokrat jih je prav tako ujel toliko. Med temi žabami je bilo 70 samic. Vsaka je 

nosila 1000 jajčec. Do odraslih organizmov se razvije le 2 % izleženih paglavcev. 

Izračunaj, koliko odraslih žab bi lahko bilo zaradi tega v tisti okolici manj. 

 

11 % osnovnošolcev in 33 % srednješolcev je pravilno izračunalo, da bi s takim ravnanjem 

v tej okolici izgubili 1400 žab. 66 % osnovnošolcev in 43 % srednješolcev na vprašanje ni 

odgovorilo. 23 % osnovnošolcev in 24 % srednješolcev ni navedlo pravilnega odgovora. 

Pri anketirancih prihaja do statistično pomembnih razlik glede na stopnjo izobraževanja (p 

˂ 0,001) in glede na spol (˂ 0,05). Na vprašanje je pravilno odgovorilo 44,4 % dijakov 

tretjega letnika, 26,8 % dijakov drugega letnika, 19,8 % učencev osmega razreda in 3,3 % 

učencev šestega razreda. Na vprašanje je pravilno odgovorilo več fantov (22,0 % ) kot 

deklet (15,5 %). 
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Vprašanje št. 25:  

S čim in kako si še poleg jezika krastača pomaga pri požiranju plena? 

3 % osnovnošolcev je navedlo, da si krastača pri požiranju pomaga z očmi. Noben 

srednješolec ni navedel pravilnega odgovora. 8 % osnovnošolcev in 7 % srednješolcev je 

navedlo, da si krastača pomaga z usti.  Na vprašanje ni odgovorilo 66 % osnovnošolcev in 

64 % srednješolcev. Osnovnošolci in srednješolci so poleg naštetih razlogov navajali, da si 

krastača pomaga še z grlom, jezikom, kožo, nogami, požiralnikom, skakanjem, slino, 

strupom, zobmi … 

Pri anketirancih prihaja do statistično pomembnih razlik glede na stopnjo izobraževanja (p 

˂ 0,05) in glede na spol (˂ 0,01). Na vprašanje je pravilno odgovorilo 3,8 % učencev 

šestega razreda in 2,2 % učencev osmega razreda. Na vprašanje je pravilno odgovorilo več 

deklet (3,5 % ) kot fantov (0,3 %). 

 

Vprašanje št. 26:  

Katera od živali ni dvoživka? 

a) Zelena žaba. 

b) Močerad. 

c) Želva. 

d) Človeška ribica. 

e) Krastača. 

f) Zelena rega. 

 

31 % osnovnošolcev in 51 % srednješolcev je pravilno odgovorilo, da želva ni dvoživka. 

Presenetljivo velik delež osnovnošolcev (21 %) in srednješolcev (28 %) je prepričanih, da 

človeška ribica ni dvoživka. 17 % osnovnošolcev in 9 % srednješolcev na vprašanje ni 

odgovorilo. Osnovnošolci so pod kategorijo »več odgovorov« obkrožili kombinacije: abd, 

ad, adef, bc, bd, bde, bdf, bf, cd, cf, df, abcdef. Srednješolci pa so navedli kombinaciji: bd, 

cd (Slika 37). 
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Slika 37: Primerjava odgovorov med anketiranci na šestindvajseto vprašanje. 
 

Pri anketirancih prihaja do statistično pomembnih razlik glede na stopnjo izobraževanja (p 

˂ 0,001). Na vprašanje je pravilno odgovorilo 54,4 % dijakov drugega letnika, 45,1 % 

učencev osmega razreda, 43,1 % dijakov tretjega letnika in 19,1 % učencev šestega 

razreda. 

 

Vprašanje št. 27:  

V spodnji tabeli so prikazane nekatere vrste dvoživk (ne vse), ki živijo ali so živele v 

Sloveniji. Zapiši slovensko ime za vsaj eno vrsto, ki je v Sloveniji.  

a) ranljiva vrsta. 

b) izumrla vrsta. 

c) prizadeta vrsta. 

 

Na vprašanje je pravilno odgovorilo 36 % osnovnošolcev in 65 % srednješolcev. 7 % 

osnovnošolcev in 9 % srednješolcev pa ni pravilno odgovorilo. 57 % osnovnošolcev in 27 

% srednješolcev na vprašanje ni odgovarjalo. 
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Vprašanje št. 28:  

Razloži pojem MIMIKRIJA. 

95 % osnovnošolcev in 77 % srednješolcev na vprašanje ni odgovarjalo. 1 % 

osnovnošolcev in 2 % srednješolcev je navedlo, da je mimikrija prikrivanje, 0,3 % 

osnovnošolcev in 4 % srednješolcev je navedlo, da gre za oponašanje. 9 % srednješolcev je 

obrazložilo mimikrijo kot posnemanje. Osnovnošolci so poleg naštetih razlogov v 4 % 

navajali še: to je bolezen; to je trenutek, ko žaba izleže svoja jajca; zmožnost, da z 

obrazom poveš, kaj čutiš; žival se zamaskira; raziskovanje dvoživk; sožitje med žabami in 

okoljem; varovalna barva … Srednješolci pa so navajali v 8 % še: navlažitev oči; 

navlaženje; ubijanje žab; varovalna barva; nekaj v zvezi z dvoživkami; pomeni, da ima 

žival zaščitno barvo; sposobnost skrivanja; kategorija ogroženosti … 

Pri anketirancih prihaja do statistično pomembnih razlik glede na stopnjo izobraževanja (p 

˂ 0,001). Na vprašanje je pravilno odgovorilo 16,8 % dijakov drugega letnika, 9,7 % 

dijakov tretjega letnika, 3,3 % učencev osmega razreda in 0,5 % učencev šestega razreda. 

