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1 UVOD 

 

V okviru diplomskega dela sem opravil raziskavo območja Nature 2000 Žerjavinski potok. 

V raziskavo sem vključil tudi habitatne tipe (mešani gozd, iglasti gozd, mokrotni travnik), 

ki na območje Nature 2000 mejijo. Na zavarovanem območju Žerjavinskega potoka, ki se 

nahaja v občini Šentjernej prevladuje habitatni tip mokrišče. Keddy (2000) določi šest 

tipov mokrišč, od katerih tri najdemo tudi na območju Nature 2000 Žerjavinskem potoku. 

To so močvirni gozd (mokrišča na katerih prevladujejo drevesa, ki so vkoreninjena v 

mokrih tleh in ne v šoti: črna jelša (Alnus glutinosa)), močvirje (mokrišča na katerih 

prevladujejo zelnate rastline, ki se razraščajo v vodi in so vkoreninjena v mokrih tleh in ne 

v šoti: šaši (Carex sp.), širokolistni rogoz (Typha latifolia), navadni trst (Phragmites 

australis)) in mokrotni travnik (mokrišča na katerih prevladujejo zelnate rastline, ki so 

vkoreninjene v občasno poplavljenih tleh: prstasta kukavica (Dactylorhiza sp.))(Keddy, 

2000). (Beltram (2003) navaja, da so mokrišča v preteklosti intenzivno izsuševali in le 

redka so se uspela ohraniti do danes. Dodaja, da so mokrišča za človeka izjemnega 

pomena, saj predstavljajo zaloge vode, preprečujejo poplave in erozijo, blagodejno 

vplivajo na mikroklimo, imajo izjemno sposobnost čiščenja vode, nudijo naravne dobrine 

(les, ribe, krma idr.), imajo estetsko funkcijo ter nudijo življenjski prostor tudi redkim in 

ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam. Sam sem se osredotočil na dejstvo, da nekatera 

mokrišča, kot navaja Beltram (2005), predstavljajo idealen prostor za učilnico v naravi, v 

kateri lahko raziskujemo, izobražujemo in ozaveščamo o pomenu ohranjanja narave in 

širšega okolja, v katerem živimo. Namen moje raziskave je bil ugotoviti, ali je območje 

Nature 2000 Žerjavinski potok primerno za poučevanje določenih vsebin predmetov 

biologije in naravoslovja v osnovnih šolah. Kljub temu, da gre za zaščiteno območje, je le–

to zelo slabo raziskano, podatki o njem pa izjemno skopi. V sklopu raziskave sem opravil 

popis živalstva in rastlinstva ter določil učne objekte, ki jih zajemata učna načrta biologije 

in naravoslovja v osnovni šoli. Te podatke sem vključil v priročnik, namenjen poučevanju 

določenih vsebin biologije in naravoslovja v osnovni šoli. Ker gre za zaščiteno območje, 

sem nekaj poudarka namenil tudi naravovarstvu in negativnim vplivom človeka na 

upadanje biodiverzitete. Smolej (1990) trdi, da se ekološko ozaveščanje prične z znanjem, 

s spoznavanjem delovanja naravnih sistemov, načinov degradacije, posledic za človeka, ki 
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je degradacijo sprožil, in s spoznavanjem poti k ozdravitvi. Pravi, da je znanje temelj za 

odločitev posameznika, ali bo za zaščito tudi v resnici kaj storil. Priročnik nudi preprosto 

shemo za poučevanje biologije in naravoslovja osnovnošolskih otrok na območju Nature 

2000 Žerjavinski potok in na nekaterih habitatnih tipih, ki na zaščiteno območje mejijo. 

Takšen pouk ima veliko vrednost, saj po besedah Schellerja (1981, cit. po Jank in Meyer, 

2006) v šolah prevladuje le nekaj tradicionalnih oblik poučevanja in učenja, kakršen je npr. 

usmerjan pogovor pri pouku, kar učence prikrajša za to, da bi učne vsebine usvojili tudi 

čutno oziroma praktično. Scheller (1981, cit. po Jank in Meyer, 2006) navaja, da so mnoge 

učne teme učencem tuje in jih ne morejo povezati s svojimi čutnimi doživetji in 

izkušnjami, kar izrazito negativno vpliva na uspešnost poučevanja. Scheller v tem vidi tudi 

izvor problematike postranskih dejavnosti učencev pri pouku in predlaga spremembo 

koncepta šolskega pouka, ki bi moral vsebovati celostno učenje z vsemi čuti, glavo srcem 

in telesom. Menim, da naravna učilnica, kakršna bi lahko postal Žerjavinski potok, 

predstavlja preprosto rešitev za dvig motivacije učencev pri pouku in s tem občuten upad 

postranskih dejavnosti, ki zaposlujejo učence med klasičnim poukom. Joseph Cornell 

(1994) pravi, da otroci pojme najbolje razumejo in si jih najlažje zapomnijo takrat, ko se 

učijo neposredno iz osebne izkušnje. Bransford s sodelavci (2000, cit. po Rutar Ilc, 2003) 

navaja, da aktivni pristop, ki je utemeljen predvsem v lastnem odkrivanju in izgrajevanju 

spoznanj s pomočjo različnih dejavnosti, procesov in postopkov, olajšuje ponotranjenje 

pojmov, principov in zakonitosti, s tem pa tudi trajnost in zmožnost uporabe znanj v novih 

situacijah. Ravno to pa bi učencem prek aktivnega, izkustvenega pouka po mojem mnenju 

ponudil Žerjavinski potok – učilnica v naravi. 

 

1.1 CILJI IN HIPOTEZE NALOGE 
 

1.1.1 Cilji 

 

Temeljni cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, ali je območje Nature 2000 Žerjavinski 

potok primerno za poučevanje določenih vsebin predmetov biologija in naravoslovje v 

osnovni šoli. V ta namen sem na omenjenem območju opravil popis živalstva in 

rastlinstva, ter določil učne objekte, ki jih ponuja narava Žerjavinskega potoka. Popis vrst 

sem razširil na habitatne tipe (mešani gozd, iglasti gozd, mokrotni travnik, mlaka), ki  niso 
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del območja Nature 2000 Žerjavinski potok, vendar nanj mejijo in so po mojem mnenju 

pomembna z vidika izobraževanja osnovnošolcev. Vzporedno z raziskavo območja sem 

pregledoval učne načrte in tako sproti ugotavljal uporabnost pridobljenih podatkov 

raziskave v izobraževalnem procesu. Pri popisu živalstva in rastlinstva sem se osredotočil 

na pogoste vrste, ki bi jih učenci morali že poznati, ter na vrste, o katerih se učenci učijo v 

šoli, a jih še niso srečali v naravi. Ocepek (1999) navaja, da imajo zaradi pomanjkljive 

izkušnje učenci številne napačne predstave o živalih. Iz istega vzroka učenci ohranjajo 

pravljične predstave o živalih (npr. kače, kot simbola zla) in sprejemajo predsodke, ki se 

prenašajo iz roda v rod. Ocepek (1999) pravi, da takšne napačne predstave vodijo do 

številnih stisk sodobnega človeka in do škode, ki jo povzročamo v naravi. Pri popisu živali 

sem posebno vlogo namenil redkim in ogroženim vrstam, ki so pomembne za razvijanje 

čuta odgovornosti za ohranjanja narave. Flego (2000) pravi, da se čustvene topline in 

senzibilnosti otroci učijo ravno ob stiku z rastlino ali živaljo, ter dodaja, da je neposreden 

stik z živim bitjem tisti, ki pripomore k varovanju in ohranitvi narave in njene prvobitnosti. 

Ocepek (2005) navaja, da lahko naravo dolgoročno najbolje zavarujemo s primernimi 

zgledi in s primernim pedagoškim delom. Pravi, da bi morali učitelji pri spoznavanju 

narave voditi učence tako, da bi le-ti pridobili znanje, ki bi jim omogočilo razumevanje 

narave. Hkrati pa bi moral pouk oblikovati tudi pozitiven odnos do naravnega okolja. Te 

cilje najlažje dosežejo učenci, ki naravo neposredno in čim bolj polno doživijo. Carson 

(1998) pa pravi, da takrat, ko učencu pokažemo, kako razburljiva je narava, ni pol toliko 

pomembno vedeti, kot je čutiti. Spodbujanje naravovarstvenega čuta pri učencih je 

vsekakor eden izmed ciljev naloge, saj menim, da je pouk v naravi zaščitenega območja 

Žerjavinskega potoka prava priložnost za to. Območje je namreč sestavljeno iz različnih 

habitatnih tipov. Tako lahko pouk poteka pretežno na površinah, kjer s tem naravi ne 

povzročamo pretirane škode (npr. mešani gozd, pokošen travnik). V bolj občutljiva 

območja pa posegamo v omejenem obsegu in z natančnimi navodili učitelja, s čimer 

učencem zopet sporočamo, kako previdni in spoštljivi moramo biti v svojem odnosu do 

narave. Pri izbiri učnih objektov sem upošteval predvsem njihovo primernost za praktično 

poučevanje in raziskovanje učencev ter skladnost teme, ki jo zajema učni objekt z učnim 

načrtom. Strgar (2005) izpostavi pomen raziskovanja. Pravi, da novejši učni načrti po svetu 

poudarjajo učenje naravoslovja kot raziskovanje in ne kot zbirko podatkov, ki si jih je treba 

zapomniti. Jank in Meyer (2006) opozarjata, da so se razmere za socializacijo v katerih 
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živijo naši otroci in mladostniki v zadnjih tridesetih letih temeljito spremenile. Učenci 

imajo čedalje manj čutno - nazornih izkušenj z naravnim okoljem in ogromno stikov z 

mediji, ki jim posredujejo virtualne izkušnje, katerih povezava s stvarnostjo je vprašljiva. 

Jank in Meyer pravita, da morata šola in pouk v večji meri kot doslej ponujati manevrski 

prostor za pridobivanje izkušenj in dejavnosti za celostno učenje – učenje z glavo, srcem, 

rokami, nogami in vsemi čuti. Nekaj smernic pri izbiri učnih objektov sem dobil tudi s 

pomočjo ankete, ki sem jo izvedel v osnovnih šolah. Z njo sem želel ugotoviti, koliko 

pouka v naravi poteka pri biologiji in naravoslovju v 7. in 8. razredu osnovne šole in koliko 

znanja imajo učenci na področju, ki ga v veliki meri pokrivajo učni objekti Žerjavinskega 

potoka. Na ta način sem skušal ugotoviti, ali so resnična moja predvidevanja, da pouka v 

naravi v osnovnih šolah ni dovolj in da bi si učenci takšnega pouka želeli več. Bajd (2007) 

opozarja, da se moramo zavedati, da je pri nas pri pouku biologije še vedno premalo 

laboratorijskega dela, dela na terenu in projektnega dela. Taka vrsta dela je zapisana v 

učnih načrtih, žal pa jih učitelji ne izvajajo v polni meri. Dodaja še, da bo pouk biologije 

mnogo bolj kvaliteten in znanje učencev trajnejše, če bo pouk izhajal tudi iz praktičnega 

dela učencev in bo bolj problemsko zasnovan.  

 

S pomočjo rezultatov raziskave območja in izdelave priročnika za učitelje dobimo učilnico 

v naravi, v kateri bi lahko potekal učinkovit pouk biologije in naravoslovja za  

osnovnošolce. Priročnik nam služi kot vodič za poučevanje na območju Nature 2000 

Žerjavinski potok. Priročniki za poučevanje v naravi nudijo vznemirljiv način izkustvenega 

pouka v naravi in zato predstavljajo odlično alternativo tradicionalnim načinom 

poučevanja, ki v šolah močno prevladujejo. Golob (2000) navaja, da so čustveno–

motivacijski cilji, ki so podlaga za doseganje drugih ciljev (spoznavnih, akcijskih), najlažje 

dosegljivi, če učencem omogočimo neposredni stik z naravnim okoljem in različne 

dejavnosti v njem. Pravi, da lastno raziskovanje in eksperimentiranje, navajanje na 

skupinsko delo in sodelovalno učenje ter reševanje preprostih realnih problemov 

predstavljajo podlago za doseganje ciljev vrednostnega in spoznavnega področja. Golob 

(2000) opozarja, da je v današnji šolski praksi le malo primerov, kjer je učencem 

omogočeno kontinuirano učenje na prostem. Učenci bi lahko v naravni učilnici 

Žerjavinskega potoka prek izkustvenega, aktivnega pouka v naravi spoznavali območje 

Nature 2000 Žerjavinski potok. Spoznali bi njegove habitatne tipe ter rastline in živali, ki 
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tam živijo. Pridobili bi kakovostno, trajno znanje in nepozabno izkušnjo vznemirljivega 

izobraževanja v naravi ter razvili čut odgovornosti za varovanje narave.  

 

1.1.2 Hipoteze  

 

H1 Območje Žerjavinskega potoka je primerno za poučevanje predmetov biologija in 

naravoslovje v osnovni šoli, saj razpolaga z velikim številom naravnih učnih objektov, ki v 

dovolj veliki meri pokrivajo učne sklope in teme v učnih načrtih. 

 

H2 Žerjavinski potok kot učilnica v naravi je primerno mesto za spoznavanje pomena 

varstva narave in za razvijanje odgovornosti do narave pri osnovnošolcih.    

 

1.2 UČENJE  
 

Pojem učenje poznamo iz številnih lastnih izkušenj. Vsi, ki se ukvarjamo z 

izobraževanjem, ga uporabljamo pri svojem delu vsak dan. Pogosto pa naletimo na 

problem, če nekoga vprašamo, kaj mu učenje pravzaprav predstavlja, oziroma kaj je bistvo 

učenja. S takšnimi in podobnimi vprašanji se ukvarjajo novodobni raziskovalci, ki skušajo 

razkriti, kakšna pojmovanja imajo posamezniki o učenju. Vse bolj očitno je, da prav ne 

povsem zavedna pojmovanja, ideje, predstave in neuradne definicije določajo, kako se 

bomo učili, poučevali in presojali rezultate učenja. Osebna pojmovanja predstavljajo naše 

osebne ideje, ki jih imamo o nekem pojavu. Takšna pojmovanja so pogosto tudi čustveno 

obarvana, niso nujno povsem jasna in logična, a so nam v pomoč pri razlagi sveta v 

katerem živimo, in se z njihovo pomočjo bolje znajdemo. Na področju izobraževanja, ki 

nas še posebej zanima, so najpomembnejša pojmovanja o učenju, znanju, poučevanju in 

vlogi učitelja in učenca v teh procesih. Običajni odgovori na vprašanje o osebnem 

pojmovanju učenja so navadno asociacije na šolsko učenje, kot so: pridobivanje znanja, 

knjiga, branje, ponavljanje itd. Zanimivo je predvsem dejstvo, da so čustva, ki spremljajo 

proces učenja, izrazito negativna. Asociacije, povezane s čustvenim nabojem, ki obarvajo 

pojem učenje, so: nelagodje, napor, prisila, dolgčas in celo strah. Vse te asociacije 

potrjujejo, da je v naši predstavi učenje tesno povezano s šolskim učenjem ob knjigi. Toda 

otrok se uči že pred vstopom v šolo, uči se na vsakem svojem koraku, ko si utira svojo pot 
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v življenju. In učijo se tudi odrasli, vsakodnevno, zunaj šolskih izobraževalnih ustanov. 

Človek se uči na sprehodu skozi gozd, na gledališki predstavi, v službi, ob pogovoru s 

prijatelji itd. Velik problem je, da pojem učenja pogosto povezujemo z negativnimi čustvi. 

Raziskava med ljubljanskimi dijaki je razkrila izrazito negativno usmerjene asociacije v 

povezavi s pojmom učenje. Opaziti je bilo asociacije kot so: mučenje, morija, dolgčas. 

Pozitivnih asociacij je bilo komaj 1% in sicer: dobra ocena, razvoj, izpopolnjevanje. 

Pojavljale so se tudi nevtralne asociacije, kot so: sedenje, knjiga. Učenje se v naših glavah 

torej večinoma povezuje s tradicionalno šolsko situacijo in ima precej negativen prizvok 

(Marentič Požarnik, 2000). 

 

1.3 UČNI NAČRT 
 

Učni načrt je pripomoček, po katerem se učitelji orientirajo pri svojem poučevanju in 

izdelavi letnega delovnega načrta. Učni načrt je sestavljen iz petih delov. V prvem delu 

najdemo opredelitev predmeta, za katerega je učni načrt sestavljen (npr. biologija). 

Opredelitev predmeta zajema definicijo vede, namen predmeta in metode, ki jih učitelj 

uporablja med izobraževalnim procesom. V drugem delu učnega načrta so splošni cilji 

predmeta, ki opredeljujejo, katere sposobnosti, znanje in razumevanje je treba pri učencih 

razvijati. V tretjem delu so operativni učni cilji in vsebine. V tem delu najdemo vsebinske 

sklope, koncepte in cilje, ki so hierarhično urejeni. Pri učnem načrtu za biologijo vsebinski 

sklop obravnava širše področje biologije in obsega enega ali več konceptov. Koncepti 

vsebujejo temeljno celostno razumevanje posameznih področij biologije, delno pa tudi 

povezave med njimi. Posamezni cilji so podrejeni konceptu – cilji učenca vodijo do 

razumevanja koncepta (Vilhar in sod., 2011). 

 

Primer: 

A Biologija kot veda 

A1 Biologija je naravoslovna veda, ki proučuje razvoj, zgradbo in delovanje živih sistemov 

in njihovo medsebojno povezanost. 
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Učenci (po Vilhar in sod., 2011) : 

1 se seznanijo z glavnimi mejniki v razvoju biologije, razumejo razvoj sodobne 

biologije in na primerih analizirajo vpliv biološkega znanja na človekovo vsakdanje 

življenje in gospodarstvo, 

2 na konkretnih primerih biološko predznanje umestijo v področja biologije 

(zoologija, botanika, ekologija idr.), 

3 spoznajo metode raziskovanja v biologiji.  

 

Legenda:  

A – vsebinski sklop 

A1 – koncept 

1, 2, 3 – operativni cilji  

 

Ta del učnega načrta je nekoliko drugačen pri predmetih naravoslovje in tehnika (4. in 5. 

razred OŠ) ter naravoslovje (6. in 7. razred OŠ), v katerih je snov razdeljena na vsebinske 

sklope, pod katerimi najdemo učne vsebine in operativne cilje.  

 

Primer: 

Vsebinski sklop: Živa narava  

Učna tema: Razvrščanje rastlin 

Operativni cilji za 6. razred 

 

Učenci (po Skvarč in sod., 2011): 

- spoznajo in uporabijo osnovna merila za razvrščanje rastlin, 

- spoznajo, da vrste združujemo v širše skupine, 

- razvrstijo rastline v bližnjem ekosistemu v širše sistematske kategorije s pomočjo 

določevalnih ključev, 

- spoznajo podobnosti in razlike med algami, mahovi, praprotnicami in semenkami 

(golosemenke, kritosemenke – enokaličnice, dvokaličnice). 