 

Vprašanje št. 29:  

Iz slike razberi, v katerih predelih sveta je veliko vrst dvoživk? (Pravilni sta dve 

trditvi.) 

a) Osrednja Afrika. 

b) Južna Evropa. 

c) Južna Amerika. 

d) Zahodna Avstralija. 

e) Severna Kanada. 

 

27 % osnovnošolcev in 38 % srednješolcev je odgovorilo z obema pravilnima trditvama. 

23 % osnovnošolcev in 10 % srednješolcev na vprašanje ni odgovarjalo. 21 % 

osnovnošolcev in 27 % srednješolcev je navedlo po en pravilen odgovor. Osnovnošolci so 

pod kategorijo »več odgovorov« obkrožili kombinacije: ab, abc, abd, acd, ace, ad, ae, bc, 
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bcd, bd, bde, be, cd, ce, de in ed. Srednješolci pa so obkrožili kombinacije: ab, ad, ae, bc, 

bd, be, cb, cd, ce in de (Slika 38). 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 38: Primerjava odgovorov med anketiranci na devetindvajseto vprašanje. 
 
Pri anketirancih prihaja do statistično pomembnih razlik glede na stopnjo izobraževanja (p 

˂ 0,001) in glede na stik s krastačo (p ˂ 0,05). Na vprašanje je delno ali v celoti pravilno 

odgovorilo 76,3 % dijakov tretjega letnika, 60,4 % dijakov drugega letnika, 59,4 % 

učencev osmega razreda in 39,2 % učencev šestega razreda.  

 

Zakaj meniš, da je veliko vrst ravno na teh območjih? 

54 % osnovnošolcev in 41 % srednješolcev ni odgovorilo na vprašanje. 20 % 

osnovnošolcev in 28 % srednješolcev je navedlo, da zaradi vlažnega področja, 8 % 

osnovnošolcev in 20 % srednješolcev meni, da zaradi ugodnega podnebja. 9 % 

osnovnošolcev in 6 % srednješolcev pa meni, da zaradi dobrih pogojev. Osnovnošolci (3 

%) so poleg naštetih razlogov navajali še: ker je vroče; vem s televizije; pesek; gost 

promet; mraz; mlake; velika država … Srednješolci (1 %) so navajali: tja so jih preselili; 

ker je suho; ker je mraz. 
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4.6 KORELACIJE MED SKUPINAMI ODVISNIH 
SPREMENLJIVK 

 

S statistiko parcialnih korelacij smo preverili, ali so korelacije med skupinami odvisnih 

spremenljivk (Tabela 9). 

 
Tabela 9: Primerjava razlik posameznih kategorij odnosa  glede na znanje. 
 

  

 
Znanstven  
 

Negativističen Naturalističen Moralen Znanje  

 
Znanstven 
 

1,000 0,621 0,429 0,269  -0,063 

 
Negativističen 
 

  1,000 0,439 0,085 0,039 

 
Naturalističen 
 

    1,000 0,392 0,168 

 
Moralen 
 

      1,000 0,019 

 
Znanje 
 

        1,000 

 

Iz podatkov, ki smo jih dobili, razberemo, da so prisotne korelacije med kategorijami 

stališč, skoraj pa ni korelacij med kategorijami stališč in izkazanim znanjem. 

Med znanstveno in negativistično komponento obstaja visoka korelacija, ki je hkrati tudi 

najvišja. Med znanstveno in naturalistično komponento obstaja srednja korelacija, med 

znanstveno in moralno komponento pa je nizka korelacija. Med znanstveno komponento in 

znanjem je obratna skoraj nična korelacija. Med negativistično in naturalistično 

komponento obstaja srednje nizka korelacija. Med negativistično in moralno komponento 

je korelacija skoraj nična. Med negativistično komponento odnosa in znanjem je korelacija 

manjša od 0,05, torej lahko rečemo, da je ni. Med naturalistično in moralno komponento 

odnosa obstaja nizka korelacija, prav tako velja za naturalistično komponento in znanje. 

Med moralno komponento in znanjem je korelacija manjša od 0,05, torej korelacije ni. 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 

5.1 STOPNJA IZOBRAŽEVANJA TER ODNOS DO 
KRASTAČ IN ZNANJE O DVOŽIVKAH 

 

Rezultati kažejo, da dijaki ocenjujejo vsako razsežnost odnosa z nižjimi vrednostmi kot 

osnovnošolci. Osnovnošolci šestega razreda so bolj zainteresirani, da spoznajo krastače, in 

so se o njih pripravljeni bolj učiti kot srednješolci tretjega letnika, kar je v skladu z 

raziskavo Prokopa in Tunnicliffove (2008), ki sta ugotovila, da se zanimanje za živali 

manjša z naraščajočo starostjo otrok. Podobno ugotovi tudi Tomažič (2011a), da so starejši 

učenci manj motivirani za učenje o krastačah kot mlajši učenci. Dobljene rezultate bi lahko 

povezali tudi s slovenskim učnim načrtom (Brumen in sod., 1998), ki v šestem razredu  pri 

predmetu naravoslovje predvideva učne vsebine, ki so neposredno povezane z dvoživkami. 

Učna tema vrt je pomemben prispevek k temu, da učenci z obiskom v naravi neposredno 

spoznajo krastačo, kar spodbudi njihovo željo po večjem znanju o tej živalski vrsti. V 

okviru učnega načrta za naravoslovje (Brumen in sod., 1998) se učenci v sedmem razredu 

v okviru učne teme gozd in celinske vode neposredno srečajo z močeradom in drugimi 

predstavniki dvoživk, s čimer pridobivajo nova znanja o dvoživkah. V osmem razredu se 

pri biologiji (Verčkovnik in sod., 1998) v okviru učnih tem življenjska pestrost, 

zavarovana območja Slovenije in ogroženost vrst zmanjša možnost neposrednega stika s 

predstavniki dvoživk. Na podlagi ugotovitve, da se v višjih razredih osnovne šole učenci 

ne srečajo neposredno s predstavniki dvoživk, bi lahko sklepali, da se njihovo zanimanje o 

dvoživkah na ta način zmanjša. Predvidevamo, da imajo osmošolci na podlagi učnega 

načrta že osvojeno osnovno znanje o dvoživkah, poleg tega pa se z dvoživkami ne srečajo 

več neposredno, zato izražajo nižji interes po znanju o dvoživkah. 

 

Šestošolci imajo najbolj pozitiven odnos do krastač, kar lahko ponovno povežemo z učnim 

načrtom za naravoslovje za šesti razred (Brumen in sod., 1998), kjer je predvideno, da 

učenci krastačo neposredno spoznajo in na ta način vzpostavijo pozitiven odnos. Nato je 
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odnos v osmem razredu in naprej v drugem in tretjem letniku vedno bolj negativen, kar je 

nekoliko presenetljivo in zaskrbljujoče. Eno glavnih vprašanj pri pouku varstvene 

biologije bi moralo biti, kako ohraniti interes ljudi za živali in varstvo okolja ter kako 

izboljšati odnos do živali pri starejših učencih, saj je bilo ugotovljeno, da pozitiven odnos 

prispeva k domnevnemu ali dejanskemu prookoljskemu ravnanju (Martin-Lopez in sod., 

2007). 

Ekologistična dimenzija odnosa je dosegla v primerjavi z znanstveno in negativistično 

kategorijo dokaj visoke ocene. V osmem razredu so učenci najbolj naklonjeni varovanju 

krastač, nato naklonjenost upade in se pri dijakih tretjih letnikov zopet nekoliko dvigne. 

Največjo pripravljenost za ohranjanje dvoživk v osmem razredu lahko povežemo z 

ekološkimi učnimi vsebinami v učnem načrtu in z ugotovitvami, ki so v skladu s 

Kellertom (1985), ki pravi, da so otroci šele po 13. letu sposobni učinkovito graditi na 

etični skrbi za živali in razumevanju ekologije. Upad ekološke skrbi za dvoživke v prvem 

in drugem letniku pa je presenetljiv in zaskrbljujoč.  

 
Dvig ocene moralne kategorije dijakov tretjih letnikov bi lahko pripisali staremu učnemu 

načrtu za gimnazije, v katerem so bile ekološke učne teme uvrščene v tretji letnik. Ker pa 

je časovno načrtovanje učnih tem po učnem načrtu prepuščeno strokovni presoji učiteljev, 

menimo, da tega dviga ne moremo pripisati obravnavi ekološko učnih tem. Sklepamo 

lahko, da je dvig etične odgovornosti do dvoživk povezan z osebno zrelostjo dijakov tretjih 

letnikov (Vilhar, 2008). 

 
Znanje narašča s stopnjo izobraževanja, kar smo pričakovali v skladu z učnimi načrti, ki z 

vsako naslednjo stopnjo nadgrajujejo in razširijo že poznano snov ter vključujejo dodatne 

vsebine. 
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5.2 RAZLIKE MED SPOLOMA V ODNOSU DO 
KRASTAČ IN V ZNANJU O DVOŽIVKAH  

 
Ugotovili smo, da med spolom anketirancev in odnosom do krastač prihaja do razlik, pri 

znanju o dvoživkah pa glede na spol ne prihaja do statistično pomembnih razlik. 

Osnovnošolska dekleta so na ekologistične in moralne trditve v povprečju odgovarjale z 

višjimi vrednostmi kot fantje, slednji pa so dosegli višje vrednosti pri negativističnih  

trditvah. Dekleta so izrazila višjo pripravljenost za učenje o krastačah kot fantje, kar je v 

nasprotju z ugotovitvijo Prokopa in Tunincliffove (2008), ki pa se nanaša na odnos 

študentov do pajkov in netopirjev. To je verjetno zato, ker živali, kot so krastače, ne 

dojemajo kot nevarne v smislu fizične škode, temveč bolj kot povzročiteljice okužbe ali 

bolezni, in je zato za fante dokaj nezanimiva (Davey in sod., cit. v Tomažič, 2011a). Fantje 

dosegajo nekoliko višje znanje kot dekleta, kar je nekoliko presenetljivo. Pričakovali smo, 

da bodo dekleta v tem primeru odgovarjala z malenkost višjim povprečjem kot fantje, saj 

je želja po pridobivanju znanja v osnovni šoli bolj prioriteta deklet. Menimo, da je do 

takega rezultata prišlo zaradi pozitivnejšega odnosa fantov do krastač. 