 

V četrtem delu učnega načrta so standardi znanja, ki izhajajo iz zapisanih ciljev, vsebinskih 

konceptov in kompetenc. Standardi so zapisani splošno. To pomeni, da jih otroci dosegajo 
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v različnem obsegu in na različnih taksonomskih stopnjah. Zadnji del učnega načrta je 

posvečen didaktičnim priporočilom. V njem učitelji najdejo nasvete in napotke za 

učinkovito poučevanje predmeta, ki mu je učni načrt namenjen (Vilhar in sod., 2011). 

 

1.4 METODE IN OBLIKE POUČEVANJA V UČILNICI V NARAVI 
 

1.4.1 Aktivni pouk 

 

Kognitivne teorije učenja se opirajo na tezo, da človek gradi svoj svet v dejavnem 

spoprijemanju z njim in da si na tej podlagi oblikuje svoje mentalne reprezentacije (Jank in 

Meyer, 2006). Na tej tezi sloni tudi koncept aktivnega pouka, ki je čedalje bolj popularna 

tema didaktičnih teoretikov in praktikov, ki si prizadevajo ta napredni koncept še bolj 

razviti. Pa si poglejmo opredelitev in značilnosti aktivnega pouka.  

 

Pri aktivnem pouku učenci uporabljajo vse svoje čute in ne le glave. Temeljna definicija 

pravi, da je aktivni pouk celostni pouk, pri katerem se učitelji in učenci dogovorijo, kakšni 

bodo končni rezultati pouka, kar usmerja oblikovanje učnega procesa. Umsko in fizično 

delo učencev sta pri tem uravnotežena (Jank in Meyer, 2006). 

 

Aktivni pouk ima pet glavnih značilnosti (po Jank in Meyer, 2006): 

1) Usmerjenost v interese:  

Človek si gradi svoj lastni svet v dejavnem spoprijemanju z njim in na tem gradi svoje 

mentalne predstave. Tako se glasi temeljna dogma kognitivnih teorij učenja. In prav v 

tem je bistvo aktivnega pouka, katerega cilj je, da bi se učenci ob aktivnem ukvarjanju  

z novimi temami in problemi zavedli svojih interesov, jih znali kritično presojati in 

razvijati naprej. Zelo pomemben del aktivnega pouka je aktivno vključevanje učencev 

v oblikovanje učnega procesa, saj vzpodbuja učence, naj v izhodišče učnega dela 

postavijo svoje subjektivne interese. 

2) Samostojnost in vodenje: 

Aktivni pouk zahteva od učencev samostojno raziskovanje, odkrivanje, preizkušanje, 

razpravljanje, iskanje rešitev, načrtovanje, snovanje itd. Pri tem je treba biti pozoren in 

previden, saj lahko samostojno delo učencev hitro izgubi smisel, če učenci niso 
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pravilno usmerjeni, motivirani in pripravljeni. Samostojno delo mora imeti razumno 

vodilo in cilj, učenci pa morajo do skupnega cilja čutiti odgovornost. Zelo pomembna 

pri tem je pravilno odmerjena dialektika vodenja in samostojne dejavnosti. 

3) Povezanost med umskim in fizičnim delom:  

Aktivni pouk poskuša uravnotežiti vse materialne dejavnosti, ki jih opravljamo s 

telesom (fizično delo) in vse miselne dejavnosti (umsko delo). Namen povezave 

umskega in fizičnega dela je razbliniti mit dolgočasnosti pouka, kot ga doživljajo 

mnogi učenci. Teorija aktivnega pouka zavrača domnevo, da je umsko delo 

zahtevnejše, bolj zapleteno in pomembnejše od fizičnega ter da morajo učni procesi 

vselej potekati v smeri od fizičnega k umskemu delu. Aktivni pouk želi vzpostaviti 

dinamično interakcijo med umskim in fizičnim delom v imenu celovitosti poučevanja 

in bogatih praktičnih posledic.  

4) Uvajanje v solidarno ravnanje:  

Uvajanje v solidarno ravnanje združuje jezikovno argumentirano sporazumevanje o 

smislu in pomenu nalog, k cilju usmerjeno delo in solidarno ravnanje. Jezikovno 

razumevanje omogoči osebam, vpletenim v učni proces, da se sporazumejo o nalogah 

in poteh do rešitve zadanih nalog. Takšno sporazumevanje sloni na analizi in presoji 

problemske situacije, kritiki, argumentaciji, glasovanju, pripravah, odločanju in na 

koncu še na preverjanju rezultatov. Drugi sestavni del uvajanja v solidarno ravnanje 

predstavlja k cilju usmerjeno delo. To preprosto pomeni, da učenci prevzamejo 

odgovornost za naloge, ki so jih izbrali za reševanje. Kadar učitelj in učenci dosežejo 

skladno jezikovno sporazumevanje in k cilju usmerjeno delo, ne izostane niti solidarno 

ravnanje, ki odvrača učence od osebnih interesov in prinaša skupne koristi. 

Samostojno delo pri aktivnem pouku seveda ni izključeno, a je takšen pouk načeloma 

bolj usmerjen k timskemu delu, ki mu bomo namenili nekaj besed tudi v nadaljevanju 

diplomske naloge. Na splošno aktivni pouk favorizira oblike poučevanja in učenja, ki 

vključujejo sodelovanje.  

5) Usmerjenost k rezultatom:  

Pomembno je, da so rezultati, ki jih skušamo doseči pri pouku, v skupnem interesu 

učitelja in učencev. Pomembno je torej, da učenci sodelujejo s svojimi idejami in 

željami pri določanju ciljev in posredno tudi rezultatov. Na takšen način se učenci z 

rezultati veliko bolj identificirajo, jih ovrednotijo in kritično presojajo. Pomembno je, 
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da so rezultati ustrezno predstavljeni in razstavljeni (stenski časopis, kolaž, letak, 

internetna predstavitev idr.). Nagrada za dobro delo naj bodo rezultati.  

 

1.4.2 Izkustveni pouk 

 

Definicija izkušnje se glasi: Izkušnje so zaznave in doživetja, predelani v celovitem 

procesu usvajanja ob pomoči simboličnih oblik; na podlagi te predelave se pri 

posamezniku utrdijo v nove vzorce razumevanja in ravnanja in se izrazijo v stališčih 

posameznika (Jank in Meyer, 2006). 

 

Ingo Scheller je avtor zelo zanimivega koncepta izkustvenega pouka. Koncept sem vključil 

v svojo diplomsko nalogo, saj je tesno povezan s cilji, ki sem si jih v njej zadal. Scheller 

ostro kritizira šolo kot institucijo, za kar mu ne manjka argumentov. Pravi, da se učenci v 

šoli učijo »snov, očiščeno subjektivnih primesi.« To pomeni, da jim je učna tema tuja in je 

ne morejo povezati s svojimi čutnimi doživetji in izkušnjami. Poleg tega naj bi bili procesi 

usvajanja znanja v šolah večinoma povezani z govorom, kar učence prikrajša za to, da bi 

učne vsebine usvojili tudi čutno oziroma praktično. Scheller poudarja, da v šolah vse 

preveč prevladuje le nekaj tradicionalnih metod poučevanja in učenja, ena takih je npr. 

usmerjan pogovor. Opozarja tudi na ritualizacijo in togost socialnih odnosov med učiteljem 

in učenci ter zanemarjanje potreb, interesov in doživetij, ki ne sodijo neposredno k učni 

temi. Po njegovem so problematični tudi 45–minutni sklopi poučevanja, predvsem pa pusta 

oprema učilnic, ki omejuje možnosti učiteljev in učencev za čutno zaznavanje (Scheller, 

1981, cit. po Jank in Meyer, 2006) 

 

Izkustveni pouk naj bi zmanjšal monotonost šolskega učenja. Izkušnje temeljijo na 

celostnih čutnih doživetjih, ki so pridobljena v okviru konkretnih interakcij. Vsakršno 

doživetje je lahko pridobljeno zavestno in predelano v izkušnje. Če malce parafraziramo 

lahko rečemo, da doživetja imamo, izkušnje pa si pridobimo. Pomembno je, da doživetja 

predelamo s pomočjo distance, refleksije, spomina in primerjave. Ključnega pomena je, da 

svoja doživetja delimo in izmenjujemo tudi z drugimi ljudmi. Klasično obliko 

simbolizacije stvarnosti, ki jo uporabljamo pri predelavi doživetij v šolskem okolju, 

predstavlja jezik. Scheller (1981, cit. po Jank in Meyer, 2006) je jezikovne oblike 
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simbolizacije razčlenil in poiskal alternative, ki so lahko tudi bolj učinkovite. Osredotočil 

se je na pogovor, pisanje, branje literature in na fotografiranje. Njegovo razčlenitev sem 

okrajšal le na predloge, ki bi jih lahko uporabil tudi sam pri pouku v naravi Žerjavinskega 

potoka.  

 

Pogovor:  

 okrogla miza, krožni pogovor, intervju, razprava, pogovor z igranjem vlog, 

razprava za in proti. 

Pisanje:  

 zapisovanje, zbiranje, transkripcija, pripovedovanje, poročanje, opisovanje, pesmi, 

letaki, časopis, stenski časopis. 

Branje literature:  

 podčrtavanje mest v besedilu, komentiranje in opisovanje, navajanje primerov, 

dopolnjevanje s slikami, oblikovanje kolažev. 

Fotografiranje:  

 izdelovanje, zbiranje, izbor, sistematizacija, komentiranje fotografij, oblikovanje 

fotografskih kolažev, izdelava fotoromana, fotografske reportaže, priprava 

koncepta za predvajanje diapozitivov, preslikava fotografij (Scheller, 1981, cit. po 

Jank in Meyer, 2006). 

 

Končni cilj pridobivanja izkušenj je oblikovanje stališč učenk in učencev in je kot takšen   

zelo zahteven in kompleksen. Scheller zato predlaga učiteljem, naj oblikovanje izkušenj pri 

pouku razčlenijo v tri faze. Prva obsega pridobivanje izkušenj, doživljanje in bogatenje 

domišljije ob novi temi. Nova doživetja učenci na koncu obdelajo v manjših skupinah in se 

tako spoprimejo z novimi vprašanji, stališči in pojmi. Nato sledi predelava lastnih izkušenj 

v stiku z novimi pogledi, razlagami in izkušnjami drugih. Na tem mestu je treba omogočiti 

primerjavo novih izkušenj, ki se nanašajo na učno temo, z izkušnjami in stališči drugih 

učencev oziroma učitelja. Na koncu sledi predstavitev na novo pridobljenih izkušenj. 

Dobro je, če učenci rezultate predstavijo tudi zunaj razreda, saj je tako mogoča še širša 

razprava o njih (Scheller, 1981, cit. po Jank in Meyer, 2006).  
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1.4.3 Skupinsko delo 

 

Praktično delo in skupinsko delo sta velikokrat v tesni povezavi in ta socialni vidik 

praktičnega dela se mi zdi zelo pomemben. Med izvajanjem praktičnega dela v skupinah je 

zelo pomembna sodelovalna naravnanost učencev (po Polak, 2007): 

 v ospredju so skupinski pogledi, potrebe in cilji, ne pa osebni; 

 prednost ima vedenje, ki je določeno s socialnimi normami in dolžnostmi, ne pa 

tisto, ki temelji na osebnih koristih in užitku; 

 člani skupine imajo podobna skupna prepričanja; 

 člani skupine so pripravljeni sodelovati. 

 

Temelj za uspešno izvedbo vsakršnega dela je dobra začetna motivacija. Pomembno je ne 

le, da učenci znajo opraviti določeno nalogo, temveč tudi, da si jo želijo opraviti. Osnovni 

viri motivacije za skupinsko delo so povezani s psihološkimi potrebami, ki jih posameznik 

zadovoljuje znotraj skupine. To so (po Polak, 2007): 

 potreba po varnosti – varnost v skupini zagotavlja predvsem spoštovanje pravil, ki 

veljajo v skupini; 

 potreba po sprejetosti – omogočajo posameznikovo varno pristnost (biti to, kar si); 

 potreba po potrditvi in priznanju – potreba po cenjenju samega sebe in potrebe po 

spoštovanju in cenjenju s strani drugih ljudi; 

 potreba po samoaktualizaciji – potreba, ki usmerja človeka, da postane tisto, za kar 

obstajajo možnosti. 

 

Pri opazovanju skupinske dinamike moramo biti pozorni na naslednje pomembne 

medosebne procese v skupini (po Polak, 2007): 

 komunikacijo: kdo govori s kom, kdo koga podpira, kdo je aktivno udeležen v 

komunikaciji in delu in kdo ni; 

 proces odločanja: kako poteka iskanje možnosti in kako člani skupine sprejemajo 

odločitve, kdo je udeležen v procesu odločanja in na kakšen način; 

 razporeditev moči in vplivanje: na čem temelji razporeditev socialne moči, kako se 

kažejo procesi vplivanja in ali se  omenjeno spreminja glede na čas; 
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 obvladovanje konfliktov: kako člani skupine rešujejo konflikte v zvezi z idejami, 

mnenji in interesi; 

 procesi v zvezi z naravo skupine: kako se kaže pripadnost članov skupini, ali so 

sprejete in upoštevane določene norme vedenja, katere vloge in pravila so razviti. 

 

1.5 POGOJI ZA IZVAJANJE PRAKTIČNEGA DELA 

   

Za izvajanje praktičnega dela potrebujemo material, energijo, prostor, organ dela in orodje 

za delo (Poljak, 1970).  

 

Izhodišče za praktično delo je konkretni material. Preden se česarkoli lotimo praktično, 

moramo predhodno poskrbeti za material, brez katerega si praktičnega dela ne moremo 

predstavljati. Izbiramo lahko med nadvse raznovrstnim materialom, izbor pa je odvisen 

predvsem od učne teme in učne enote. Dostikrat se zgodi, da je učitelj pri izbiri materiala 

finančno omejen. V takih primerih se učitelji in tudi učenci pogosto z improvizacijo 

naučijo celo več, kot če bi imeli na razpolago že dovršen material. Način dela z 

improvizacijo je navadno tudi zabavnejši in od sodelujočih zahteva večjo mero 

kreativnosti, ki jo nenazadnje pri učencih tudi vzpodbujamo.  

 

Že sam material in dostopnost materiala lahko torej predstavlja za učitelja breme. Material 

je lahko finančno nedostopen ali pa ga je težko dobiti, za iskanje sta potrebna čas in 

potrpljenje za dogovarjanje. Lahko se učitelj dogovori z učenci, da sami prinesejo material 

od doma. Ta način je sicer dober, a lahko tudi tu pride do zapletov. Otroci učitelju 

obljubljajo brez soglasja svojih staršev, lahko pa material tudi pozabijo doma, kar lahko 

onemogoči izvedbo praktičnega dela (Poljak, 1970). Problem se lahko pojavi tudi zaradi 

preveč natrpanega urnika poučevanja in zaradi prevelike količine snovi, ki jo morajo 

učitelji s svojimi učenci obdelati. Praktično delo vzame veliko časa in zato se ga nekateri 

učitelji izogibajo. 

 

Za izvajanje praktičnega dela ter predhodno pripravo nanj je potrebna energija. Treba je 

vložiti veliko časa in tako se lahko učiteljevo delo zavleče globoko v njegov prosti čas. Za 
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učinkovito izvedbo praktičnega dela potrebujejo učenci dobra navodila za delo. Ključna pa 

je seveda tudi prisotnost učitelja, ki učence med delom usmerja in je na voljo za njihova 

morebitna vprašanja.  

 

Poskrbeti je potrebno tudi za varnost, pri čemer igra veliko vlogo primernost in ureditev 

prostora, ki nam je na voljo za izvedbo praktičnega dela. 

 

1.6 TEORIJA SOCIALIZACIJE IN STRANSKE DEJAVNOSTI UČENCEV 

PRI POUKU 

 

1.6.1 Teorija socializacije (po Jank in Meyer, 2006) 

 

V zadnjih tridesetih letih so se razmere za socializacijo naših otrok in mladostnikov 

radikalno spremenile. Otroci odraščajo v drugačnih okoliščinah, kar vpliva tudi na pristop 

učiteljev do poučevanja. Repertoar čutno – nazornih izkušenj z naravnim okoljem je 

dandanes pri učencih zelo vprašljivo zapolnjen. Tako se učitelji ne morejo več zanašati na 

to, da so učenci določene izkušnje tekom življenja pridobili. Ni več samoumevno, da so že 

kdaj sodelovali pri kmečkih opravilih, da so že srečali močerada v gozdu ali da so spoznali 

delavnik obrtnikov. Na drugi strani pa se kopičijo virtualne izkušnje, s katerimi učence 

bombardirajo številni domači in svetovni mediji, od časopisov do interneta. Učitelji morajo 

učence naučiti kritičnega presojanja teh informacij in jim pomagati preveriti, kako so te 

virtualne izkušnje povezane s stvarnostjo, ter ugotoviti, kakšen socialni in politični namen 

se skriva v ozadju teh informacij oz. izkušenj. Sloviti francoski filozof Rene Descartes 

(1988) je zapisal: »V vse je treba dvomiti!« Naloga šole in šolskega pouka mora biti bolj 

kot doslej omogočiti učencem dejavnosti in pridobivanje izkušenj za celostno učenje. 

 

1.6.2 Postranske dejavnosti učencev pri pouku 

 

Postranske dejavnosti učencev pri pouku so posledica dolgočasno posredovanih učnih 

vsebin s tradicionalnimi načini poučevanja, na primer s frontalno obliko pouka. Med 

poukom, ki učencev ne motivira, v njih ne vzbudi otroške radovednosti in jih ne zaposli, se 
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učenci zatečejo k dejavnostim, ki jih preprosto pogrešajo in jim pri pouku manjkajo. Tako 

učenci med poukom klepetajo s sosedi, nagajajo sošolcem, ukvarjajo se s sabo in svojim 

telesom; grizejo nohte, vrtajo po nosu; sanjajo, dremajo in gledajo skozi okno, pod mizami 

si pošiljajo pisemca, igrajo igre na zadnjih straneh delovnih zvezkov in pišejo domače 

naloge, ki jih niso napisali doma. Vse to kaže na to, da so postranske dejavnosti večinoma 

čutno in celostno strukturirane. Učenci vanje vključujejo svoja čustva, so telesno bolj 

dejavni, sodelujejo s sošolci, in kar je skupno vsem postranskim dejavnostim, nastajajo 

spontano (Jank in Meyer, 2006). 

 

1.7 NARAVOVARSTVO  

 

1.7.1 Varstvena biologija (po Kryštufek, 1999) 

 

Društvo za varstveno biologijo (Society for Conservation Biology) je bilo ustanovljeno leta 

1985. Varstvena biologija je znanstvena disciplina, ki se ukvarja z biodiverziteto ter z 

njeno trajnostno rabo za potrebe človeštva. Glavna tema varstvene biologije je torej 

naravno bogastvo in raznolikost življenja na zemeljski obli. Nastala je kot odziv na krizne 

razsežnosti upadanja biodiverzitete. Institucije, ki so se dotlej ukvarjale z ohranjanjem 

narave, so namreč začele izgubljati boj z dejavniki, ki ogrožajo biotsko raznovrstnost. 