Pri gimnazijcih fantje v povprečju dosegajo višje vrednosti pri znanstvenih, negativističnih 

in ekologističnih trditvah. Dekleta se razvrščajo v moralistično kategorijo odnosa do 

krastač, torej so bolj nagnjena k ohranjanju in zaščiti dvoživk. Kellert (1996) je ugotovil, 

da se fantje, ki se uvrščajo v ekologistično-znanstveno kategorijo, uvrščajo višje v 

faktografskem znanju, česar pa naša raziskava ne ugotavlja, saj v primeru srednješolcev 

dekleta dosegajo malenkost višje rezultate glede znanja, razlika pa ni statistično 

pomembna. Naša raziskava ugotavlja, da dekleta v splošnem izražajo višje moralne 

ugovore in so bolj nagnjena k etični odgovornosti do dvoživk kot fantje, kar sta v podobni 

raziskavi ugotovila tudi Thompson in Mintzes (2002). 
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5.3 STIK S KRASTAČO TER NJEGOV VPLIV NA ODNOS 
IN ZNANJE O DVOŽIVKAH 

 
Učenci, ki so poročali o neposredni izkušnji s krastačo, so se bolj pripravljeni učiti o 

dvoživkah kot učenci brez nje. Neposredne izkušnje bi lahko privedle do večjega 

pridobivanja znanja in pozitivnejšega odnosa do živali, kar bi posledično vodilo do bolj 

primernega vedenja (Barney in sod., 2005). Učenci, ki so imeli stik s krastačo, so 

pripravljeni  izvedeti več o biologiji krastač in njihovi ekologiji, imajo pozitivnejši odnos 

do krastač, so bolj odgovorni in bolj razumejo povezavo krastač z njihovim okoljem. 

Najvišje vrednosti so učenci dosegli pri moralistični vedenjski dimenziji, kjer na splošno 

ni razlik glede na to, ali so  učenci poročali, da so imeli neposredne izkušnje s krastačo ali 

teh niso imeli. Iz tega je razvidno, da neposredna izkušnja morda ne bi vplivala na to, kako 

učenci dojemajo nepravilno ravnanje do živali. Barney in sod. (2005) so ugotovili, da le 

višja moralna občutljivost ne bo vedno pripeljala do okolju prijaznega vedenja. Ljudje, ki 

reagirajo predvsem na podlagi odnosa do živali, lahko povzročijo več škode kot ljudje z 

uravnoteženim odnosom in ustreznim znanjem. Neposredna izkušnja je zelo pomembna 

pri oblikovanju odnosa in doseganju boljšega znanja pri osnovnošolcih, zato je še kako 

pomembno, da imajo učenci možnost neposrednega stika in spoznavanja živali, saj na ta 

način lahko razvijejo ustrezen odnos do njih. Učitelji bi morali poskusiti pomagati 

učencem pri premagovanju negativnih čustev do živali, kar je mogoče učinkovito doseči 

predvsem z neposrednimi izkušnjami (Tomažič, 2008). 

 

Srednješolci, ki so navedli stik s krastačo, dosegajo pri vseh trditvah odnosa v povprečju 

višje vrednosti kot dijaki, ki stika niso navedli, vendar v povprečju dosegajo na vseh 

komponentah odnosa nižje vrednosti kot osnovnošolci. Neposredna izkušnja dijakov s 

krastačo ne vpliva pomembno pri moralni kategoriji, kjer so kljub vsemu nekoliko višje 

vrednosti dosegli dijaki, ki so stik s krastačo navedli. Srednješolci dosegajo višje znanje v 

primerjavi z osnovnošolci. Prav tako je bila razlika v doseganju znanja med drugim in 

tretjim letnikom gimnazije, vendar je bila razlika statistično komaj še pomembna. Dijaki 



80 
Likar, T. Odnos učencev do dvoživk in njihovo znanje o dvoživkah. Dipl. delo. Ljubljana,  
   Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo, 2012 
  

so se v času stika s krastačo morda v glavnem ukvarjali s čustvenim doživljanjem. Na tem 

mestu bi bilo treba poznati informacije o kontekstu, v katerem so dijaki pridobili izkušnje, 

česar v naši raziskavi nismo ugotavljali. Morda bi takšne informacije dale odgovor na to 

vprašanje. Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da se odnos bolj izobraženih in starejših učencev na 

vseh dimenzijah odnosa zmanjša.  

 

5.4 VPLIV KRAJA BIVALIŠČA NA ODNOS DO 
KRASTAČ IN ZNANJE O DVOŽIVKAH 

 
Po naših rezultatih kraj bivanja ne vpliva na odnos do krastač, vpliva pa na znanje o 

dvoživkah pri srednješolcih.  

Kellert (1985) v svoji raziskavi odkrije statistično pomembne razlike glede na kraj bivanja 

otrok na negativistični razsežnosti odnosa do živali in na razsežnosti znanja o njih. 

Ugotovil je, da so podeželski otroci bolj zainteresirani za pridobivanje novih znanj in da so 

tudi bolj izobraženi o živalih v primerjavi z otroci, ki živijo v velikih mestih.  

Rezultati naše raziskave kažejo, da med podeželskimi in mestnimi učenci osnovnih šol ni 

statistično pomembnih razlik pri ocenah razsežnosti odnosa. Podeželski učenci so se 

nekoliko bolj pripravljeni učiti o dvoživkah in imajo malenkost bolj pozitiven odnos do 

krastač. Pri podeželskih učencih je večja verjetnost, da so večkrat v stiku z dvoživkami, 

kar spodbuja njihovo radovednost in željo vedeti o njih več, zato se o tem pogovarjajo  

doma in v šoli. Pri ocenah ekologistične in moralistične razsežnosti odnosa pa med 

podeželskimi in mestnimi učenci ni razlik. Učenci s podeželja dosegajo višjo stopnjo 

znanja v primerjavi z učenci iz mesta. Podobno se  izkaže tudi pri srednješolcih, kjer so se 

dijaki, ki živijo na podeželju, o dvoživkah pripravljeni učiti več kot dijaki, ki živijo v 

mestu, čeprav je odnos podeželskih dijakov malenkost bolj negativen. Podeželski in 

mestni dijaki izražajo podobno skrb do okolja dvoživk, medtem ko mestni dijaki izražajo 

višjo etično odgovornost do dvoživk. Dijaki s podeželja dosegajo statistično pomembno 

višjo stopnjo znanja v primerjavi z dijaki iz mesta. 
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Rezultati nakazujejo potrebo po večjem poudarjanju čustvenega dojemanja in pomenu 

neposrednega srečanja otrok z organizmi. Do podobnih ugotovitev pride tudi Kellert 

(1985), ki opozori na pomen intenzivnejšega čustvenega dojemanja živali in spodbujanja 

interesa o spoznavanju le-teh, predvsem za mestne otroke, ki so po njegovem mnenju 

prikrajšani za ta doživetja. 

Srednješolci imajo o dvoživkah več znanja v primerjavi z osnovnošolci, zato je razumljivo, 

da so pričakovanja po novem znanju pri srednješolcih nižja. Zanimivo je, da je kljub večji 

količini znanja odnos srednješolcev do krastač občutno bolj negativen kot pri 

osnovnošolcih, izražajo tudi nižjo skrb za okolje dvoživk in nižjo etično odgovornost do 

dvoživk. Zakaj pride do takega preobrata, bi veljajo podrobneje raziskati. 

Ugotovili smo, da med učenci s podeželja in učenci, ki živijo v mestu, ni statistično 

pomembnih razlik v odnosu do krastač. Prav tako ni statistično pomembne razlike v znanju 

o dvoživkah med osnovnošolci s podeželja in iz mesta. Statistično pomembno razliko v 

znanju pa smo zaznali pri srednješolcih, kjer dijaki s podeželja dosegajo boljše znanje v 

primerjavi z dijaki, ki živijo v mestu. 
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6 ZAKLJUČEK 
 

Dvoživke so v zadnjih dveh desetletjih velika skrb mnogih biologov, saj se njihovo število 

radikalno zmanjšuje. Na svetu je več kot 6000 opisanih vrst dvoživk, vendar več kot 

tretjina vrst številčno močno upada ali ji grozi izumrtje (http://www.iucnredlist 

.org/initiatives/amphibians). 

Kot kažejo raziskave, slovenska javnost ni naklonjena dvoživkam, predvsem krastačam, ki 

živijo v bližini naših domov (Tomažič, 2008). 

Da bi kot učitelji lahko začeli z ukrepi za zaščito dvoživk, moramo najprej ugotoviti, 

kakšen odnos imajo učenci do njih, kaj vpliva na ta odnos in kakšno je znanje učencev o 

dvoživkah. Rezultati omogočajo učiteljem vpogled v odnos mladine do dvoživk in njihovo 

znanje o dvoživkah ter jim dajejo pomembna izhodišča za izbiro ustreznih pristopov pri 

pouku, s katerimi bi omogočali razvoj bolj pozitivnega odnosa do dvoživk in boljše znanje 

o njih.  

 
 
S prvo hipotezo smo predvidevali, da med učenci različnih razredov ni razlik v odnosu do 

krastač, je pa razlika v znanju o dvoživkah. Glede na dobljene rezultate lahko ugotovimo, 

da prihaja do statistično pomembnih razlik med anketiranci različnih razredov pri vseh 

komponentah odnosa, česar nismo predvidevali, prihaja pa tudi do statistično pomembnih 

razlik v znanju o dvoživkah, kar smo v naši hipotezi predvideli. Hipotezo smo delno 

sprejeli. 

 

Z drugo hipotezo smo predvidevali, da med fanti in dekleti ni razlik v odnosu do krastač, 

je pa razlika v znanju o dvoživkah. Glede na dobljene rezultate lahko ugotovimo, da pri 

osnovnošolcih prihaja do statistično pomembnih razlik v odnosu do krastač na 

negativistični, ekologistični in moralni komponenti odnosa. Ne prihaja pa do statistično 

pomembnih razlik v znanju o dvoživkah. Pri srednješolcih prihaja do statistično 
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pomembnih razlik v odnosu do krastač na znanstveni, negativistični in moralni 

komponenti, ne prihaja pa do razlik v znanju o dvoživkah. Hipotezo smo delno sprejeli. 

 

 

S tretjo hipotezo smo predvidevali, da je med učenci, ki so imeli  stik z krastačo, in tistimi, 

ki stika niso imeli, razlika v odnosu do krastač in v znanju o dvoživkah. Glede na dobljene 

rezultate lahko ugotovimo, da je prišlo pri osnovnošolcih do statistično pomembnih razlik 

pri odnosu do krastač na znanstveni, negativistični in ekologistični kategoriji. Učenci, ki so 

navedli stik, so poleg višjih vrednosti odnosa dosegli tudi višje vrednosti znanja. Pri 

srednješolcih smo ugotovili statistično pomembne razlike le v odnosu do krastač, na 

znanstveni, negativistični in ekologistični komponenti, nismo pa ugotovili razlike v 

znanju, kjer so tako dijaki, ki so navedli, da so imeli stik, kot tisti, ki stika niso navedli, 

dosegli enake vrednosti znanja. Pri osnovnošolcih smo hipotezo sprejeli, pri srednješolcih 

pa smo hipotezo sprejeli delno. 