Varstvena biologija skuša razumeti predvsem interakcije med človeško družbo in 

biodiverziteto, saj sta ravno hitro rastoča človeška populacija in negospodarna raba 

naravnih dobrin glavna grožnja biodiverziteti. Varstvena biologija skuša s povezovanjem 

različnih znanstvenih in tehnoloških panog ohraniti biodiverziteto in omogočiti trajnostni 

razvoj človeštva. Danes je osrednja tema v biologiji evolucija. V biologiji je brez evolucije 

vse nesmiselno (Dobzhansky, 1973, cit. po Kryštufek, 1999). Tako je tudi trenutna biotska 

raznovrstnost na Zemlji posledica evolucijskih procesov, skozi katere se je razvila tekom 

milijard let iz neznatnega deleža materije. Pomemben cilj varstvene biologije je omogočiti 

obstoječi biotski raznovrstnosti nadaljnje evolucijske spremembe. Varstvena biologija želi 

zagotoviti stabilnost okolja, v katerega so vpete določene rastlinske in živalske vrste, saj 

stabilnost okolja določa možnost posamezne vrste, da se bo ohranila tudi v prihodnje. 

Nekoliko dramatično bi lahko dejali, da skuša varstvena biologija rešiti planet in ga 
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ohraniti za naslednje generacije obstoječih vrst in vrst, ki se utegnejo skozi proces 

evolucije šele razviti.  

 

1.7.2 Propadanje biodiverzitete kot posledica človekove dejavnosti 

 

Biotska raznovrstnost ali biodiverziteta je kompleksen pojem, ki označuje bogastvo celotne 

biosfere. Odraža se v raznolikosti vrst živih bitij, genetski raznovrstnosti organizmov ter v 

raznovrstnosti sistemov, ki jih organizmi sestavljajo. Biodiverziteto najlažje izrazimo kot 

število vrst na enoto površine. Večje število vrst torej pomeni višjo biotsko raznolikost. V 

Sloveniji je znanih okoli 26.000 vrst, kar pomeni, da imamo pri nas v evropskem merilu 

eno največjih stopenj biodiverzitete. Kljub vzpodbudnim statističnim podatkom pa tudi v 

Sloveniji biodiverziteto ogrožajo številni dejavniki, najbolj škodljiv pa je vpliv človeka 

(Kryštufek, 1999). 

 

Glavni povzročitelj propadanja biodiverzitete je hitra demografska rast človeške 

populacije. Človek je heterotrofen organizem in za obstoj potrebuje organske snovi, ki mu 

jih zagotovijo primarni proizvajalci, torej zelene rastline. Človek porabi relativno velik 

delež produkcije fotosinteze. Ta delež se le še povečuje. S tem, ko se delež človekove 

porabe produktov fotosinteze  povečuje, se za ostala heterotrofna bitja ustrezno manjša. 

Posledica tega sta krčenje populacij ostalih heterotrofnih bitij in v skrajnih primerih 

izumiranje vrst. Poleg neposredne kompeticije za organsko snov pa človek ogroža 

biodiverziteto tudi s poseganjem v okolje, torej s spreminjanjem in uničevanjem 

ekosistemov (Kryštufek, 1999). 

 

Izumiranje populacij in vrst je nekaj povsem naravnega in je od samega začetka del 

zgodovine našega planeta. Vendar pa je današnji tempo izumiranja veliko hitrejši od 

naravnega. Za pospešeno izumiranje naj bil kriv tudi človek (Kryštufek, 1999). 

 

Globalno poseganje v biosfero se kaže kot glavni krivec za propadanje vrst. Človek je z 

razcvetom tehnologije posegel v še tako skrite kotičke divjine, in nedostopnost, ki je včasih 

krasila naš planet, je le še en pojem na smetišču zgodovine. Zaradi človeških dejavnosti, 

kot je npr. deforestacija, prihaja do degradacije habitatov in ekosistemov. Velikanske 
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težave povzroča onesnaževanje. Človek je v okolje vnesel nad 100.000 različnih sintetičnih 

kemikalij. Hudi onesnaževalci okolja so predvsem sintetični organski pesticidi, težke 

kovine in nafta (vodni ekosistemi). Vse to povzroča degradacijo in uničevanje populacij, 

vrst, habitatov in ekosistemov. K temu moramo dodati še učinek tople grede, posledice 

kislega dežja ter vnašanje tujih vrst in z njimi prenašanje bolezni in zajedavcev, ki lahko 

povzročijo zdesetkanje nerezistentnih populacij organizmov. Če upoštevamo še 

odvzemanje živali iz narave, lov živali in netrajnostno rabo populacij, je povsem 

zanesljivo, da ima človek izjemno velik vpliv na izgubo biodiverzitete (Kryštufek, 1999). 

 

1.7.3 Natura 2000 

 

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki je nastalo kot odgovor 

na vse hitrejše zmanjševanje biotske raznovrstnosti. Varstvena območja, na katerih želimo 

ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so v Evropi redki ali pa že ogroženi, so 

določile države članice Evropske unije. Že leta 1992 je prek 150 držav sveta podpisalo 

Konvencijo o biološki raznovrstnosti. Članice EU so se obvezale, da do leta 2010 

zaustavijo upadanje biotske raznovrstnosti (Strategija trajnostnega razvoja, sprejeta na 

evropskem vrhu v Goteborgu, 2001). Leta 2004 je širok krog deležnikov EU pri ohranjanju 

narave sprejel Malahidsko sporočilo, ki je zakoličilo vrsto mejnikov in korakov na poti k 

enemu cilju. Eden ključnih ciljev držav članic EU, je bila vzpostavitev omrežja Natura 

2000 in uspešno upravljanje z njim. Pravno podlago za vzpostavljanje območij Natura 

2000 predstavljata Direktiva o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in 

rastlinskih vrst in Direktiva o ohranjanju prostoživečih ptic. Direktivi podpirata trajnostni 

razvoj, ki naj bi zadovoljil potrebe sedanjih in prihodnjih rodov. Direktivi na območjih 

Natura 2000 ne izključujeta človeške dejavnosti, vendar pa ta dejavnost ne smejo ogrožati 

narave, temveč podpirati njeno ohranjanje (Bibič, 2007). 

 

Omrežje Natura 2000 je nosilni steber varstva narave v Evropski uniji. O tem zgovorno 

govori podatek, da je bilo do decembra 2006 v Evropski uniji razglašenih 4.617 območij 

po direktivi o pticah, s skupno površino več kot 254.000 km
2
, in pa 20.862 območij po 

Habitatni direktivi, skupne površine 560.445 km
2
. Celotna površina zaščitenih območji 
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tako presega štiridesetkratno površino Slovenije. Različne države so glede na ohranjenost 

narave pod okrilje Nature 2000 uvrstile različno število območij (Natura 2000, 2012).  

 

Na žalost vsem vrstam ni mogoče posvečati naravovarstvene pozornosti in se aktivno 

ukvarjati z njihovim  ohranjanjem. Energija naravovarstvenikov se zato usmerja predvsem 

na vrste, ki so ogrožene in jim v prihodnjih desetletjih grozi izumrtje. Takšne vrste 

potrebujejo primerno večjo pozornost od drugih. Osnova za ohranjanje biotske 

raznovrstnosti je skrb za ohranjanje habitatov vrst in habitatnih tipov ali z drugimi 

besedami varstvo in-situ. Evropska unija je v Direktivi o pticah in Direktivi o habitatih 

določila evropsko ogrožene vrste in habitatne tipe, ki jim je treba nameniti 

naravovarstveno pozornost, določa pa tudi tiste, katerih dolgoročni obstanek je treba 

zagotavljati z ohranjanjem ustreznega habitata. Habitati, ki naj bi zagotovili ustrezne 

pogoje za ohranjanje ogroženih vrst in vrstam nudili pogoje za uspešen razvoj tudi v 

prihodnje, so bili izbrani v okviru območij omrežja Natura 2000. Slovenija je določila 61 

takšnih habitatnih tipov, ki zavzemajo kar 35,5 % ozemlja Republike Slovenije. Od skupno 

26.000 vrst, kolikor jih približno živi na slovenskem ozemlju, je bila 214 vrstam 

namenjena posebna naravovarstvena pozornost (Bibič, 2007). 

 

Slovenija ima med vsemi državami članicami najvišji delež območij Natura 2000. Na 

veliki večini območij pa je stanje populacij vrst oziroma habitatnih tipov izstopajoče. 

Direktivi o pticah in o habitatih državam članicam narekujeta, da se lotijo zagotavljanja 

preživetja vrst in pogojev za razmnoževanje znotraj vrst ter da na dva predpisana načina 

poskrbijo za ohranitev habitatnih tipov na območjih Natura 2000 (po Bibič, 2007): 

 Z ustreznimi koraki je treba preprečevati slabšanje stanja naravnih habitatov in 

habitatov vrst. 

 Obvezno je treba dobro presoditi načrte ali projekte, ki niso neposredno povezani z 

upravljanjem območja ali zanj potrebni, pa bi sami ali v povezavi z drugimi načrti 

ali projekti lahko pomembno vplivali na območje. 

 

Da so ukrepi za preprečevanje slabšanja stanja na območjih Natura učinkoviti, zelo 

pripomore zagotavljanje znanja in informacij na mnogih ravneh. Treba je namreč sprejeti 

najprimernejše ukrepe, ki skušajo zagotoviti preživetje vrst in habitatnih tipov na območjih  
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Natura in razvoj posamične dejavnosti z vplivom na biotsko raznovrstnost. Sprejeti je treba 

ukrepe, ki jih izvajajo obsežne ciljne skupine, ter poskrbeti za izobraževanje in ozaveščanje 

teh skupin. Za vse to pa so ključnega pomena znanje in informacije (Bibič, 2007). 

  

1.7.3.1 Strokovni razlogi za opredelitev posebnih varstvenih območij (območij Natura 

2000) 

 

Območja Natura 2000 se opredelijo za 46 vrst ptic, katerih seznam najdemo v Direktivi o 

ohranjanju prostoživečih ptic, in za redno pojavljajoče se migrantske vrste. Takšna 

območja imenujemo Posebna območja varstva (SPA – Special protection areas). Druga 

vrsta območij Natura 2000 pa predstavljajo Posebna ohranitvena območja (SAC – Special 

area of conservation). Ta območja se opredelijo za 4 vrste mahov, 23 vrst praprotnic in 

semenk, 35 vrst nevretenčarjev (hrošči – 12 vrst, metulji – 12 vrst, kačji pastirji – 4 vrste, 

raki – 2 vrsti, polži – 3 vrste, školjke – 2 vrsti), 28 vrst rib, 5 vrst dvoživk, 2 vrsti plazilcev, 

15 vrst sesalcev in 56 habitatnih tipov. Vse te vrste in habitatni tipi so navedeni v Direktivi 

o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (Berginc, 

2007). 

 

V Sloveniji je še več vrst in habitatnih tipov, ki so varovani na podlagi direktiv, vendar so 

te vrste populacijsko prešibke in območja habitatnih tipov premajhna, zato prispevek k 

ohranitvi vrst ni velik (Berginc, 2007). 

 

1.7.3.2 Strokovni razlogi za opredelitev Žerjavinskega potoka kot območje Natura 2000 

 

Na območju Žerjavinskega potoka živita želva močvirska sklednica (Emys orbicularis) in 

kačji pastir veliki studenčar (Cordulegaster heros). Obe vrsti sta na spisku zaščitenih vrst v 

Direktivi o ohranjanju naravnih habitatnih tipov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih 

vrst. Prisotnost obeh zaščitenih živalskih vrst uvršča Žerjavinski potok med Posebna 

ohranitvena območja (SAC – Special area of conservation) in s tem med območja Natura 

2000 (Natura 2000, 2012). 
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1.7.3.3 Stanje omrežja Natura 2000 

 

Številne tuje in domače študije potrjujejo, da je Slovenija ena izmed držav z največjo 

biotsko raznovrstnostjo. Ta se kaže tudi v zelo velikem deležu ozemlja, ki ga v Sloveniji 

pokriva omrežje Natura 2000, in znaša 35,5 %. Kljub vsemu pa pregled stanja biotske 

raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji potrjuje, da je po evropskih trendih biotska 

raznovrstnost ogrožena tudi pri nas, četudi je stopnja ogroženosti manjša kot v razvitih 

srednjeevropskih državah. V Sloveniji so najbolj ogroženi podzemski, obalni in morski  

habitatni tipi, stoječe in tekoče vode ter suha in vlažna travišča. Ogroženih je 10 % vseh 

praprotnic in semenk in kar 56 % vretenčarjev. Vzroki za ogroženost tičijo v izgubah 

habitata in neposrednem povečevanju smrtnosti osebkov. Nadaljnjim izgubam habitata se 

skušamo izogniti prek varstva ekosistemov in ohranjanja naravnih habitatov in–situ. 

Ohranjanje evropsko ogroženih vrst in habitatnih tipov v okviru omrežja Natura 2000, 

določa Evropska unija v Direktivi o pticah in Direktivi o habitatih. Zmanjševanje 

neposrednih oblik smrtnosti pa se skuša zagotoviti z varstvom vrst (Bibič, 2007). 

 

Velik delež (71 %) slovenskega omrežja Natura 2000 prekrivajo gozdovi. Ta odstotek je za 

okoli 15 % višji od evropskega povprečja, kar je zgovoren podatek o dobri ohranjenosti 

gozdnih površin na slovenskih tleh. Nekateri tipi gozdov pa so v Sloveniji kljub temu 

precej slabše ohranjeni. V to kategorijo spada predvsem nižinski poplavni gozd, katerega 

površine so bile v preteklosti precej izkrčene. Pomemben delež negozdnih površin (20 %) 

omrežja Natura 2000 v Sloveniji pokrivajo kmetijska zemljišča v uporabi. Tu pomembno 

vlogo igrajo predvsem ekstenzivni travniki, ki so v mnogih območjih še v stanju 

ohranjenosti, ki je izstopajoče glede na ostale države EU. Posebno vlogo v omrežju Natura 

2000 imajo jame, ki so predmet ohranjanja na več kot 25 % vseh varovanih območij. 

Celinske vode imajo velik pomen za ohranjenost omrežja, kljub temu, da predstavljajo 

površinsko le dober odstotek omrežja. Na žalost veliko voda, ni v najbolj izstopajočem 

stanju ohranjenosti (Bibič, 2007). 
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1.7.3.4 Program upravljanja območij Natura 2000 

 

Osnovni namen programa je opredeliti izvajanje obveznosti varstva območij Natura 2000, 

ki jih Sloveniji nalagata direktivi o pticah in o habitatih. Operativni program določa 

podrobne varstvene cilje, ki izhajajo iz varstvenih ciljev, določenih z Uredbo o posebnih 

varstvenih območjih (območjih Natura 2000), varstvenih ciljev za ohranjanje habitatov 

ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v 

ugodnem stanju (Natura 2000, 2012). 

  

Program določa za vsako območje Natura 2000 posebej varstvene ukrepe oziroma 

usmeritve za doseganje varstvenih ciljev. Nabor ukrepov je določen glede na značaj 

območja Natura 2000. Določeni so tudi smerniki, ki jih je treba redno spremljati, zato da se 

ugotavlja učinkovitost ukrepov glede doseganja ugodnega stanja rastlinskih in živalskih 

vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov (Natura 2000, 2012). 
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2 MATERIALI IN METODE 

 

2.1 OPIS OBMOČJA 

 

Območje Nature 2000 Žerjavinski potok, ki obsega spodnji del toka Žerjavinskega potoka 

in manjši del dveh pritokov, se nahaja na zahodu občine Šentjernej. Območje vključuje 

vodne in obvodne habitatne tipe z zamočvirjenimi poplavnimi razširitvami, kjer se 

pojavljajo vegetacijske združbe šašev (Carex sp.). Območje je poraščeno z gozdom črne 

jelše (Alnus glutinosa), ki proti reki Krki preide v vrbovje (Salix spp.). Na območje sta 

vezani kvalifikacijski vrsti kačji pastir veliki studenčar (Cordulegaster heros) in želva 

močvirska sklednica (Emys orbicularis) (Naravovarstvene smernice…, 2009). Žerjavinski 

potok, ki je ohranjen v relativno naravnem stanju, pa poleg omenjenih vrst predstavlja tudi 

habitat kaplja (Cottus gobio) in navadnega koščaka (Austropotamobius torrentium) 

(Okoljsko poročilo…, 2008).  
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Slika 1: Zemljevid območja Nature 2000 Žerjavinski potok (Geopedia, 2012) 

 

Tabela 1: Geografska lega območja Nature 2000 Žerjavinski potok (Geopedia, 2012) 

Mejne koordinatne 

točke Žerjavinskega 

potoka 

X Y N E 

Max  521.277,08 78.231,76 45° 50’ 52,86” 15° 16’ 8,95” 

Min  520.125,08 76.359,76 45° 49’ 52,18” 15° 15’ 15,62” 

 

Legenda:  

X, Y – točke koordinatnega sistema po Gauss–Krügerju 

N – severna geografska širina 

E – vzhodna geografska dolžina 

 



Iršič B. Žerjavinski potok – učilnica v naravi za biologijo in naravoslovje v osnovni šoli 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

24 

 

 

Območje Nature 2000 Žerjavinski potok obsega površino 4,85 km². Območje leži v občini 

Šentjernej, ki meri 96 km² in sodi v statistično regijo Jugovzhodna Slovenija (Slovenske 

občine…, 2012). Žerjavin sodi v katastrsko občino Brusnice, katere osrednji del se nahaja 

v sosednji občini Novo mesto (Geopedia, 2012). Občina Šentjernej se nahaja v 

pokrajinskih enotah Krška ravan oziroma Vzhodna Krška kotlina in Gorjanci. Krška ravan 

sodi v makroregijo Panonski svet in mezoregijo panonske ravnine. Gorjanci sodijo v 

makroregijo Dinarski svet in mezoregijo dinarske planote. Meja med Krško ravnjo in 

panonskim Krškim gričevjem teče ob južnem vznožju gričevja na nadmorski višini malo 

pod 200 m od vzhoda proti zahodu do izliva potoka Zavetrščice v Krko. Meja med 

naseljema Gorenje in Dolenje Kronovo prestopi Krko in se nadaljuje po Žerjavinskem 

potoku, ki ločuje Krško ravan od dinarske Novomeške pokrajine. Meja med Krško ravnjo 

in Gorjanci teče po severnem vznožju Prigorjanskih goric na nadmorski višini malo nad 

200 m na zahodu in malo pod 200 m na vzhodu (Perko, 1998). Glede na navedeno 

razmejitev med pokrajinami meja med Krško ravnjo ter Krškim gričevjem in Novomeško 

pokrajino bolj ali manj sovpada s severno in zahodno mejo občine Šentjernej. Žerjavinski 

potok se torej nahaja povsem na zahodu šentjernejske občine in tako predstavlja zahodno 

občinsko mejo, ki razmejuje občini Šentjernej in Novo mesto. Območje Žerjavinskega 

potoka oklepajo reka Krka na severu, Kronovska hosta na severovzhodu, vasi Polhovica in 

Dolenje Mokro Polje na vzhodu, vas Žerjavin na jugu ter Struški gozd na zahodu 

(Geopedia, 2012) (slika 1). 