 

 

S četrto hipotezo smo predvidevali, da so med učenci s podeželja in učenci, ki živijo v 

mestu, razlike v odnosu do krastač in razlike v znanju o dvoživkah. Glede na dobljene 

rezultate lahko ugotovimo, da pri osnovnošolcih ne prihaja do statistično pomembnih 

razlik v odnosu do krastač, prav tako ne prihaja do statistično pomembne razlike v 

doseženem znanju. Pri srednješolcih glede odnosa do krastač nismo zaznali statistično 

pomembnih razlik, glede znanja med dijaki iz mesta in dijaki s podeželja pa smo zaznali 

šibko, a še statistično pomembno razliko. Hipoteze pri osnovnošolcih zato nismo sprejeli, 

pri srednješolcih pa smo jo sprejeli delno. 

 

S peto hipotezo smo predvidevali, da so med učenci, ki v naravo zahajajo bolj pogosto, in 

tistimi, ki vanjo zahajajo poredko, razlike v odnosu do krastač in v znanju o dvoživkah. 

Za nobeno od kategorij odnosa in znanja ni bilo ugotovljene statistično pomembne razlike. 

Hipotezo smo zavrnili tako pri osnovnošolcih kot tudi pri srednješolcih. 
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7 POVZETEK 
 
Živimo v času, ko se vedno bolj poudarja ekološka usmerjenost in pomen odgovornega 

odnosa do okolja in organizmov. Krastače ali širše dvoživke so živali, ki jih otroci 

dojemajo kot ene izmed najbolj nagnusnih živali. Da bi kot učitelji lahko začeli z ukrepi za 

zaščito dvoživk, je treba ugotoviti, kakšen odnos imajo učenci do dvoživk in kakšno je 

njihovo znanje o dvoživkah. Namen naše raziskave je bil ugotoviti, kako na odnos do 

krastač in znanje o dvoživkah vplivajo starost, spol, stopnja izobraževanja, pogostost 

obiskovanja narave, kraj bivanja in neposredna izkušnja s krastačo. V ta namen smo 

uporabili že obstoječ anketni vprašalnik Taq (Toad Attitude Questionaire), ki preverja 

odnos do krastač in znanje o dvoživkah. Vprašalnik je izpolnilo 612 učencev od šestega 

razreda osnovne šole do tretjega letnika gimnazije. Rezultati kažejo, da od preverjanih 

neodvisnih spremenljivk na odnos učencev in dijakov do krastač vpliva predvsem stopnja 

izobraževanja. Ugotovili smo, da so starejši učenci manj motivirani za učenje o krastačah 

kot mlajši učenci. Na odnos učencev vpliva tudi spol, saj dekleta v splošnem izražajo višje 

moralne ugovore in so bolj etično odgovorne do dvoživk kot fantje. Tudi neposredni stik s 

krastačo pomembno vpliva na odnos do krastač, saj smo ugotovili, da so anketiranci, ki so 

imeli stik s krastačo, pripravljeni izvedeti več o biologiji krastač in njihovi ekologiji, imajo 

pozitivnejši odnos do njih in imajo višjo odgovornost pri povezavi krastač z okoljem. Na 

znanje učencev in dijakov o dvoživkah pa vpliva leto šolanja, kar je v skladu z učnimi 

načrti, ki z vsako naslednjo stopnjo nadgrajujejo in razširijo že poznano snov ter 

vključujejo dodatne vsebine. Pri osnovnošolcih na nivo znanja vpliva tudi stik s krastačo, 

zato je še kako pomembno, da imajo učenci možnost neposrednega stika in spoznavanja 

živali, saj na ta način lahko razvijejo ustrezen odnos do njih. Pri srednješolcih pa na nivo 

znanja vpliva kraj bivanja, dijaki s podeželja namreč dosegajo višje vrednosti znanja v 

primerjavi z dijaki, ki živijo v mestu. Rezultati omogočajo učiteljem vpogled v odnos 

mladine do predstavnikov dvoživk in v njihovo znanje o dvoživkah ter jim dajejo 

pomembna izhodišča za izbiro ustreznih pristopov pri pouku, s katerimi bi omogočali 

razvoj bolj pozitivnega odnosa do dvoživk in boljše znanje o njih.  
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VPRAŠALNIK O ODNOSU UČENCEV DO KRASTAČ  

Številka v redovalnici:  _______________;    Datum:_____________      Spol: □ MOŠKI,    □ ŽENSKI 

Ali si se že dotaknil ali v rokah držal krastačo?    □ DA      □ NE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pomen vrednosti:

3 

 1= se nikakor ne strinjam; 2= se ne strinjam; 3= nimam posebnega mnenja;             
                                4= se strinjam, 5= se popolnoma strinjam 