 

2.1.1 Značilnosti površja  

 

Krška kotlina ali Krška ravan je najbolj južna pokrajina slovenskega panonskega sveta. Na 

območju Krške kotline je bilo v miocenu Panonsko morje, ki se je dokončno umaknilo 

sredi pliocena. Krška kotlina se je ugreznila na koncu pliocena, Gorjanci pa so se dvignili. 

Večji del Krške kotline, vključno z območjem Žerjavinskega potoka, leži v višinskem pasu 

med 100 in 200 m nadmorske višine, višje pa sega le zgornji del Šentjernejskega polja 

(Perko, 1998). 

 

Na območju Žerjavinskega potoka prevladujejo kvartarni in pliokvartarni ter zgornje 

pliocenski nanosi. Med slednjimi so najpomembnejši nanosi kremenovega peska. V okolici 
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Dolenjega Mokrega Polja je eno največjih nahajališč kremenovega peska in proda na 

Dolenjskem. Gre za obsežen kompleks med Struškim gozdom, Pristavico in črto Žerjavin – 

Brezje. Poleg kremenovega peska je tu tudi precej kremenovega proda. Kremenov prod je 

precej debel ter precej čist in brez blatnih primesi. Opazna je deltasta sedimentacija. 

Kremenove plasti deli ostra črta nanje odloženega sloja peščenih ilovic, ki je debel okrog 7 

m. Južno od glavnega kompleksa prevladuje skoraj izključno kremenov pesek, ki je čedalje 

finejši v smeri proti Gorjancem. Kremenovi peski naj bi bili najprej odloženi na uravnani 

dolomitni podlagi in šele kasneje premaknjeni na sedanji položaj (Šifrer, 1962). 

 

Prav na območju Žerjavinskega potoka ima sedež podjetje Kremen D.D. (slika 2) v 

katerem izkoriščajo naravne danosti območja in tako pridobivajo, separirajo in 

oplemenjujejo kremenove surovine (Kremen, 2012). Na območju prevladuje oglejena prst, 

ki je nastala na glinastih nanosih potoka (Perko, 1998). 
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Slika 2: Podjetje Kremen D.D. (internet 1, 2012) 

 

2.1.2 Podnebje 

 

Krška kotlina ima zmerno celinsko podnebje. Povprečna letna temperatura je med 9 in 10 

°C. Povprečna julijska temperatura je okoli 20 °C, povprečna januarska pa med –1 in –2 

°C. V vzhodnem delu Krške kotline so absolutni maksimumi preko 40 °C, absolutni 

minimumi pa okoli –26 °C. Količina padavin se zmanjšuje od zahoda proti vzhodu. 

Šentjernejsko polje, Zakrakovje in Krakovski gozd dobijo letno od 1100 do 1200 mm 

padavin. Padavinska viška sta junija in novembra, medtem ko je najmanjša količina 

padavin januarja in oktobra. Z jugovzhoda pogosto piha fen, ki zmanjšuje vlažnost in 
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povečuje sušo. Celinskost podnebja se glede temperatur in padavin stopnjuje od zahoda 

proti vzhodu, kjer je Krška kotlina odprta proti Panonski kotlini (Perko, 1998). 

 

2.1.3 Živalstvo Žerjavinskega potoka 

 

Tabela 2: Živalstvo Žerjavinskega potoka (Hudoklin, 2011) 

Vrsta  Projekt  Datum  Legiti  

Bombina variegata Strokovne podlage Natura 

2000 – Amphibia (2003) 

26. 6. 1997 Griša Planinc 

Triturus carnifex Strokovne podlage Natura 

2000 – Amphibia (2003) 

23. 6. 1995 Katja Poboljšaj 

Cordulegaster heros Monitoring kačji pastirji 

2010 

23. 7. 2010 Ali Šalamun 

Calopteryx virgo Monitoring kačji pastirji 

2010 

23. 7. 2010 Ali Šalamun 

Gammaridae Monitoring kačji pastirji 

2010 

23. 7. 2010 Ali Šalamun 

Ephemera sp. Monitoring kačji pastirji 

2010 

23.7. 2010 Ali Šalamun 

Nepa sp. Monitoring kačji pastirji 

2010 

23. 7. 2010 Ali Šalamun 

Somatochlora 

meridionalis 

Monitoring kačji pastirji 

2010 

23. 7. 2010 Ali Šalamun 

Aeshna cyanea Monitoring kačji pastirji 

2010 

23. 7. 2010 Ali Šalamun 

Rana temporaria Monitoring kačji pastirji 

2010 

23. 7. 2010 Ali Šalamun 

Pelophylax sp. Monitoring kačji pastirji 

2010 

23. 7. 2010 Ali Šalamun 

Platycnemis pennipes Monitoring kačji pastirji 

2010 

23. 7. 2010 Ali Šalamun 
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Trichoptera Monitoring kačji pastirji 

2010 

23. 7. 2010 Ali Šalamun 

Onychogomphus 

forcipatus 

Monitoring kačji pastirji 

2010 

23. 7. 2010 Ali Šalamun 

 

2.1.4 Varstveni cilji za močvirsko sklednico in velikega studenčarja 

 

Ime območja: Žerjavinski potok 

Slovensko ime: močvirska sklednica 

EU Koda: 1220  

Znanstveno ime: Emys orbicularis  

 

Tabela 3: Varstveni cilji za močvirsko sklednico (Bibič, 2007) 

Podrobni varstveni cilji Varstveni ukrepi/usmeritve Sektor  

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti habitata 

močvirske sklednice 

V notranji coni močvirske sklednice in na 

vplivnem območju se spodbuja 

ekstenzivno kmetijstvo s čim manjšim 

vnosom mineralnih gnojil in sredstev za 

varstvo rastlin. 

Kmetijstvo  

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti habitata 

močvirske sklednice 

V notranji coni močvirske sklednice se 

ohranja mokrišča in vodne površine v 

gozdu (mlake, luže in kaluže). 

Gozdarstvo  

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti habitata 

močvirske sklednice 

Vključevanje ekoloških zahtev vrste v 

ustrezne dele načrtov, da se ohranja 

sedanji obseg naravne ohranjenosti 

vodotokov, zlasti v kategorijah 1. in 2. 

razreda in predvsem na obstoječih delih.  

Ohranja se predvsem razgibanost naravnih 

brežin, zalive, mrtve rokave, tolmune.  

Upravljanje z 

vodami 

Preprečevanje 

vznemirjanja močvirske 

V notranji coni močvirske sklednice se 

ribiška stojišča/mesta za ribolov uredi le 

Varstvo narave 

Drugi ukrepi – 
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sklednice na delu obrežja, tako da se na večjem delu 

obrežja ohranja vegetacija in mirne cone 

za sklednico. 

dogovor o izvedbi 

ukrepa 

 

 

Slovensko ime: veliki studenčar 

EU Koda: 4046  

Znanstveno ime: Cordulegaster heros 

 

Tabela 4: Varstveni cilji za velikega studenčarja (Bibič, 2007) 

Podrobni varstveni cilji Varstveni ukrepi/usmeritve Sektor 

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti habitata 

velikega studenčarja 

V notranji coni velikega studenčarja se 

gospodarjenje z gozdovi izvaja tako, da se 

s prebiralno sečnjo ali malopovršinskim 

gospodarjenjem ohranja presvetljen gozd, 

še posebej v pasu priobalnega zemljišča.  

Gozdarstvo  

Ohranjanje ekoloških 

značilnosti habitata 

velikega studenčarja 

Vključevanje ekoloških zahtev velikega 

studenčarja v ustrezne dele načrtov, zlasti 

da se ohranja naravno strukturo dna in 

brežin vodotokov ter sedanja hitrost 

vodnega toka, strukturiranost rečnega dna 

in obrežna vegetacija.  

Upravljanje z 

vodami 

 

 

2.2 ANKETIRANJE  

 

Anketa je metoda raziskovanja in zbiranja podatkov, s pomočjo katere zbiramo mnenja in 

stališča anketirancev, lahko pa tudi preverimo njihovo poznavanje določene teme. V 

znanstvenem raziskovanju predstavlja anketa postavljanje točno določenih vprašanj 

določeni skupini in številu ljudi na točno določen način. Za uspešno anketiranje je 

pomembna dobra komunikacija med anketarjem in anketiranci ter ustrezna velikost vzorca. 
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Pomembno se je zavedati, da predstavlja anketiranje le eno fazo v raziskovalnem procesu. 

Pred izdelavo anketnega vprašalnika je treba najprej določiti raziskovalni problem, 

hipoteze in cilje raziskovanja (Pokorny in sod., 2005).  

 

2.2.1 Anketa - Poučevanje biologije v naravi in splošno znanje o živalstvu mokrišč 

 

Za anketiranje sem se odločil zato, ker je takšen način zbiranja podatkov zelo ekonomičen, 

saj lahko s pomočjo ankete v zelo kratkem času pridemo do velikega števila informacij. Še 

posebej to velja za skupinsko anketiranje, kakršnega sem opravljal tudi sam. Poleg tega 

sem anketo sestavil iz vprašanj zaprtega tipa, saj na ta način v razpoložljivem času dobimo 

največ informacij, lažja pa je tudi obdelava podatkov. Pri izdelavi anketnega vprašalnika 

sem za ciljno skupino anketirancev izbral učence 7. in 8. razreda osnovnih šol, in sicer sem 

anketiral učence OŠ Brusnice, OŠ Sostro, OŠ Otočec in OŠ Mirna Peč (tabela 5). Anketni 

vprašalnik z naslovom »Poučevanje biologije v naravi in splošno znanje o živalstvu 

mokrišč« sem razdelil na tri sklope. Tema vprašanj od 1 do 5 so metode poučevanja, pri 

čemer je poudarek na praktičnem pouku oziroma na pouku v naravi. S pomočjo teh 

vprašanj sem želel izvedeti, koliko praktičnega pouka oziroma pouka v naravi so učenci 

deležni ter ali jim je takšen pouk všeč in zakaj. Šesto vprašanje sprašuje učence po tem, 

koliko časa na dan preživijo pred TV sprejemnikom in za računalnikom. Vprašanja 7 – 11 

sem namenil pridobivanju informacij o splošnem znanju in dejanskih izkušnjah, ki jih 

imajo učenci z učnimi temami in objekti, ki jih najdemo na območju Žerjavinskega potoka. 

Cilj ankete je bil ugotoviti, ali so učne aktivnosti, ki jih ponuja Žerjavinski potok kot 

učilnica v naravi pri učencih osnovnih šol zaželene, ter koliko znanja imajo učenci o učnih 

temah in učnih objektih, ki jih to območje obsega. 

 

Ankete sem po šolah opravil sam, tako da sem lahko učencem v uvodu razložil namen 

ankete, jih motiviral za samostojno reševanje brez prepisovanja in pomagal pri nejasnostih 

in težavah. Ankete so bile anonimne, zato da bi bili zbrani podatki kar se da verodostojni. 

Vsega skupaj sem anketiral 192 osnovnošolcev (tabela 5). 
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Tabela 5: Število anketiranih osnovnošolcev 

 Št. učencev 

Šola 7. razred 8. razred Skupaj 

OŠ Sostro 26 36 62 

OŠ Mirna Peč 25 35 60 

OŠ Otočec 17 25 42 

OŠ Brusnice 16 12 28 

Vse šole skupaj 84 108 192 

 

 

2.2.2 Anketni vprašalnik – hipoteze 

 

 H1: Pouka v naravi oziroma praktičnega dela pri predmetu biologija je v osnovnih 

šolah premalo, učenci pa bi si ga želeli več. 

 H2: Pouk v naravi je učencem zelo všeč, predvsem zato, ker je takšno učenje bolj 

sproščeno in zabavno, snov pa si na ta način tudi bolje zapomnijo. 

 H3: Znanje učencev o učnih temah in učnih objektih, ki jih pokriva učilnica v 

naravi – Žerjavinski potok je pomanjkljivo. Učenci z živalstvom mokrišč nimajo 

življenjskih izkušenj. 

 

2.3 PREGLED OBMOČJA ŽERJAVINSKEGA POTOKA, POPIS 

ŽIVALSTVA IN RASTLINSTVA, DOLOČITEV UČNIH OBJEKTOV TER 

FOTOGRAFSKO DOKUMENTIRANJE OBMOČJA 

 

Pri pregledu terena sem bil v prvi fazi najbolj pozoren na območja, ki bi bila najbolj 

priročna za poučevanje, in na katerih bi bilo možno izvesti določen sklop izobraževanja, to 

so tako imenovane žariščne točke poučevanja. Na teh točkah ne primanjkuje učnih 

objektov in učnih tem, tako da je paleta možnosti za izobraževanje zelo široka.  

 

Še posebej pomemben se mi je zdel popis rastlin in živali. Namreč kljub temu, da gre za 

zaščiteno območje, je le–to zelo slabo raziskano, podatki o njem pa izjemno skopi. Popisa 
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se nisem lotil zelo podrobno, saj sem se osredotočil bolj na živali in rastline, ki so kot učni 

objekti zanimivi za mojo ciljno skupino, torej za učence osnovnih šol. Gre predvsem za 

živali, ki so tipični predstavniki mokrišč, vrste, ki na območju Žerjavinskega potoka 

prevladujejo, kakorkoli izstopajo in so zanimive za poučevanje. Pri raziskavi območja sem 

bil pozoren tudi na objekte, na katerih so razni sledovi živali, in nam lahko veliko povedo o 

prisotnosti določenih živali, ki jih sicer težje srečamo. Ta del se mi je zdel pomemben, saj 

se na ta način učenci naučijo opazovati naravo in odkrivati skrivnosti, ki jih ponuja. 

  

Popisa sem se lotil zelo preprosto, in sicer s pregledovanjem območja po celotni površini. 

Območje sem obiskoval v vseh letnih časih in ob vseh delih dneva, razen ponoči. 

Opazovanje in raziskovanje terena je potekalo od januarja 2011 pa vse do junija 2012. Pri 

raziskovanju sem si pomagal z lovljenjem živali v preproste mreže z ročaji. Ujeti material 

sem nato stresel v kad za določevanje. Pri določevanju sem si pomagal tudi z 

daljnogledom, lupo, pinceto in določevalnimi ključi (Mršič in Novak, 1995; Martinčič in 

sod., 1999; Kryštufek in Janžekovič, 1999; Mayer in Schwegler, 2005; Hecker, 2007; Bole, 

1969; Sket, 1968; Bellmann, 2009). Če je bilo le mogoče, sem živali in rastline tudi 

dokumentiral s pomočjo fotoaparata.  

 

2.3.1 Nabiranje živali z vodnih rastlin 

 

Po navodilih Zupanove (1992) sem na vodnih rastlinah lovil živali z navadno vodno 

mrežo, pritrjeno na ročaju (slika 3). Mrežo sem vlekel po vodnih rastlinah in tako pobiral 

živali z njih. Pri takem lovu sem v mrežo zajel le živali, ki so velike vsaj nekaj milimetrov. 

V mreži so se znašli vrtinčarji, polži, pijavke, postranice, oslički, ličinke enodnevnic, 

kačjih pastirjev, mladoletnic in vrbnic, vodne stenice, hrošči in pupki.  

 

Ulov sem pregledal v kadi kar ob vodi ali pa sem ga v plastičnih posodah prenesel na 

poljubno določevalno mesto. 
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Slika 3: Nabiranje živali z vodnih rastlin 

  

2.3.2 Nabiranje živali z dna stoječih voda 

 

Dno stoječih voda naseljuje živalstvo, ki se po vrstni sestavi razlikuje od tistega v tekočih 

vodah. Tukaj najdemo različne vrste polžev, školjk, glist, vodnih maloščetincev, rakov in 

žuželk.  

 

Ker voda ne prinaša živali v mrežo, sem moral mrežo vleči po dnu. Za lov sem uporabil 

navadno mrežo, s katero sem lovil tudi po vodnih rastlinah. Mrežo sem počasi vlekel po 

dnu tako, da se je njen okvir plitvo zaril v dno, in s podlage nastrgal v mrežo živali, ki so 

bile na podlagi ali plitvo zakopane v njej. V mrežo sem nalovil školjke, polže in druge 

živali z dna. Pri vzorčenju živali z dna stoječih voda sem upošteval navodila Zupanove 

(1992). 
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2.4 SKLADNOST TEM UČNIH NAČRTOV OSNOVNE ŠOLE Z UČNIMI 

OBJEKTI OBMOČJA NATURE 2000 ŽERJAVINSKI POTOK IN 

HABITATNIH TIPOV, KI NANJ MEJIJO 

 

V svojem diplomskem delu sem želel ugotoviti, ali je območje Žerjavinskega potoka 

primerno za poučevanje biologije in naravoslovja v osnovnih šolah. Moje ugotovitve so v 

največji meri odvisne od tega, ali se učni objekti Žerjavinskega potoka skladajo z učnimi 

sklopi in temami iz učnih načrtov osnovne šole. Predpostavljal sem, da bi bila učilnica v 

naravi na območju Žerjavinskega potoka primerna za poučevanje naravoslovja in biologije 

za učence od četrtega do devetega razreda osnovne šole. Pod drobnogled sem vzel učne 

načrte:  

 Naravoslovje in tehnika (4. in 5. razred OŠ) (Vodopivec in sod., 2011), 

 Naravoslovje (6. in 7. razred OŠ) (Skvarč in sod., 2011), 

 Biologija (8. in 9. razred OŠ) (Vilhar in sod., 2011). 

 

Natančno sem pregledal vse omenjene učne načrte in v njih poiskal teme, ki se skladajo z 

učnimi objekti Žerjavinskega potoka, in bi se jih dalo v učilnici v naravi učinkovito 

poučevati. V učnem načrtu sem se osredotočil predvsem na operativne cilje in vsebine ter 

na podlagi rezultatov raziskave območja ugotavljal, kateri od ciljev in vsebin so primerni 

za poučevanje v naravi Žerjavinskega potoka. Pozornost sem namenjal tudi splošnim 

ciljem predmetov biologija in naravoslovje ter didaktičnim priporočilom za učitelje. Ker je 

Žerjavinski potok zaščiteno območje, na njem pa najdemo precejšnje število zaščitenih 

vrst, sem se v učnih načrtih posvetil tudi temam, ki govorijo o ohranjanju narave in 

biodiverzitete ter na splošno o odnosu do narave in odgovornosti do njenega ohranjanja.  

 

2.5 PRIROČNIK ZA UČITELJE Z NALOGAMI ZA UČENCE OSNOVNIH 

ŠOL 

 

V okviru ovrednotenja Žerjavinskega potoka sem izdelal tudi priročnik za učitelje. 

Priročnik je sestavljen iz nalog in učnih dejavnosti, ki jih je možno v naravi obravnavanega 

mokrišča izvesti z učenci osnovnih šol. Pozoren sem bil na to, da se učne teme nalog čim 
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bolj skladajo z učnimi načrti (Vilhar in sod., 2011; Skvarč in sod., 2011; Vodopivec in 

sod., 2011). Ideje za naloge in didaktične igre sem povzel po različnih učnih priročnikih 

(Cornell, 1994; Zupan, 1992; Kolman in sod., 2006; Mihelič in Pintar, 2004; Gostinčar 

Blagotinšek in sod., 2006) in internetnih straneh (Učilnica v naravi, 2012). Veliko idej pa 

sem prispeval sam. Pri izdelavi nalog so bili ključnega pomena rezultati popisa živalstva in 

rastlinstva ter učnih objektov. Podatke, ki sem jih zbral z raziskavo območja,  sem v veliki 

meri vključil v priročnik.  

 

Slika 4: Prehod mokrotnega travnika v močvirje 
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3 REZULTATI 

 

3.1 ODGOVORI NA ANKETNA VPRAŠANJA  

 

1. Katera metoda pouka ti je najbolj všeč? 

 

 

19% 

39% 

38% 

4% 

razlaga 
razgovor 

praktično delo 

delo s tekstom 

 

Slika 5: Priljubljenost metod poučevanja pri učencih 

 

Učenci so za svojo najbolj priljubljeno metodo poučevanja izbrali razgovor. Za razgovor se 

je odločilo 39 % učencev. Le odstotek manj glasov je dobil praktični pouk. Najmanj 

priljubljeni metodi poučevanja pri učencih pa sta razlaga (19 %) in delo s tekstom (4 %) 

(slika 5). 
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2. Učitelj biologije nas popelje iz razreda v naravo, kjer nato izvedemo učno uro: 

 

 

5% 4% 

16% 

71% 

2% 

2% 

enkrat na teden 

večkrat na teden 

2 do 3 krat na mesec 

2 do 5 krat na leto 

nikoli 

drugo 

 

Slika 6: Pogostost pouka v naravi v osnovnih šolah 

 

Učenci so najpogosteje (71 %) odgovorili, da so pri biologiji deležni pouka v naravi le dva 

do petkrat letno. 16 % učencev je odgovorilo, da pouk v naravi pri biologiji izvajajo dva do 

trikrat mesečno. Ostali odgovori ne dosežejo več kot 5 % anketirancev (slika 6). 

 

3. Pri pouku v naravi mi je najbolj všeč: 

 

 

39% 

11% 14% 

13% 

22% 

1% 

sproščeno vzdušje in zabava 

novo uporabno znanje 

boljše razumevanje in 
zapomnitev 

povezanost z naravo 

živali in rastline v naravnem  
okolju 

pouk v naravi mi ni všeč 

 

Slika 7: Komponente pouka v naravi, ki so učencem všeč 
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Komponenta, ki je učencem najbolj všeč pri pouku v naravi, je sproščeno vzdušje in 

zabava (39 %). Mnogim učencem so najbolj všeč živali in rastline, ki jih lahko opazujejo v 

naravnem okolju (22 %). Boljše razumevanje in zapomnitev snovi, ki jo pri pouku v naravi 

obdelajo, je izpostavilo 14 % učencev. 13 % učencev pri pouku v naravi najbolj uživa v  

povezanosti z naravo. Usvojitev novega uporabnega znanja se nahaja na predzadnjem 

mestu (11 %). 1 % učencev pouka v naravi ne mara (slika 7). 

 

 

4. Kar se naučim pri pouku v naravi: 

 

 

23% 

69% 

7% 

1% 

si zapomnim za vedno 

si zapomnim za dolgo časa 
kmalu pozabim 

takoj pozabim 

 

Slika 8: Trajnost pridobljenega znanja pri pouku v naravi 

 

Učenci večinoma menijo, da si znanje pridobljeno pri pouku v naravi, zapomnijo za dalj 

časa (69 %). 23 % učencev meni, da si takšno znanje zapomnijo za vedno. 7 % učencev 

takšno znanje pozabi kmalu, 1 % učencev pa ga pozabi takoj (slika 8). 

 

 

 

 

 

 

 



Iršič B. Žerjavinski potok – učilnica v naravi za biologijo in naravoslovje v osnovni šoli 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

39 

 

 

5. Na naši šoli je pouka v naravi: 

 

 

15% 

1% 

36% 

48% 

dovolj 
preveč 

ravno prav 

premalo 

 

Slika 9: Količina pouka v naravi 

 

Največ učencev meni, da je na njihovi šoli pouka v naravi premalo (48 %). 36 % učencev 

meni, da je takšnega pouka ravno prav, 15 % učencev meni, da ga je dovolj, 1 % pa, da ga 

je preveč (slika 9). 

 

6. Koliko časa na dan preživiš skupno za računalnikom in pred televizorjem? 

 

 

33% 

40% 

16% 

8% 3% 

manj kot 1 uro 

1 - 2 ure 

2 - 3 ure 

3 - 4 ure 

več kot 4 ure 

 

Slika 10: Količina dnevno preživetega časa pred televizorjem in za računalnikom 
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Večina učencev (40 %) prebije 1–2 uri na dan pred računalnikom in televizorjem. Sledijo 

učenci, ki temu posvetijo manj kot eno uro (33 %). 16 % učencev za omenjene dejavnosti 

porabi 2–3 ure dnevno. 8 % učencev pred računalnikom in televizorjem preživi 3–4 ure 

dnevno, več kot štiri ure dnevno pa za tovrstne dejavnosti porabi 3 % učencev (slika 10). 

 

7. Ali prepoznaš žival na sliki?  
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Slika 11: Razporeditev pravilnih odgovorov učencev glede prepoznavanja živali 

 

Največ učencev je prepoznalo slepca (89 %). Krastačo je prepoznalo 73 % učencev,  

pijavko pa 57 % učencev. Velikega pupka je prepoznalo le 17 % učencev. Ličinko 

mladoletnice prepozna en sam odstotek učencev, medtem, ko smokulje ni prepoznal nihče 

izmed učencev (slika 11). 
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8. Katere izmed živali na slikah ne najdemo v Sloveniji?  
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Slika 12: Razporeditev pravilnih odgovorov učencev glede živali, ki živijo v Sloveniji 

 

V največji zmoti so učenci glede velikega pupka, saj jih kar 61 % meni, da veliki pupek ne 

živi v Sloveniji. Le 9 % učencev je pravilno ugotovilo, da vse živali, ki jih vidijo na slikah, 

živijo v Sloveniji. Ostale živali so dobile podobno število negativnih glasov. 18 % učencev 

je mnenja, da smokulje ne najdemo v Sloveniji, 16 % jih enako meni za pijavko, 14 % za 

ličinko mladoletnice, 7 % pa za slepca in krastačo (slika 12). 
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9. Katere izmed navedenih živali si že srečal v naravi? 
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Slika 13: Razporeditev odgovorov učencev glede živali, ki so jih že srečal v naravi 

 

Največ učencev je navedlo, da so se v naravi že srečali s slepcem (83 %). 79 % naj bi jih v 

naravi že opazilo krastačo, 33 % smokuljo, 27 % pijavko in 23 % ličinko mladoletnice. 

Najmanj učencev (7 %) je v naravi srečalo velikega pupka (slika 13). 
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Slika 14: Razporeditev odgovorov učencev glede živali, ki so jih že srečali v naravi in jih 

hkrati prepoznali na slikah 
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79 % učencev je v naravi že srečalo slepca in žival tudi prepoznalo na slikah. 4 % je takih 

učencev, ki so trdili, da so slepca že srečali v naravi, na slikah pa ga niso prepoznali ali pa 

so ga zamenjevali s kakšno drugo živaljo. Smokulje ni prepoznal nihče izmed učencev, ki 

so trdili, da so to kačo že srečali v naravi. 58 % učencev je v naravi že srečalo krastačo in 

žival tudi prepoznalo na slikah. 21 % je učencev, ki so trdili, da so žival že srečali v naravi, 

a je niso prepoznali na slikah. Najpogostejša napaka je bila zamenjevanje krastače z žabo. 

Le 4 % je učencev, ki so v naravi že srečali velikega pupka in ga tudi prepoznali na slikah. 

Pijavko je prepoznalo na slikah in srečalo v naravi 18 % učencev, medtem ko ličinko 

mladoletnice ne prepozna nihče izmed 23 % učencev, ki trdijo, da so ličinko že srečali v 

naravi (slika 14). 

 

10. Želva močvirska sklednica je naša edina avtohtona sladkovodna želva. Potrdi ali ovrzi 

našteta dejstva o želvah. 

 

Tabela 6: Razporeditev odgovorov učencev glede dejstvev o želvah 

Dejstva o želvah Odgovori učencev: DA (%) Odgovori učencev: NE (%) 

Če želvo obrnemo na hrbet 

se ne more pobrati. 

71 29 

Želva lahko zleze ven iz 

svojega oklepa. 

20 80 

Avtomobili za želvo niso 

nevarni, saj ima dovolj 

trden oklep. 

15 85 

Želva je prepočasna, da bi 

ujela ribo. 

41 59 

Močvirski sklednici 

predvsem zaradi človeških 

posegov v njeno naravno 

okolje grozi izumrtje. 

87 13 

Želve imajo v ustih ostre 

zobe. 

28 72 

Želve, ki lovijo plen v vodi, 

imajo med prsti plavalno 

kožico. 

73 27 

 

Pri prvem vprašanju je večina učencev (71 %) zmotno menila, da se želva ne more pobrati, 

če jo obrnemo na hrbet. Pri drugem vprašanju je 80 % učencev izbralo pravilen odgovor, 

da želva ne more zlesti iz svojega oklepa. Večina učencev (85 %) je vedela, da želve 
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nimajo dovolj trdnega oklepa, da bi bile varne pred avtomobili. Pri četrtem vprašanju so 

bila mnenja zelo deljena, saj je 59 % učencev zmotno menilo, da želva ne more ujeti ribe. 

Večina učencev (87 %) je pravilno ugotovila, da je za izumiranje močvirske sklednice v 

veliki meri odgovoren človek. Da želve v ustih nimajo ostrih zob, se je strinjalo 73 % 

učencev. Zadnje dejstvo o želvah je pravilno potrdilo 73 % učencev. Toliko jih namreč 

meni, da imajo želve, ki plen lovijo v vodi, med prsti plavalno kožico (tabela 6). 

 

11. Številni dejavniki dandanes vplivajo na kritično zmanjševanje populacij želve 

močvirske sklednice. Za katere od naštetih je odvisen človek? 

 

 

Slika 15: Razporeditev pravilnih odgovorov učencev glede človekovih dejavnosti, ki 

ogrožajo močvirsko sklednico 

 

Vsi ponujeni odgovori so dobili precejšnje število glasov. Največ učencev je bilo 

prepričanih, da močvirsko sklednico ogroža onesnaževanje okolja (85 %), sledili sta 

gradnja cest (80 %) in gradnja infrastrukture (79 %). Na četrtem mestu je bilo odvzemanje 

želv iz narave (65 %). Podobno število glasov so učenci namenili tudi kmetijstvu (64 %) in 

izsuševanju mokrišč (61 %). Najmanj učencev je menilo, da sklednico ogrožata vnašanje 

tujerodnih vrst (51 %) in preusmerjanje vodotokov (42 %) (slika 15). 
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3.1.1 Ocena hipotez ankete 

 

 

 H1: Pouka v naravi oziroma praktičnega dela je pri predmetu biologija v osnovnih 

šolah premalo, učenci pa bi si ga želeli več. Hipoteza sprejeta. 

 H2: Pouk v naravi je učencem zelo všeč, predvsem zato, ker je takšno učenje bolj 

sproščeno in zabavno, snov pa si na ta način tudi bolje zapomnijo. Hipoteza 

sprejeta. 

 H3: Znanje učencev o učnih temah in učnih objektih, ki jih pokriva učilnica v 

naravi – Žerjavinski potok je pomanjkljivo. Učenci z živalstvom mokrišč nimajo 

veliko življenjskih izkušenj. Hipoteza sprejeta. 

 

3.2 POPIS ŽIVALSTVA IN RASTLINSTVA 

 

3.2.1 Živalstvo Žerjavinskega potoka 

 

Na območju Nature 2000 Žerjavinskem potoku sem našel 47 predstavnikov živali, ki jih 

uvrščamo v 5 debel. To so ploski črvi  (Plathelminthes), mehkužci  (Mollusca), kolobarniki 

(Annelida), členonožci (Arthropoda) in strunarji (Chordata). Od ploskih črvov na 

obravnavanem območju najdemo vrtinčarje (Turbellaria), od mehkužcev najdemo školjke 

(Bivalvia) in polže (Gastropoda), od kolobarnikov najdemo sedlarje (Clitellata), od 

členonožcev najdemo višje rake (Malacostraca), pajkovce (Arachnida) in žuželke (Insecta), 

od strunarjev pa najdemo razred Cephalaspidomorphi, dvoživke (Amphibia), plazilce 

(Reptilia), ptiče (Aves) in sesalce (Mammalia). Od sedeminštiridesetih predstavnikov sem 

jih do vrste natančno določil petintrideset, do rodu šest, tri do družine, dva do reda in enega 

do razreda. Triindvajset identificiranih vrst je uvrščenih na Rdeči seznam ogroženih 

rastlinskih in živalskih vrst Slovenije, dve na Rdeči seznam Mednarodne zveze za 

ohranjanje narave in naravnih virov (IUCN – International Union for the Conservation of 

Natute and Natural Resources), enaindvajset identificiranih vrst pa je zavarovanih z 

Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (tabela 7). Pri popisu živalstva sem 

bil selektiven in sem popisoval predvsem vrste, ki sem jih nameraval vključiti v učni 

proces pri poučevanju osnovnošolcev.  
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350m JV od podjetja Kremen D.D. se nahaja eden izmed najbolj močvirnatih predelov 

celotnega zavarovanega območja. Na omenjenem predelu najdemo velikega pupka 

(Triturus carnifex) (slika 17), žabe sekuljo (Rana temporaria), plavčka (Rana arvalis) 

(slika 18) in zeleno žabo (Rana esculenta). Tu sta plazilca belouška (Natrix natrix) (slika 

16) in slepec (Anguis fragilis). 

 

Slika 16: Belouška  

 

Le nekaj deset metrov zahodno ob mostičku poleg lokalne ceste, ki vodi do vasi Žerjavin, 

pa občasno opazimo smokuljo (Coronella austriaca). Na že omenjenem mokrišču najdemo 

še ostale značilne predstavnike močvirnatih območij, kot so polži veliki mlakar (Lymnea 

stagnalis), mali mlakar (Lymnea truncatula) in roženi svitek (Planorbis sp.). Zelo pogosta 

je školjka grašec (Pisidium sp.). Med vodnimi rastlinami najdemo ličinke vodnega hrošča 

obrobljenega kozaka (Dytiscus marginalis). Pogost je tudi kolovrt (Gyrinus sp.). Po 

vodnem rastlinju plezajo vodni oslički (Asellus aquaticus). Na vodnem dnu so najbolj 

pogoste ličinke enodnevnic (Ephemeroptera). Najdemo tudi zanimive ličinke mladoletnic 

(Trichoptera). Med rastlinjem in na vodnem dnu se skriva konjska pijavka (Haemopis 

sanguisuga). V Žerjavinjskem potoku, ki teče le nekaj korakov zahodno od obravnavanega 

mokrišča, najdemo ličinke kačjega pastirja velikega studenčarja (slika 24). V potoku so 

zelo pogoste postranice (Gammarus sp.). Če imamo srečo, lahko v spodnjem, bolj 

vodnatem delu Žerjavinskega potoka opazimo ukrajinskega potočnega piškurja 
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(Eudontomyzon mariae). V potoku najdemo potočnega škržka (Unio crassus) in navadnega 

kaplja. Na peščenem bregu potoka 100m južno od podjetja Kremen D.D. pa se pogosto 

vidijo stopinje srne (Capreolus capreolus). Le nekaj metrov vzhodno od napajališča srn je 

majhen izvir, v katerega odlaga svoje ličinke močerad (Salamandra salamandra). Okrog 

izvira je območje, na katerem je veliko starih jelševih dreves, ki so v fazi odmiranja. Na 

njih najdemo sledove hranjenja črne žolne (Dryocopus martius). Spomladi ob obisku 

Žerjavinskega potoka velikokrat slišimo oglašanje kukavice (Cuculus canorus). V desnem 

pritoku Žerjavinskega potoka ob Kronovski hosti 650m JV od reke Krke najdemo kačje 

pastirje modrega bleščavca (Calopteryx virgo), sinjega presličarja (Platycnemis pennipes) 

ter predstavnika stenic – vodnega ščipalca (Nepa sp.) in vodnega drsalca (Gerris sp.). V 

lužah 50m od izliva Žerjavinskega potoka v reko Krko najdemo hribskega urha (Bombina 

variegata). V Brezoviškem potoku 200m južno od rudnika Kremen najdemo zelenomodro 

devo (Aeshna cyanea). Kjerkoli na območju lahko naletimo na navadno krastačo (Bufo 

bufo) in kosa (Turdus merula). Nad travniki, ki se stikajo z zavarovanim območjem 

Žerjavinskega potoka, pogosto jadra kanja (Buteo buteo). Obiskovalki močvirja sta tudi 

bela štorklja (Ciconia ciconia) in siva čaplja  (Ardea cinerea). 