Krastač se bojim. 1   2   3   4   5 

4 Krastače bi z veseljem proučeval v naravi. 1   2   3   4   5 

5 V rokah bi rad držal krastačo. 1   2   3   4   5 

6 Rad imam krastače. 1   2   3   4   5 

7 Krastač ne bi rad lovil. 1   2   3   4   5 

8 Avtomobili vsako leto povozijo preveč krastač. 1   2   3   4   5 

9 Krastače so nagravžne (nagnusne). 1   2   3   4   5 

10 Krastače so v naravi zelo pomembne. 1   2   3   4   5 

12 Krastače bi bilo najbolje kar pobiti. 1   2   3   4   5 

13 Lovljenje krastač za zabavo je kruto. 1   2   3   4   5 

14 Ko se sprehajam po gozdu, nimam posebne želje videti kakšne krastače. 1   2   3   4   5 

15 Raje bi si ogledal model krastače kot živo krastačo. 1   2   3   4   5 

16 Ko strokovnjaki govorijo o krastačah, se dolgočasim. 1   2   3   4   5 

17 Raje bi si ogledal oddajo o krastačah, kot pa jih opazoval v naravi. 1   2   3   4   5 

19 Krastače so koristne, ker lovijo komarje in ostali mrčes. 1   2   3   4   5 

20 Rad berem različne stvari o krastačah. 1   2   3   4   5 

21 Rad bi spoznaval različne vrste krastač. 1   2   3   4   5 

22 Rad bi izvedel, kako se krastače prehranjujejo, kako vohajo in slišijo. 1   2   3   4   5 

23 Tudi krastače morajo imeti pravice. 1   2   3   4   5 

26 Zadrževanje krastač v ujetništvu je kruto. 1   2   3   4   5 

27 Krastače bi lahko opazoval dolgo časa. 1   2   3   4   5 

28 Kakšno krastačo bi rad imel tudi doma. 1   2   3   4   5 

29 Rad bi izvedel več o življenjskih okoljih krastač. 1   2   3   4   5 

30 Tropskega deževnega gozda ni potrebno zavarovati, saj se bodo krastače, 
ki tam živijo, preselile drugam. 1   2   3   4   5 

31 Rad bi izvedel, kako so se krastače razvile. 1   2   3   4   5 

33 Menim, da so krastače grde. 1   2   3   4   5 

34 Gradnjo hotela bi bilo potrebno preprečiti, če bi zaradi tega izumrla tam 
živeča vrsta krastač. 1   2   3   4   5 

 



 
 

PREVERJANJE POZNAVANJA DVOŽIVK – vprašalnik PP 

Ime in priimek (številka v redovalnici)  __________________________;     Datum:_____________ 
Spol: □ MOŠKI,    □ ŽENSKI 

Starost:__________  

Razred:__________  

Ocena naravoslovja/biologije v preteklem šolskem letu:_________ 

V naravo hodim: 

a) Enkrat dnevno 

b) Enkrat tedensko 

c) Enkrat na mesec 

d) Le izjemoma 

Živim:    □ v mestu,      □ v predmestju,      □ na podeželju 

 

1. Žaba vidi plen le, če 

a) se ta premika. 
b) ga zavoha. 
c) je manjši od nje. 
d) ga sliši. 
e) je ta pisanih barv. 

 

2. Kakšna je razlika med pupki in paglavci? 

a) Razlike ni. 
b) Pupki so mladiči žab, katerim rep po preobrazbi zakrni. 
c) Pupki imajo tudi kot odrasle živali rep, paglavci pa so ličinke brezrepih dvoživk. 
d) Paglavci so mladiči pupkov, katerim rep po preobrazbi ne zakrni. 
e) Paglavci so mladiči kuščarjev, katerim se rep po preobrazbi podaljša. 

 

3. Živorodnost pri navadnem močeradu pomeni, da 

a) se ličinke razvijejo že v materinem telesu in jih ta odloži v vodo. 
b) se v materinem telesu razvijejo odrasli močeradi. 
c) samica močerada odloži mrest v vodo, kjer je dosti življenja. 
d) samica močerada odloži paglavce v vodo. 
e) se mladiči razvijejo v materinem telesu in pijejo materino mleko. 

 

4. Katera od živali na sliki je paglavec (obkroži)? 
 

 

 

 

 

A C B 
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5. Močeril ali človeška ribica ima kot odrasla žival ohranjene škrge. Kako strokovno imenujemo ta 

pojav?  

 

6. Naštej vsaj štiri razloge, zaradi katerih število žab v naravi upada. 
 

_____________________________________________________________________________________. 

 

7. Koža zelene žabe je 

a) pokrita z luskami in sluzasta. 
b) sluzasta in debela. 
c) sluzasta in tanka. 
d) suha in tanka. 
e) suha in debela. 

 

8. Katera od naštetih živali ima rep vse življenje? 

a) Zelena žaba. 
b) Navadni močerad. 
c) Navadna krastača. 
d) Zelena rega. 
e) Navadni urh. 

 

9. Kako imenujemo območje, kjer se žabe razmnožujejo in kaj odložijo v mlake? 

a) Drstišče in ikre. 
b) Mrestišče in mrest. 
c) Drstišče in mrest. 
d) Mrestišče in ikre. 

 

10. V bližini vasi, kjer živim, je mlaka. Lastnik se je odločil, da jo bo zasul. Prva naslednja mlaka je 
oddaljena 10 km. Kako bo njegovo dejanje vplivalo na žabe, ki živijo v okolici mlake? 

Žabam bo 

a) preprečil možnost prezimovanja. 
b) omogočil  varno pot do druge mlake. 
c) preprečil možnost razmnoževanja. 
d) omogočil prilagajanje na bolj suho okolje. 
e) omogočil boljši dostop do hrane. 

 
 

11. Kako samec zelene žabe privabi samico? 

a) Z oglašanjem. 
b) S prerivanjem z drugimi samci.. 
c) Jo samo čaka, da priplava mimo. 
d) Je ne privablja. 
e) S skakanjem v zrak. 
 



 

 

 

12. Katera od naštetih živali ima na prstih blazinice in zato lahko pleza tudi po steklu? 

a) Krastača.   
b) Zelena žaba. 
c) Zelena rega. 
d) Pupek. 
e) Navadni urh. 

 

13. Strup navadne krastače pri človeku 

a) povzroča nastanek bradavic. 
b) draži ranjeno kožo in sluznice. 
c) povzroči smrt. 
d) ne naredi nič. 
e) človeku postane slabo in lahko bruha. 