 

Slika 17: Veliki pupek  
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3.2.1.1 Seznam živali območja Nature 2000 Žerjavinskega potoka 

 

   

deblo Plathelminthes – ploski črvi ali ploskavci 

    razred Turbellaria – vrtinčarji  

 

deblo Mollusca – mehkužci  

    razred Bivalvia – školjke 

        red Unionoida   

          Predstavniki: Unio crassus – potočni škržek  

        red Veneroida 

          Predstavniki: Pisidium sp. – grašec  

    razred Gastropoda – polži 

      podrazred Pulmonata – pljučarji  

        red Basommatophora – vodni pljučarji  

          Predstavniki: Planorbis sp. – roženi svitek, Lymnaea truncatula – mali mlakar,                       

Lymnaea stagnalis – veliki mlakar 

        red Stylommatophora – kopenski pljučarji 

          Predstavniki: Helix pomatia – veliki vrtni polž 

 

deblo Annelida – kolobarniki  

    razred Clitellata – sedlarji  

      podrazred Hirudinea – pijavke 

        red Hirudinida  

          Predstavniki: Haemopis sanguisuga – konjska pijavka 

 

deblo Arthropoda – členonožci 

    razred Malacostraca – višji raki 

        red Isopoda – enakonožci  

          Predstavniki: Asellus aquaticus – vodni osliček  

        red Amphipoda – postranice  

          Predstavniki: Gammarus sp. – postranica 
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    razred Arachnida – pajkovci 

        red Araneae - pajki  

          Predstavniki: Tetragnatha extensa – pretegnjeni čeljustar, Dolomedes fimbriatus 

– obvodni pajek 

    razred Insecta – žuželke  

      podrazred Pterygota – krilate žuželke 

        red Ephemeroptera – enodnevnice 

        red Odonata – kačji pastirji  

          Predstavniki: Calopteryx virgo – modri bleščavec, Cordulegaster heros – veliki 

studenčar, Platycnemis pennipes – sinji presličar, Aeshna cyanea – zelenomodra deva 

        red Hemiptera – polkrilci  

          Predstavniki: Nepa sp. – vodni ščipalec, Gerris sp. – vodni drsalec 

        red Trichoptera – mladoletnice 

        red Coleoptera – hrošči  

          Predstavniki: Dytiscus marginalis – obrobljeni kozak, Gyrinus sp. – kolovrt  

        red Diptera – dvokrilci 

          Predstavniki: družina Chironomidae – trzače, družina Culicidae – komarji , 

družina Tipulidae – košeninarji 

 

deblo Chordata – strunarji  

    razred Cephalaspidomorphi 

        red Petromyzontiformes – piškurji  

          Predstavniki: Eudontomyzon mariae – ukrajinski potočni piškur 

    razred Amphibia – dvoživke 

        red Urodela – repati krkoni 

          Predstavniki: Salamandra salamandra – navadni močerad, Triturus carnifex – 

veliki pupek 

        red Anura – brezrepci 

          Predstavniki: Rana arvalis – plavček, Rana temporaria – sekulja, Rana esculenta 

– zelena žaba, Bufo bufo – navadna krastača, Bombina variegata – hribski urh 

    razred Reptilia – plazilci 

        red Squamata – luskarji  
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          Predstavniki: Anguis fragilis – slepec, Natrix natrix – belouška, Coronella 

austriaca - smokulja  

    razred Aves – ptiči  

        red Ciconiiformes – močvirniki 

          Predstavniki: Ciconia ciconia – bela štorklja, Ardea cinerea – siva čaplja  

        red Anseriformes – plojkokljuni  

          Predstavniki: Anas plathyrhynchos – mlakarica 

        red Falconiformes – ujede  

          Predstavniki: Buteo buteo – kanja  

        red Cuculiformes – kukavice  

          Predstavniki: Cuculus canorus – kukavica  

        red Strigiformes – sove  

          Predstavniki: Asio otus – mala uharica 

        red Piciformes – plezalci 

           Predstavniki: Dryocopus martius – črna žolna 

        red Passeriformes – pevci  

          Predstavniki: Turdus merula – kos  

    razred Mammalia – sesalci 

        red Lagomorpha – zajci in žvižgači 

          Predstavniki: Lepus europaeus – poljski zajec 

        red Carnivora – zveri  

          Predstavniki: Martes foina – kuna belica 

        red Artiodactyla – sodoprsti kopitarji 

          Predstavniki: Capreolus capreolus – srna   

 

3.2.1.2 Živali Žerjavinskega potoka, ki jih najdemo na Rdečem seznamu ogroženih 

živalskih vrst 

 

Tabela 7: Živali z območja Nature 2000 Žerjavinski potok, ki jih najdemo na vsaj enem od 

sledečih seznamov: Rdeči seznam ogroženih rastlinskih in živalskih vrst Slovenije 

(Pravilnik o uvrstitvi…, 2002), Rdeči seznam Mednarodne zveze za ohranjanje narave in 

naravnih virov (IUCN – International Union for the Conservation of Nature and Natural 
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Resources) (The IUCN…, 2012), Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah 

(2004b) 

Vrsta Slovensko 

ime 

Stopnja 

ogroženosti 

(Rdeči seznam 

Slovenije) 

Stopnja ogroženosti 

(Rdeči seznam 

Mednarodne zveze za 

ohranjanje narave in 

naravnih virov) 

Živali zaščitene z 

Uredbo o 

zavarovanih 

prosto živečih 

živalskih vrstah 

Dryocopus  

martius 

črna  

žolna 

O1 / + 

Cuculus  

canorus 

kukavica  O1 / + 

Ciconia  

ciconia 

bela  

štorklja 

V / + 

Buteo  

buteo 

kanja  O1 / + 

Ardea  

cinerea 

siva  

čaplja 

O1 / + 

Asio  

otus 

mala  

uharica 

O1 / + 

Turdus merula kos  / / + 

Anguis  

fragilis 

slepec  O1 / + 

Natrix  

natrix 

belouška  O1 / + 

Coronella  

austriaca 

smokulja  V / + 

Bombina  

variegata 

hribski  

urh 

V / + 

Bufo  

bufo 

navadna  

krastača 

V / + 

Salamandra navadni  O / + 
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salamandra močerad 

Triturus  

carnifex 

veliki  

pupek 

V / + 

Rana  

esculenta 

zelena  

žaba 

V / + 

Rana  

temporaria 

sekulja  V / + 

Rana  

arvalis 

plavček  V / + 

Eudontomyzon 

mariae 

ukrajinski 

potočni 

piškur 

E / + 

Cordulegaster  

heros 

veliki  

studenčar 

V NT + 

Lymnaea  

stagnalis 

veliki  

mlakar 

V / / 

Helix  

pomatia 

veliki  

vrtni polž 

O1 / + 

Planorbis  

sp. 

roženi  

svitek 

V / / 

Cottus  

gobio 

kapelj V / / 

Unio  

crassus 

potočni  

škržek 

E EN + 

 

Legenda (po Pravilnik o uvrstitvi…, 2002): 

/ – ni na seznamu. 

+ – je na seznamu. 

O1 – potencialna možnost ponovne ogroženosti. 

O – vrsta zunaj nevarnosti je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, ki na 

območju Republike Slovenije niso več ogrožene, vendar pa so pred prenehanjem 
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ogroženosti sodile v eno od kategorij ogroženosti, pri čemer obstaja potencialna možnost 

ponovne ogroženosti. 

V – ranljiva vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, za katere je verjetno, 

da bodo v bližnji prihodnosti prešle v kategorijo prizadete vrste, če bodo dejavniki 

ogrožanja delovali še naprej. Številčnost vrste se je v velikem delu areala zmanjšala 

oziroma se zmanjšuje. Vrste so zelo občutljive na kakršnekoli spremembe oziroma 

poseljujejo habitate, ki so na človekove vplive zelo občutljivi.  

E – prizadeta vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, katerih obstanek na 

območju Republike Slovenije ni verjeten, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej. 

Številčnost teh vrst se je zmanjšala na kritično stopnjo oziroma njihova številčnost zelo 

hitro upada v večjem delu areala.  

NT – (Near Threatened) redka vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, ki 

so potencialno ogrožene zaradi svoje redkosti in lahko v primeru ogrožanja hitro preidejo v 

kategorijo prizadete vrste.  

EN – (Endangered) prizadeta vrsta. 

 

Slika 18: Plavček 
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3.2.2 Rastlinstvo Žerjavinskega potoka 

 

Na območju Nature 2000 Žerjavinski potok sem našel 58 predstavnikov praprotnic 

(Pterydophyta) in semenk (Spermatophyta), ki jih uvrščamo v 35 družin. Te pripadajo 28 

različnim redom in petim razredom (presličnice – Equisetopsida, praproti – 

Polypodiopsida, Pinopsida, dvokaličnice – Magnoliopsida, enokaličnice – Liliopsida). Od 

58 predstavnikov sem jih do vrste natančno določil sedeminštirideset, ostalih enajst pa do 

rodu. Na spisku najdemo tudi štiri vrste, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanih 

prostoživečih rastlinskih vrstah (2004a) (tabela 8). Pri popisu rastlinstva sem bil selektiven 

in sem popisoval predvsem vrste, ki sem jih nameraval vključiti v učni proces pri 

poučevanju osnovnošolcev.  

 

Na mokrišču prevladuje ena sama lesnata vrsta in sicer črna jelša (slika 19).  

 

 

Slika 19: Močvirni gozd črne jelše in šašev predstavlja poseben tip mokrišča 
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Poleg jelše območje prerašča šašje, na določenih zaplatah pa najdemo tudi širokolistni 

rogoz (Typha latifolia) in trst (Phragmites australis). Med šašjem je pogosta navadna 

kalužnica (Caltha palustris) (slika 20), v oči pa maja in junija bodejo rumeni cvetovi 

vodne perunike (Iris pseudacorus) (slika 22). Nižje ob potoku proti izlivu v reko Krko 

najdemo vodno meto (Mentha aquatica) in vodno krešo (Nasturtium sp.). Ob pritoku 

Žerjavinskega potoka ob Kronovski hosti 650m JV od reke Krke najdemo ločje (Juncus 

sp.) in zaplate gozdnega sitca (Scirpus sylvaticus). V neposredni bližini pa najdemo 

predstavnike presličnic in praproti ter predstavnici klinčnic - gozdno smiljko (Cerastium 

sylvaticum) in gozdno zvezdico (Stellaria nemorum). V bližini na gozdnih tleh najdemo 

jajčastolistni muhovnik (Listera ovata) in volčjo jagodo (Paris quadrifolia) (slika 21). Na 

mejnih območjih oziroma pri prehodu travnika v mokrišče najdemo pepelnatosivo vrbo 

(Salix cinerea). V močvirnatih predelih travnikov raste prstasta kukavica (Dactylorhiza 

sp.). 

 

Slika 20: Navadna kalužnica  

 

V mešanem gozdu ob JV delu območja Nature 2000 Žerjavinski potok najdemo značilne 

predstavnike tovrstnega ekositema, kot so npr. hrast (Quercus sp.), bukev (Fagus 



Iršič B. Žerjavinski potok – učilnica v naravi za biologijo in naravoslovje v osnovni šoli 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

56 

 

 

sylvatica), smreka (Picea abies). Zelo vrstno bogato je grmičevje na gozdnem robu, ki ga 

sestavljajo šipek (Rosa sp.), črni bezeg (Sambucus nigra), robida (Rubus sp.), brek (Sorbus 

torminalis) itd.   

 

Slika 21: Volčja jagoda  

 

3.2.2.1 Seznam rastlin območja Nature 2000 Žerjavinskega potoka 

 

deblo Pterydophyta – praprotnice  

    razred Equisetopsida - presličnice 

        red Equisetales 

            družina Equisetaceae – presličevke 

                Predstavniki: Equisetum sylvaticum – gozdna preslica 

    razred Polypodiopsida – praproti 

        red Polypodiales   

            družina Hypolepidaceae – orlovopraprotovke 

                Predstavniki: Pteridium aquilinum – orlova praprot 

            družina Aspleniaceae – sršajevke 

                Predstavniki: Asplenium sp. – sršaj, Phyllitis scolopendrium – jelenov jezik 

 

deblo Spermatophyta – semenke  
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    razred Pinopsida 

        red Pinales 

            družina Pinaceae - borovke 

                Predstavniki: Pinus strobus – zeleni bor, Picea abies – navadna smreka, 

Abies alba – bela jelka 

    razred Magnoliopsida – dvokaličnice  

        red Ranunculales – zlatičevci  

            družina Ranunculaceae – zlatičevke 

                Predstavniki: Caltha palustris – navadna kalužnica, Anemone nemorosa – 

podlesna vetrnica, Clematis vitalba – navadni srobot, Ranunculus acris – ripeča 

zlatica, Ranunculus sp. – zlatica 

        red Caryophyllales – klinčkovci  

            družina Caryophyllaceae – klinčnice 

                Predstavniki: Cerastium sylvaticum – gozdna smiljka, Stellaria nemorum – 

gozdna zvezdica 

        red Fagales – bukovci  

            družina Fagaceae – bukovke  

                Predstavniki: Fagus sylvatica – bukev, Quercus sp. – hrast 

            družina Betulaceae – brezovke 

                Predstavniki: Alnus glutinosa – črna jelša 

            družina Corylaceae – leskovke 

                Predstavniki: Corylus avellana – navadna leska 

            družina Carpinaceae – gabrovke 

                Predstavniki: Carpinus betulus – navadni gaber 

        red Urticales – koprivovci  

            družina Urticaceae – koprivovke 

                Predstavniki: Urtica sp. – kopriva  

        red Rosales – šipkovci  

            družina Rosaceae – rožnice  

                Predstavniki: Crataegus sp. – glog, Prunus avium – češnja, Prunus spinosa – 

črni trn, Sorbus torminalis – brek, Rosa sp. – šipek, Rubus sp. – robida, Fragaria 

vesca – navadni jagodnjak 
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        red Myrtales - mirtovci 

            družina Onagraceae – svetlinovke 

                Predstavniki: Ludwigia palustris – močvirska ludvigija 

        red Sapindales – javorovci  

            družina Aceraceae – javorovke  

                Predstavniki: Acer campestre – maklen  

            družina Hippocastanaceae – divjekostanjevke 

                Predstavniki: Aesculus hippocastanum – navadni divji kostanj 

        red Rhamnales – krhlikovci  

            družina Rhamnaceae – krhlikovke   

                Predstavniki: Frangula alnus – navadna krhlika 

        red Santalales – lanikovci  

            družina Viscaceae – omelovke   

                Predstavniki: Viscum album – bela omela  

        red Araliales – aralijevci  

            družina Araliaceae – bršljanovke   

                Predstavniki: Hedera helix – navadni bršljan  

            družina Apiaceae – kobulnice    

                Predstavniki: Heracleum sphondylium – navadni dežen    

        red Capparales – kaprovčevci   

            družina Brassicaceae – križnice    

                Predstavniki: Cardamine pratensis – travniška penuša, Nasturtium sp. – 

vodna kreša   

        red Salicales – vrbovci  

            družina Salicaceae – vrbovke    

                Predstavniki: Salix cinerea – pepelnatosiva vrba   

        red Cornales – drenovci  

            družina Cornaceae – drenovke    

                Predstavniki: Cornus mas – rumeni dren   

        red Ericales – vresovci  

            družina Ericaceae - vresovke   

                Predstavniki: Vaccinium myrtillus – borovnica  
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        red Dipsacales – ščetičevci  

            družina Sambucaceae – bezgovke      

                Predstavniki: Sambucus nigra – črni bezeg, Viburnum opulus – brogovita, 

Viburnum lantana – dobrovita   

        red Oleales – oljkovci  

            družina Oleaceae – oljkovke    

                Predstavniki: Ligustrum vulgare – navadna kalina  

        red Lamiales – ustnatičevci  

            družina Lamiaceae – ustnatice   

                Predstavniki: Lamium maculatum -  lisasta mrtva kopriva, Mentha aquatica 

– vodna meta 

        red Asterales – košarnice  

            družina Asteraceae – nebinovke  

                Predstavniki: Tussilago farfara – navadni lapuh  

    razred Liliopsida – enokaličnice   

        red Dioscoreales – bljuščevci  

            družina Trilliaceae – trilistovke  

                Predstavniki: Paris quadrifolia – volčja jagoda 

        red Liliales – lilijevci  

            družina Liliaceae – lilijevke   

                Predstavniki: Erythronium dens–canis – navadni pasji zob 

            družina Iridaceae – perunikovke   

                Predstavniki: Iris pseudacorus – vodna perunika, Crocus vernus – 

pomladanski žafran 

        red Orchidales – kukavičevci  

            družina Orchidaceae – kukavičevke   

                Predstavniki: Listera ovata – jajčastolistni muhovnik, Dactylorhiza sp. – 

prstasta kukavica 

        red Juncales – ločkovci  

            družina Juncaceae – ločkovke  

                Predstavniki: Juncus sp. – ločje 

        red Cyperales – ostričevci  
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            družina Cyperaceae – ostričevke    

                Predstavniki: Scirpus sylvaticus – gozdni sitec, Carex paniculata – latasti šaš, 

Carex sp. – šaš   

        red Typhales – rogozovci  

            družina Typhaceae – rogozovke    

                Predstavniki: Typha latifolia – širokolistni rogoz  

        red Poales – travovci  

            družina Poaceae – trave    

                Predstavniki: Phragmites australis – navadni trst 

  

3.2.2.2 Rastline, zavarovane z Uredbo o zavarovanih prostoživečih rastlinskih vrstah, ki jih 

najdemo na območju Nature 2000 Žerjavinski potok 

 

Tabela 8: Spisek rastlin z območja Nature 2000 Žerjavinski potok, ki jih najdemo na 

Rdečem seznamu ogroženih rastlinskih in živalskih vrst Slovenije (Pravilnik o uvrstitvi…, 

2002) in rastlin, ki so zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah 

(2004a)  

 

Vrsta  Slovensko 

ime 

Stopnja ogroženosti 

(Rdeči seznam 

Slovenije) 

Rastline zaščitene z 

Uredbo o 

zavarovanih prosto 

živečih rastlinskih 

vrstah 

Erythronium dens – 

canis  

navadni 

pasji zob 

V + 

Ludwigia  

palustris 

močvirska 

ludvigija 

V / 

Carex  

paniculata 

latasti  

šaš 

V / 

Iris  

pseudacorus 

vodna 

perunika 

/ + 

Listera  jajčastolistni / + 
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ovata muhovnik 

Dactylorhiza sp. prstasta 

kukavica 

V + 

 

Legenda (po Pravilnik o uvrstitvi…, 2002): 

/ – ni na seznamu. 

+ – je na seznamu. 

V – ranljiva vrsta je kategorija ogroženosti, v katero se uvrstijo vrste, za katere je verjetno, 

da bodo v bližnji prihodnosti prešle v kategorijo prizadete vrste, če bodo dejavniki 

ogrožanja delovali še naprej. Številčnost vrste se je v velikem delu areala zmanjšala 

oziroma se zmanjšuje. Vrste so zelo občutljive na kakršnekoli spremembe oziroma 

poseljujejo habitate, ki so na človekove vplive zelo občutljivi.  

 

 

Slika 22: Vodna perunika  

 

Na območju Žerjavinskega potoka najdemo tudi številne predstavnike mahov in lišajev, od 

katerih bi omenil vrsto navadni pljučar (Lobaria pulmonaria) (slika 23), ki je izredno 

občutljiva na onesnažen zrak in v vsej Evropi močno izginja. 
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Slika 23: Navadni pljučar  
 

3.3 SKLADNOST TEM UČNIH NAČRTOV OSNOVNIH ŠOL Z UČNIMI 

OBJEKTI ŽERJAVINSKEGA POTOKA 

 

3.3.1 Naravoslovje in tehnika – 4.  in 5. razred OŠ (po Vodopivec in sod., 2011) 

 

Splošni cilji predmeta naravoslovje in tehnika, ki bi jih bilo mogoče uresničiti v učilnici v 

naravi na območju Žerjavinskega potoka: 

- Učenci imajo možnost in priložnost pri pouku naravoslovja naravo izkustveno 

doživljati. To lahko učitelji udejanjajo tako, da del svojega časa preživljajo v različnih 

naravnih in umetnih okoljih, kjer opazujejo s preprostimi opazovalnimi pripomočki. Ob 

tem spoznajo naravne procese in pojave, si ob tem postavljajo vprašanja in z 

eksperimetiranjem odgovarjajo nanje.  

- Učenci pri predmetu usvajajo in se urijo v metodologiji raziskovanja (pojavov, 

procesov in stanj) s tem, da si zastavljajo vprašanja, oblikujejo domneve, načrtujejo 
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poskuse (in kontrolo spremenljivk), zbirajo podatke, obdelujejo podatke, interpretirajo 

podatke, oblikujejo zaključke ter sporočajo svoje ugotovitve.  

- Učenci naravo spoznavajo tudi z izkušnjami drugih. V ta namen se učijo uporabljati 

splošne in posebne pomenske sisteme ter tehnologijo za izmenjavo podatkov in delo z 

njimi. Učenci se urijo v rabi različnih sistemov in tehnologije za delo s podatki. Le 

izurjenost na tem področju zagotavlja učinkovito uporabo virov podatkov za pouk 

naravoslovja. 

- Učenci ob praktičnem delu spoznavajo, kako skrbeti za svojo varnost in varnost drugih. 

Spoznavajo, da moramo varčevati z naravnimi viri. To pomeni, da je treba ohranjati 

različnost in pestrost v naravi, in sicer tako, da se ogibamo nepopravljivim procesom, 

ki razlike v naravi zmanjšujejo in odpravljajo. 

- Učenci z dejavnim vključevanjem v pouk in s praktičnim delom odkrivajo in razvijajo 

svoje sposobnosti, urijo spretnosti in razvijajo pozitivne osebnostne lastnosti. 

Oblikujejo pozitiven odnos do narave ter kritičen odnos do posegov v naravo. Zavedajo 

se pomena trajnostnega razvoja.  

  

3.3.1.1 Naravoslovje in tehnika – 4. razred OŠ 

 

Področja in teme v 4. razredu OŠ pri predmetu Naravoslovje in tehnika (teme, ki so 

primerne za poučevanje v Žerjavinskem potoku so v odebeljenem tisku): 

- SNOVI 

 Razvrščanje snovi in lastnosti snovi 

 Spreminjanje lastnosti snovi 

- SILE IN GIBANJA 

 Premikanje in prevažanje 

 Gibanje Zemlje 

- POJAVI 

 Pretakanje snovi 

- ČLOVEK 

 Človeško telo 

- ŽIVA BITJA 

 Razvrščanje živih bitij 
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 Rast in razvoj 

 

Izmed petih učnih področij, ki jih navaja učni načrt pri predmetu Naravoslovje in tehnika 

za učence četrtega razreda osnovnih šol, je za poučevanje v Žerjavinskem potoku, glede na 

učne objekte, ki jih območje obsega, primerno eno samo. In sicer področje Živa bitja. To 

področje zajema temi Razvrščanje živih bitij ter Rast in razvoj. Obe temi sta ustrezni za 

poučevanje v učilnici v naravi, saj lahko operativne cilje, ki jih za ti dve temi določa učni 

načrt, v njem tudi uresničimo. Področje Živa bitja je dovolj obširno, tako da nudi dovolj 

veliko paleto možnosti poučevanja in snovi za poučevanje, prav tako pa učilnica v naravi 

na območju Žerjavinskega potoka nudi učne objekte, ki to področje poučevanja pokrivajo. 

Tako se lahko učenci urijo v razvrščanju živih bitij v skupine in v osnovah sistematike. Na 

območju Žerjavinskega potoka namreč najdemo predstavnike vseh kraljestev živih bitij, 

kakor tudi veliko število različnih živalskih in rastlinskih vrst (značilnih predstavnikov 

določenih taksonomskih skupin), ki jih lahko učenci proučujejo in se jih naučijo uvrščati v 

sistem živih bitij. Območje Žerjavinskega potoka in bližnje okolice je primerno za 

prepoznavanje najpogostejših vrst rastlin in živali. Popis rastlinstva in živalstva na 

območju Žerjavinskega potoka je razkril prisotnost številnih predstavnikov pogostih pa 

tudi redkih ter ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. Na območju Žerjavinskega potoka 

najdemo različne habitate (mokrotni travnik, močvirje, močvirni gozd, mešani gozd, iglasti 

gozd, travnik idr.), katerih rastlinski in živalski sestoji se popolnoma razlikujejo. V 

takšnem okolju lahko učencem nazorno prikažemo, kako so lastnosti živih bitij poleg 

dednosti odvisne tudi od okolja v katerem vrste živijo. Tako lahko učenci ugotavljajo, na 

kakšne načine so se različne živalske ali rastlinske vrste prilagodile različnim življenjskim 

okoljem, v katerih živijo. Primerjajo lahko vodne rastline z rastlinami na travniku ali v 

gozdu. Primerjajo lahko živali gozdnih tal z živalmi v krošnjah dreves in te z živalmi 

mokrišča ali mlake. Mokrišče je idealen kraj za ponazoritev spreminjanja živih bitij tekom 

njihove rasti in razvoja. To lahko prikažemo na številnih primerih živalskih vrst, ki živijo 

na mokrišču (razvoj žabe od mresta do odrasle živali, življenjski krog kačjega pastirja itd.). 

 

Operativni cilji, ki jih lahko uresničimo v naravnem učilišču Žerjavinskega potoka: 

 

Tema: Razvrščanje živih bitij  
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Učenci znajo: 

- razvrstiti živa bitja v skupine po skupnih značilnostih, 

- opredeliti vrsto kot osnovno enoto za razvrščanje in da so glavne skupine živih bitij 

kraljestva, 

- prepoznati najpogostejše vrste rastlin, živali in gliv v neposrednem okolju, 

- razložiti zunanjo zgradbo rastlin, 

- razlikovati med rastlinami s cvetovi in rastlinami brez cvetov, 

- prepoznati najpogostejše drevesne in grmovne vrste, ki rastejo v ožjem okolju (po 

listih, cvetovih in plodovih), 

- prepoznati les najpogostejših drevesnih vrst v ožjem okolju, 

- razložiti zunanjo zgradbo živali, 

- razlikovati med nevretenčarji (polži, školjke, žuželke, pajki, kolobarniki) in vretenčarji 

(ribe, dvoživke, plazilci, ptiči in sesalci), 

- povezati zunanji videz živali z njenim načinom življenja, spolom, okoljem ipd. 

 

Tema: Rast in razvoj  

Učenci znajo: 

- razložiti, da se živa bitja spreminjajo zaradi rasti in razvoja, 

- utemeljiti, da so lastnosti živih bitij odvisne od dednosti in okolja,  

- ugotoviti, da so živa bitja prilagojena na okolje, v katerem živijo.  

 

3.3.1.2 Naravoslovje in tehnika – 5. razred OŠ 

 

Področja in teme v 5. razredu OŠ pri predmetu Naravoslovje in tehnika (teme, ki so 

primerne za poučevanje na območju Žerjavinskega potoka so v odebeljenem tisku): 

- SNOVI 

 Shranjevanje snovi 

 Snovi v naravi 

 Voda 

 Prst 

 Zrak 

- SILE IN GIBANJA 



Iršič B. Žerjavinski potok – učilnica v naravi za biologijo in naravoslovje v osnovni šoli 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

66 

 

 

 Naprave in stroji 

- POJAVI 

 Tekočine tečejo 

 Toplota in temperatura 

 Veter 

 Vplivi sonca na vreme 

- ČLOVEK 

 Prehrana 

 Skrb za zdravje 

- ŽIVA BITJA 

 Živa bitja izmenjujejo snovi z okolico in jih spreminjajo 

 Prehranjevalne verige in spleti 

 

Izmed petih učnih področij, ki jih navaja učni načrt pri predmetu naravoslovje in tehnika za 

učence petega razreda osnovnih šol, so za poučevanje v Žerjavinskem potoku primerna tri. 

Teme področja z naslovom Snovi so primerne le deloma. Pod učnim področjem Pojavi 

najdemo le eno temo, ki je primerna za poučevanje na območju Žerjavinskega potoka, 

medtem, ko teme področja Živa bitja skorajda popolnoma sovpadajo z učnimi objekti 

Žerjavinskega potoka. Učno področje Snovi vsebuje temo Snovi v naravi. Ta je razdeljena 

na tri dele, in sicer: Voda, Prst, Zrak. Med operativnimi cilji, ki so navedeni pod temo 

Voda, lahko na območju naše učilnice v naravi izpolnimo tri. Učenci lahko na območju 

Žerjavinskega potoka učinkovito obdelajo procese, ki potekajo pri kroženju vode v naravi. 

Na območju najdemo tudi različne primere celinskih voda, kot so mlaka, potok in reka. 

Ker je pri pouku na območju Nature 2000 poudarek tudi na varstvu narave, je to primerno 

mesto za pogovor o onesnaževanju površinskih voda in podtalnice ter o posledicah 

takšnega onesnaževanja. Glavna tema naj bodo lokalni onesnaževalci vode, ki ogrožajo 

tudi mokrišče, ki so ga učenci pravkar spoznali. Učitelji se lahko z učenci pogovorijo tudi 

o pomenu varovanja vode, ali bolj specifično, o pomenu varovanja območij, kot je 

Žerjavinski potok. Tema Prst je za obravnavano območje zelo ustrezna. Učenci si lahko 

ogledajo in raziščejo plasti tal v gozdu, na travniku in ob cesti. Lahko proučujejo različne 

rastlinske sestoje na različnih tleh in ugotavljajo razloge za razlike, ki jih opažajo. 
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Ugotavljajo lahko, ali se prst v gozdu razlikuje od prsti na travniku. S pomočjo gozdne 

stelje lahko učence veliko naučimo o nastanku prsti in pomenu talnih živali za nastanek 

prsti. Na koncu lahko učenci ugotavljajo, kateri so glavni lokalni onesnaževalci prsti in 

kakšne so lahko posledice onesnaževanja. Na območju Žerjavinskega potoka najdemo 

različne vrste lišajev in med njimi redko vrsto navadnega pljučarja, ki je izredno občutljiva 

na onesnažen zrak in v vsej Evropi močno izginja. Pod temo Zrak lahko vključimo iskanje 

in prepoznavanje lišajev na območju učilnice v naravi in učencem razložimo, kaj nam pove 

prisotnost lišajev o območju, na katerem jih najdemo. Z učenci se lahko pogovorimo o 

povzročiteljih onesnaženosti zraka in o lokalnih onesnaževalcih zraka. Učenci se v petem 

razredu učijo tudi o naravnih pojavih. Eden izmed njih je veter. V Žerjavinskem potoku 

lahko učence naučimo vloge, ki jo ima veter pri opraševanju rastlin. Učenci lahko tudi 

primerjajo cvetove vetrocvetk in žužkocvetk ter ugotavljajo razlike med njimi in vzroke, 

zakaj je temu tako. Območje je za takšen pouk zelo primerno, saj na njem najdemo tipične 

predstavnike vetrocvetk, kakršna je pepelnatosiva vrba, pa tudi tipične predstavnike 

žužkocvetk, kakršen je na primer šipek. Pod učnim področjem Živa bitja najdemo temi 

Živa bitja izmenjujejo snovi z okolico in jih spreminjajo ter Prehranjevalne verige in spleti. 

Operativni cilji, ki jih najdemo pod tema dvema temama so primerni za uresničitev v 

učilnici v naravi na območju Žerjavinskega potoka. Učencem lahko na podlagi gozdne 

podrasti v različnih letnih časih razložimo, da sta rast rastlin in posledično življenje na 

Zemlji odvisna od Sonca. Na primeru zelenih rastlin območja lahko obravnavamo in 

razložimo fotosintezo in pojasnimo, da so rastline proizvajalci, ker si same izdelujejo 

hrano. Na območju živi veliko vrst rastlinojedih živali (potrošniki), ki so neposredno 

odvisne od rastlin. Od rastlin so odvisni tudi mesojedci, vendar posredno. Učenci lahko na 

mokrišču lovijo živali, jih določijo in na podlagi njihovega zunanjega izgleda ugotavljajo 

ali gre za plenilce ali ne. S pomočjo plenilcev mokrišča, kot so na primer ličinke vodnih 

hroščev in njihovega plena (ličinke enodnevnic), lahko učenci plenjenje tudi opazujejo. S 

pomočjo opazovanja plenjenja lahko učenci utemeljijo medsebojno odvisnost živih bitij v 

naravi in dobijo potrditev, da so v živih bitjih nakopičene snovi in energija. Učenci lahko 

iz rastlin in živali, ki jih naberejo oziroma ujamejo na območju Žerjavinskega potoka, 

izdelajo prehranjevalne verige in jih povezujejo v prehranjevalne splete. Ob tem se lahko 

veliko naučijo o pomenu prepletanja prehranjevalnih verig v prehranjevalne splete za 

ravnovesje v naravi. Učenci spoznajo vlogo razkrojevalcev in tako zaokrožijo svoje znanje 
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o kroženju snovi v naravi. Učenci lahko izvedejo tudi preprost test pestrosti življenja v 

prosti naravi in skušajo rezultate primerjati s pestrostjo na obdelovalnih površinah. O 

ugotovitvah se pogovorijo z učiteljem, za konec pa skušajo napovedati posledice 

človekovega nenehnega poseganja v naravno okolje. Kot primer vpliva človeka na naravno 

okolje, lahko uporabimo želvo močvirsko sklednico, ki je v preteklosti živela na območju 

Žerjavinskega potoka, sedaj pa je njena prisotnost močno vprašljiva. 

 

Operativni cilji, ki jih lahko uresničimo v naravnem učilišču Žerjavinskega potoka: 

Tema: Voda 

Učenci znajo: 

- razložiti procese, ki potekajo pri kroženju vode v naravi, 

- prepoznati in opisati onesnaževalce površinskih voda in podtalnice ter pojasniti 

posledice onesnaževanja, 

- utemeljiti pomen varovanja vode. 

 

Tema: Prst 

Učenci znajo: 

- opredeliti prst kot vrhnjo plast tal, ki je sestavljena iz preperelih kamnin in razkrojenih 

rastlinskih in živalskih ostankov, 

- dokazati pomen sestave prsti za rast in razvoj rastlin, 

- pojasniti in prikazati različne lastnosti prsti (barva, zrnatost, zračnost, prepustnost), 

- ugotoviti različne vrste prsti glede na okolje, 

- ugotoviti glavne onesnaževalce prsti. 

 

Tema: Zrak 

Učenci znajo: 

- prepoznati in opisati glavne povzročitelje onesnaženosti zraka in lokalne onesnaževalce 

zraka, 

- vrednotiti ravnanje oz. odnos ljudi do onesnaževanja zraka in ob tem razložiti, kaj 

pomeni odgovoren odnos do okolja, 

- načrtovati raziskavo, s katero bi ugotovili, da se lišaji lahko uporabljajo kot biološki 

pokazatelji čistega zraka. 
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Tema: Veter 

Učenci znajo: 

- razložiti pomen vetra pri opraševanju rastlin in razširjanju semen (plodov). 

 

Tema: Živa bitja izmenjujejo snovi z okolico in jih spreminjajo  

Učenci znajo: 

- razložiti, da v rastlinah iz vode in ogljikovega dioksida nastaja hrana (organske snovi) 

in se izloča kisik, ter da sta za ta proces (fotosintezo) potrebna še sončna svetloba kot 

vir energije in klorofil, 

- pojasniti, da so živali (glede hrane) odvisne od rastlin: neposredno kot rastlinojedci in 

posredno kot mesojedci, 

- po videzu sklepati, ali je žival plenilec ali ne, 

- utemeljiti medsebojno odvisnost živih bitij v naravi, 

- razložiti, da so v živih bitjih nakopičene snovi in energija. 

 

Tema: Prehranjevalne verige in spleti  

Učenci znajo: 

- utemeljiti, da je življenje na Zemlji odvisno od Sonca, 

- razložiti, da so rastline proizvajalci in živali potrošniki (organskih snovi) in pojasniti 

njihov pomen, 

- sestaviti preproste prehranjevalne verige in jih povezati v prehranjevalne splete, 

- razložiti pomen prepletanja prehranjevalnih verig v prehranjevalne splete za ravnovesje 

v naravi, 

- pojasniti pomen razkrojevalcev pri kroženju snovi v naravi in razložiti, kako 

razkrojevalci prispevajo k nastajanju rodovitne prsti, 

- razložiti, zakaj je manjša pestrost življenja na obdelovalnih površinah kot v prosti 

naravi, 

- napovedati posledice človekovega nenehnega posega v naravno okolje in vrednotiti 

učinke, 

- utemeljiti pomen trajnostnega razvoja. 
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Naravoslovni postopki in spretnosti, ki se jih lahko učenec nauči oziroma jih utrjuje med 

poukom v naravi Žerjavinskega potoka:  

Učenci znajo: 

- natančno in sistematično zaznavati/opazovati s čim več čutili, 

- meriti oziroma uporabljati merilne pripomočke (meter, tehtnica, termometer, merilni 

valj, idr.), 

- razvrščati (sam določa merila), uvrščati in urejati (npr. zaporedje dogodkov), 

- delati z viri: informacije pridobiti, jih uporabiti in biti do njih kritičen, 

- prikazati in brati podatke iz grafičnih zapisov (prikaz s stolpci in vrsticami, figurni 

prikaz in črtični prikaz,) 

- uporabljati veščine eksperimentalnega dela ob izvajanju preprostih poskusov, 

- načrtovati in izvajati preprosto raziskavo, oblikovati sklepne ugotovitve in poročati. 

 

3.3.2 Naravoslovje 6. in 7. razred OŠ (po Skvarč in sod., 2011) 

 

Splošni cilji predmeta, ki bi jih bilo mogoče uresničiti v učilnici v naravi na območju 

Žerjavinskega potoka: 

- Učenci spoznajo in razumejo temeljne naravoslovne koncepte ter jih znajo uporabiti pri 

razlagi naravnih pojavov in dogajanj v naravi. 

- Učenci pridobivajo, obdelujejo in vrednotijo podatke iz različnih virov. 

- Učenci razvijajo eksperimentalne spretnosti in metode raziskovanja. 

- Učenci razvijajo stališča in odnose. Zavedajo se vrednosti in občutljivosti naravnega 

okolja in oblikujejo pozitiven in odgovoren odnos do narave ter spoštovanje do vseh 

oblik življenja. 

 

3.3.2.1 Naravoslovje – 6. razred OŠ 
 

Področja in teme v 6. razredu OŠ pri predmetu naravoslovje (teme, ki so primerne za 

poučevanje v Žerjavinskem potoku so v odebeljenem tisku): 

 

- SNOVI 

 Snovi so iz delcev 
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 Lastnosti snovi in njihova uporaba 

 Kamnine in prst 

- ENERGIJA 

 Sonce – osnovni vir energije na Zemlji 

 Pridobivanje električne energije 

 Tokovi in energija 

- ŽIVA NARAVA 

 Celica 

 Fotosinteza in celično dihanje 

 Zgradba in delovanje rastlin 

 Razmnoževanje, rast in razvoj rastlin 

 Razvrščanje rastlin 

 Neživi dejavniki okolja 

 Prilagoditve rastlin na okolje 

 Pomen rastlin v ekosistemu in pomen za človeka 

- VPLIVI ČLOVEKA NA OKOLJE 

 Pomen učinkovitega izkoriščanja naravnih virov surovin in energije 

 Gospodarjenje z odpadki 

 

Izmed štirih učnih področij, ki jih navaja učni načrt pri predmetu Naravoslovje za učence 

šestega razreda osnovnih šol, so za poučevanje v Žerjavinskem potoku primerna tri. Teme 

področij Snovi in Energija so primerne le deloma, medtem, ko teme področja Živa narava 

v veliki meri sovpadajo z učnimi objekti Žerjavinskega potoka. Učno področje Snovi 

vsebuje temo Kamnine in prst. Med operativnimi cilji, ki so navedeni pod to temo, lahko 

na območju naše učilnice v naravi izpolnimo dva. Učenci lahko spoznajo procese nastanka 

prsti, predvsem biološko preperevanje. O nastanku prsti lahko učence veliko naučimo s 

pomočjo raziskovanja gozdnih tal oziroma gozdne stelje in živali, ki jih najdemo v njej. 