 

14. V katerem okolju ne bi mogel najti žab? 

a) Gozdu. 
b) Morju. 
c) Mlaki. 
d) Travniku. 
e) Vrtu. 

 

15. Katere od naštetih živali so dvoživke? (možnih je več pravilnih odgovorov) 

a) Žaba. 
b) Kuščar. 
c) Kobilica. 
d) Močerad. 
e) Želva. 
f) Kača. 
g) Krastača. 
h) Meduza. 

 

16. Poimenuj živali na slikah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a: 

d: 

b: 

e: 

c: 

f: 
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17. Katera trditev je za žabe najbolj pravilna? 

a) Lahko živijo na kopnem in v vodi. 
b) Paglavci živijo v vodi, odrasli pa večino časa preživijo v vlažnih predelih na kopnem. 
c) Paglavci živijo v vodi in dihajo s škrgami in preko kože, kot odrasli pa večino časa preživijo v vlažnih 

predelih na kopnem in dihajo s pljuči in preko kože. 
d) Paglavci živijo v vodi in dihajo s pljuči in preko kože, kot odrasli pa večino časa preživijo v vlažnih 

predelih na kopnem in dihajo s škrgami in preko kože. 
e) Lahko živijo v vodi in na kopnem in dihajo s škrgami in pljuči. 

 

18. Repate dvoživke imajo naslednje značilnosti (obkroži pravilni trditvi). 

a) Kot odrasle imajo rep. 
b) Ličinke nimajo zunanjih škrg. 
c) Notranja oploditev. 
d) Skrbijo za svoje mladiče. 
e) Se ne levijo. 
 

19. Krastače imajo lepljiv jezik, s katerim 

a) čistijo telo. 
b) navlažijo kožo. 
c) lovijo plen. 
d) grozijo plenilcem. 
e) samčki dvorijo samičkam.. 

 

20. Med spomladanskim deževjem gredo žabe ponoči do svojih mrestišč. Kmetje pred dežjem trosijo 
umetna gnojila. V katerem delu dneva bi bilo najprimerneje trositi umetna gnojila, da žab ne bi 
ogrozili? 

a) Zjutraj. 
b) Popoldan. 
c) Zvečer. 

Razloži: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

21. V Sloveniji živijo tri vrste pupkov. Po kateri lastnosti jih lahko najhitreje ločite med seboj? 

a) Vzorcih na hrbtu. 
b) Vedenju med razmnoževanjem. 
c) Vzorcih na trebuhu. 
d) Načinu plavanja. 
e) Številu prstov na nogah. 

 
22. Na sliki so prikazane razvojne faze pri žabah. Kateri je pravilni vrstni red razvoja teh živali? 

 

 

a) A B C D 
b) B D A C 
c) A C B D 
d) D B C A 
e) D B A C 

 

A B 

C 
D 

© Veenvliet P. 



 

 

 

23. Navadni močerad je črne barve z rumenimi lisami. Kako pravimo njegovi barvi? 

_____________________________________________ 

Zakaj ji pravimo tako? ___________________________ 

 
24. Marjan se vsako pomlad večkrat ob večerih odpravi lovit žabe. Pravi, da so žabji kraki zelo dobri. Da 

se do sitega naje njegova štiričlanska družina, vsakič ujame približno 100 žab. Tokrat jih je prav 
tako ujel toliko. Med temi žabami je bilo 70 samic. Vsaka je nosila 1000 jajčec. Do odraslih 
organizmov se razvije le 2% izleženih paglavcev. Izračunaj, koliko odraslih žab bi lahko bilo zaradi 
tega v tisti okolici manj. 

_________________________________. 

 

25. S čim in kako si še poleg jezika krastača pomaga pri požiranju plena? 

______________________________________________________________. 

 

26. Katera od živali NI dvoživka? 

a) Zelena žaba. 
b) Močerad. 
c) Želva. 
d) Človeška ribica. 
e) Krastača. 
f) Zelena rega. 

 
 

27. V spodnji tabeli so prikazane nekatere vrste dvoživk (ne vse), ki živijo ali so živele v Sloveniji. 
Zapiši slovensko ime za vsaj eno vrsto, ki je v Sloveniji: 

a) ranljiva vrsta: _________________________ 

b) izumrla vrsta: _________________________ 

c) prizadeta vrsta: _________________________ 

 
  Rdeči seznam dvoživk (izsek): 

Št. 
vrst 

Znanstveno ime Slovensko ime 
Kategorija 
ogroženosti 

  

1 Bombina bombina nižinski urh E   
2 Bombina variegata hribski urh V   
3 Bufo bufo navadna krastača V   
5 Hyla arborea zelena rega V   
6 Pelobates fuscus navadna česnovka E   

// Triturus alpestris lacusnigri 
triglavski planinski 
pupek 

Ex   

18 Triturus carnifex veliki pupek V   
19 Triturus vulgaris navadni pupek V   
Kategorije ogroženosti:  Ex - izumrla vrsta;  Ex?- domnevno izumrla vrsta;  E - 
prizadeta vrsta; V - ranljiva vrsta; R - redka vrsta. 



 

 

 

28. Razloži pojem MIMIKRIJA. 
_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

 
 

29. Iz slike (projekcije) razberi, v katerih predelih sveta je veliko vrst dvoživk? (Pravilni sta dve 
trditvi.) 

a) Osrednja Afrika. 
b) Južna Evropa. 
c) Južna Amerika. 
d) Zahodna Avstralija. 
e) Severna Kanada. 

 

Zakaj meniš, da je veliko vrst ravno na teh območjih?  

_________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Število vrst 

Svetovna pestrost vrst dvoživk.  

Vir:  
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