Učenci ob raziskovanju prsti spoznajo lastnosti prsti in sestavine v prsti, ki so ključne za 

rast in razvoj rastlin. Učno področje Energija vsebuje temo Tokovi in energija. Med 

operativnimi cilji omenjene teme najdemo spoznavanje primerov prilagoditev  

organizmov, ki organizme ščitijo pred izgubo toplote ali pa omogočajo hitrejše ohlajanje. 
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Tu lahko učenci ugotavljajo, na kakšen način kontrolirajo svojo telesno temperaturo 

predstavniki mokrišča kot so npr. belouška, zelena žaba, veliki pupek, močerad. 

Ugotavljajo lahko, kako močeradi preživijo vroče dni, kako se belouška ogreje po deževnih 

dneh itd. Ob tej temi lahko učenci spoznajo tudi načine, kako vse te živali preživijo zimo. 

Učno področje Živa narava je v šestem razredu posvečeno predvsem rastlinam in sicer 

zgradbi in delovanju rastlin, njihovemu razmnoževanju, rasti in razvoju, pa njihovem 

razvrščanju, prilagoditvah na okolje in njihovem pomenu v ekosistemih ter pomenu za 

človeka. Govora je tudi o neživih dejavnikih okolja. Učenci lahko na konkretnih primerih 

rastlin z območja Žerjavinskega potoka spoznajo, da listi, stebla in korenine opravljajo 

posebne naloge in da organizem rastline deluje kot usklajena celota. Učenci lahko 

opazujejo in proučujejo zgradbo rastlinskih organov na močvirskih, travniških in gozdnih 

rastlinah, bodisi lesnatih bodisi zelnatih. Učenci se naučijo povezovati zgradbo organa z 

nalogami, ki jih ta opravlja. Naučijo se dejstev, da rastline opravljajo fotosintezo, da dihajo 

in izmenjujejo snovi z okoljem ter spoznajo pomen preprečevanja izgube vode za 

preživetje posamezne celice in rastline kot celote ter vlogo, ki jo imajo pri tem listne reže. 

Učenci sami poiščejo plodove rastlin in njihova semena (storži, želod itd.) in na teh 

primerih iz narave spoznajo, da se rastlina razvije iz semena in tudi razumejo pomen 

razmnoževanja za nadaljevanje vrste. Učenci si v naravi lahko ogledajo mlade in starejše 

rastline iste vrste in ugotavljajo razlike med njimi. Učencem lahko na primerih iz narave 

razložimo razlike med spolnim in nespolnim razmnoževanjem ter razložimo prednosti in 

slabosti obeh vrst razmnoževanja. Za primer lahko vzamemo navadni jagodnjak (Fragaria 

vesca), ki se razmnožuje tako spolno s pomočjo cvetov, kot nespolno s pomočjo pritlik. 

Učencem lahko pokažemo še druge primere nespolnega razmnoževanja rastlin v naravi, na 

primer navadna kalina (Ligustrum vulgare), pri kateri se poleglo steblo vkoreninja, 

sčasoma pa nastanejo nove rastline. Z delitvijo korenike se vegetativno razmnožujejo tudi 

nekatere vrste šašev in trav. Učenci lahko na območju Žerjavinskega potoka naberejo 

cvetoče rastline, spoznajo zgradbo cvetov in se naučijo razlikovati med cvetovi vetrocvetk 

in žužkocvetk. Učenci med proučevanjem cvetov, semen in plodov spoznajo pomen 

oprašitve in oploditve ter spoznajo, da je nastanek semena povezan s spolnim 

razmnoževanjem rastlin. Spoznajo tudi, da so semena in plodovi zgrajeni različno in 

ugotavljajo, kakšna je povezava med zgradbo semen in plodov z načinom razširjanja le-

teh. Učenci skušajo ugotoviti, kako rastline uspejo kljub pritrjenemu načinu življenja 
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raznesti in razširiti svoja semena daleč naokoli. Učenci se lahko na območju Žerjavinskega 

potoka urijo v razvrščanju rastlin v sistematske kategorije. Pri razvrščanju rastlin si lahko 

pomagajo z uporabo določevalnih ključev. Na območju naše učilnice v naravi najdemo 

predstavnike alg, mahov, praprotnic in semenk, tako da lahko učenci naberejo njihove 

predstavnike in ugotavljajo podobnosti in razlike med njimi. Učenci lahko na terenu 

Žerjavinskega potoka raziščejo in spoznajo nežive dejavnike okolja. Spoznajo lahko tudi, 

da neživi dejavniki okolja določajo bivalne razmere za vsa živa bitja in vplivajo na njihov 

način življenja. Kot dokaz za to lahko primerjajo sestoj rastlin na mokrišču in na suhem 

travniku in spoznajo raznolikost zgradbe teh rastlin kot posledice prilagoditve na različne 

razmere v okolju. Učenci lahko na konkretnih primerih spoznajo razlike med zelnatimi in 

lesnimi rastlinami ter med listavci in iglavci. Spoznajo lahko tudi na kakšne načine se 

rastline branijo pred rastlinojedci (npr. ripeča zlatica – strup v listih). Na konkretnih 

primerih v naravi spoznajo načine, kako žužkocvetke privabljajo žuželke na svoje cvetove 

(npr. orhideje – cvetovi podobni samicam žuželk). Spoznajo tudi primere sožitja z glivami 

ali bakterijami (npr. črna jelša – gomoljčki dušičnih bakterij na koreninah). Učenci 

spoznajo kroženje snovi v naravi in se pri tem zavedajo vloge sončne energije, rastlin, 

razkrojevalcev in potrošnikov. Spoznajo pojem ekosistem in spoznajo različne naravne 

ekosisteme, ki jih najdemo na območju Žerjavinskega potoka (gozd, travnik, mlaka). 

Spoznajo, da imajo populacije živalskih in rastlinskih vrst v ekosistemu določeno vlogo in 

znajo opredeliti dejavnike žive in nežive narave ter spoznajo soodvisnost žive in nežive 

narave. Na primeru gozda učenci razložijo vlogo rastlin v ekosistemu in na konkretnih 

primerih spoznajo nekatere medvrstne odnose. Spoznajo tudi vpliv rastlin na sestavo 

ozračja in podnebne razmere in razumejo pomen rastlin za nastajanje prsti in preprečevanje 

erozije. 

 

Operativni cilji, ki jih lahko uresničimo v naravnem učilnici na območju Žerjavinskega 

potoka: 

 

Tema: Kamnine in prst 

Učenci: 

- spoznajo procese nastanka prsti (fizikalno, kemično in biološko preperevanje), 

- spoznajo lastnosti prsti in sestavine v prsti, ki so ključne za rast in razvoj rastlin. 
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Tema: Tokovi in energija 

Učenci: 

- spoznajo primere prilagoditev organizmov, ki jih ščitijo pred izgubo toplote (v hladnih 

okoljih) ali omogočajo hitrejše ohlajanje (v toplih okoljih). 

 

Tema: Zgradba in delovanje rastlin 

Učenci: 

- spoznajo, da listi, stebla in korenine opravljajo posebne naloge in da organizem rastline 

deluje kot usklajena celota, 

- spoznajo osnovno zgradbo rastlinskih organov in povežejo zgradbo organa z nalogami, 

ki jih ta opravlja, 

- razumejo pomen fotosinteze, celičnega dihanja, izmenjave snovi z okoljem, transporta 

snovi in preprečevanja izgube vode za preživetje posamezne celice in rastline kot 

celote, 

- spoznajo, da rastlina potrebuje mineralne snovi, ki jih privzema iz okolja, kot surovine 

za proizvodnjo nekaterih sebi lastnih snovi,  

- razumejo, da rastlina izgubi iz telesa zelo veliko vode, ker mora odpreti listne reže za 

prevzem ogljikovega dioksida. 

 

Tema: Razmnoževanje, rast in razvoj rastlin 

Učenci: 

- spoznajo, da se rastlina razvije iz semena, 

- spoznajo, da rastline vse življenje spreminjajo svojo obliko, 

- razumejo pomen razmnoževanja za nadaljevanje vrste, 

- razumejo osnovne razlike med spolnim in nespolnim razmnoževanjem rastlin ter 

prednosti in slabosti obeh, 

- spoznajo primere nespolnega razmnoževanja rastlin v naravi, 

- spoznajo osnovno zgradbo cveta in jo povežejo z načini opraševanja, 

- razumejo pomen oprašitve in oploditve, 

- spoznajo, da seme nastane s spolnim razmnoževanjem rastlin, 

- razumejo povezavo med zgradbo semen in plodov ter načini in pomenom razširjanja, 
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- povežejo problem prenosa peloda in razširjanja semen s pritrjenim načinom življenja 

rastlin. 

 

Tema: Razvrščanje rastlin 

Učenci: 

- spoznajo in uporabijo osnovna merila za razvrščanje rastlin, 

- spoznajo, da vrste združujemo v širše skupine, 

- razvrstijo rastline v bližnjem ekosistemu v širše sistematske kategorije z uporabo 

določevalnih ključev, 

- spoznajo podobnosti in razlike med algami, mahovi, praprotnicami in semenkami 

(golosemenke, kritosemenke – enokaličnice, dvokaličnice). 

 

Tema: Neživi dejavniki okolja 

Učenci: 

- spoznajo nežive dejavnike okolja, 

- spoznajo, da neživi dejavniki okolja določajo bivalne razmere za vsa živa bitja in 

vplivajo na njihov način življenja (npr. na vlažnih rastiščih uspevajo drugačne vrste 

rastlin kot na suhih). 

 

Tema: Prilagoditve rastlin na okolje 

Učenci: 

- razumejo raznolikost zgradbe rastlin glede prilagoditve na okolje (npr. primerjava 

rastlin v sušnem, zmerno vlažnem in vodnem okolju), 

- spoznajo razlike in podobnosti v strategiji preživetja med zelnatimi in lesnimi 

rastlinami, med listavci in iglavci, 

- spoznajo, kako se rastline branijo pred rastlinojedci, 

- razumejo, da pri nekaterih rastlinah opraševanje oziroma raznašanje semen opravljajo 

živali, in poznajo s tem povezane načine za privabljanje živali, 

- spoznajo, da nekatere rastline živijo v sožitju z glivami ali bakterijami. 

 

Tema: Pomen rastlin v ekosistemu in pomen za človeka 

Učenci: 
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- razumejo, da je sončna energija glavni vir energije za ekosisteme, 

- razumejo vlogo rastlin kot proizvajalcev hranilnih snovi in kisika; te snovi lahko 

uporabljajo tudi drugi organizmi na Zemlji (potrošniki), 

- razumejo, da rastlina proizvedene hranilne snovi in kisik tudi sama porablja in da je 

potrošnikom na voljo samo tisti del snovi, ki ga rastlina uporabi za gradnjo telesa, 

- razumejo, da razkrojevalci kot posebna oblika potrošnikov s pretvorbo organskih snovi 

nazaj v mineralne snovi omogočajo neprestano kroženje snovi v naravi, 

- spoznajo, da populacijo sestavljajo vsi osebki neke vrste, ki v določenem času živijo 

skupaj na določenem prostoru in da imajo populacije v ekosistemu določeno vlogo 

(proizvajalci, potrošniki, razkrojevalci) 

- spoznajo, da vse populacije, ki živijo skupaj, in neživi dejavniki okolja, v katerem 

živijo, sestavljajo ekosistem, 

- znajo opredeliti dejavnike žive in nežive narave ter spoznajo soodvisnost žive in nežive 

narave, 

- spoznajo, da je tudi ekosistem raven organizacije živih sistemov, 

- razložijo na primeru gozda vlogo rastlin v ekosistemu in nekatere medvrstne odnose 

(sožitje, zajedavstvo) 

- spoznajo vpliv rastlin na sestavo ozračja in podnebne razmere na Zemlji, 

- razumejo pomen rastlin za nastajanje prsti in preprečevanje erozije. 

 

3.3.2.2 Naravoslovje – 7. razred OŠ 

 

Področja in teme v 7. razredu OŠ pri predmetu Naravoslovje (področja in teme, ki so 

primerne za poučevanje v Žerjavinskem potoku so v odebeljenem tisku): 

- SNOVI 

 Zmesi in čiste snovi 

 Raztopine 

 Metode ločevanja čistih snovi iz zmesi 

 Fizikalne in kemijske spremembe snovi 

- ENERGIJA 

 Svetloba in barve 

 Zvok 



Iršič B. Žerjavinski potok – učilnica v naravi za biologijo in naravoslovje v osnovni šoli 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

77 

 

 

 Valovanje 

- ŽIVA NARAVA 

 Celica 

 Zgradba in delovanje bakterij in gliv 

 Zgradba in delovanje živali 

 Razmnoževanje, rast in osebni razvoj živali 

 Razvrščanje živali 

 Zgradba in delovanje ekosistemov 

 Primerjava zgradbe in delovanja različnih ekosistemov 

- VPLIVI ČLOVEKA NA OKOLJE 

 Človek spreminja ekosisteme 

 Človek onesnažuje zrak, vodo in tla 

 

Izmed štirih učnih področij, ki jih navaja učni načrt pri predmetu naravoslovje za učence 

sedmega razreda osnovnih šol, sta za poučevanje v Žerjavinskem potoku primerni dve. 

Tako teme področja Živa narava kot tudi teme področja Vplivi človeka na okolje v veliki 

meri sovpadajo z učnimi objekti Žerjavinskega potoka. Učenci lahko na konkretnih 

primerih v naravi Žerjavinskega potoka spoznajo kroženje snovi v naravi. Spoznajo, da so 

živali potrošniki in da privzemajo organsko hrano iz okolja. Primerjajo lahko način 

prehranjevanja polža mlakarja in velikega pupka. Učenci lahko na primerih iz narave 

spoznajo osnovno zgradbo glavnih gradbenih tipov živali: nevretenčarje (npr. vrtinčarje, 

polže, školjke, deževnike, pijavke, rake, stonoge, pajkovce, žuželke), vretenčarje (npr. 

dvoživke, plazilce, ptiče, sesalce). Vse naštete živali je mogoče opaziti, najti ali celo uloviti 

na območju Žerjavinskega potoka. Učenci na podlagi opazovanja živali in rokovanja z 

njimi (če je to mogoče), spoznavajo povezavo med telesno zgradbo prej omenjenih 

živalskih skupin in prilagoditvami ter značilnostmi, povezanimi s premikanjem in 

prehranjevanjem. Učenci na konkretnih primerih spoznajo in primerjajo različne tipe dihal 

(npr. žabji paglavec – odrasla žaba). Učenci spoznajo različne tipe čutil, s katerimi živali 

zaznavajo spremembe v okolju. Spoznajo tudi funkcijo ogrodja in mišičja ter na konkretnih 

primerih krovne strukture in njihov pomen za organizme v različnih okoljih (močvirska 

sklednica – skelet iz roženih plošč, belouška – roženi sloj iz lusk, kolovrt – hitinjača itd.).  
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Učenci spoznajo različne primere spolnega razmnoževanja živali (npr. zelene žabe) in 

primere spolnega vedenja (npr. veliki pupek). Nato spoznajo tudi primere nespolnega 

razmnoževanja in skupaj z učiteljem razpravljajo o prednostih in slabostih obeh tipov 

razmnoževanja. Učenci na konkretnih primerih spoznajo osebni razvoj živali (npr. razvoj 

zelene žabe od mresta do odrasle živali) in preobrazbo (npr. nepopolna preobrazba kačjega 

pastirja). Učenci spoznajo razvojni krog človeških zajedavcev, kot sta klop in komar, si 

ogledajo ličinke komarjev pod lupo in spoznajo njihov pomen kot zajedavcev in 

prenašalcev bolezni. Učenci spoznajo osnovna merila za razvrščanje živali, nato pa ta 

merila uporabijo in s pomočjo določevalnih ključev razvrstijo živali Žerjavinskega potoka 

v širše sistematske kategorije. Učenci so na območju Žerjavinskega potoka obkroženi z 

različnimi gozdnimi ekosistemi (mešani gozd, iglasti gozd). Gozdove si lahko dobro 

ogledajo in z učiteljevo pomočjo nadgradijo spoznanja o zgradbi in delovanju teh naravnih 

ekosistemov. Učenci na konkretnih primerih spoznajo prilagoditve značilnih predstavnikov 

živali in rastlin v gozdu na žive in nežive dejavnike okolja (npr. plen – plenilec, obramba 

rastlin pred rastlinojedci, sezonsko spreminjanje osvetljenosti – spomladanska podrast v 

listnatem gozdu, prilagoditve na življenje v tleh) in nekatere medvrstne odnose. Učenci 

prek didaktičnih iger bolje spoznajo pretok energije skozi prehranjevalne ravni. Spoznajo, 

da lahko prehranjevalni splet prikažemo kot energetsko piramido in da se na vsaki 

hierarhični ravni energetske piramide del energije izgubi s prenosom v neživo okolje. 

Dobro spoznajo kroženje snovi v naravi in spoznajo, da se biomasa, ki nastane v naravnih 

ekosistemih v katere človek ne posega, tam tudi razgradi. Učenci lahko primerjajo zgradbo 

in delovanje naravnih ekosistemov, ki jih najdemo na območju Žerjavinskega potoka 

(mešani gozd, iglasti gozd, travnik, mokrotni travnik, močvirje, močvirni gozd). Učenci 

spoznajo, da se število organizmov, ki v ekosistemu živijo, spreminja z letnimi časi, in 

razumejo razloge za to. Spoznajo tudi, da je biotska raznovrstnost rastlin v ekosistemu 

odvisna tudi od neživih dejavnikov okolja in da biotska raznovrstnost rastlin kot 

proizvajalcev vpliva na biotsko raznovrstnost in število organizmov, ki lahko živijo v 

ekosistemu. Učenci lahko na primeru mokrišča Žerjavinskega potoka spoznajo pomen 

biotske pestrosti za stabilnost ekosistema. Učenci lahko na podlagi naravnih ekosistemov 

Žerjavinskega potoka, le-te primerjajo z antropogenimi ekosistemi in ugotavljajo zakaj 

mora slednje človek vzdrževati. Učenci spoznajo, da v naravi ni škodljivih ali koristnih 

vrst in razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z neposrednim varovanjem vse narave in 
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biosfere nasploh, s sonaravno rabo krajine in trajnostnim razvojem, še posebej na 

zavarovanih območjih, kakršno je tudi Žerjavinski potok. Učenci se naučijo tudi, da se s 

povečanjem onesnaževalcev v tleh, zraku ali vodi lahko poruši naravno ravnovesje in 

spoznajo glavne vzroke onesnaževanja narave. Učenci spoznajo vplive različnih vrst 

prometa in komunikacij na okolje in organizme. 

 

Operativni cilji, ki jih lahko uresničimo v naravni učilnici na območju Žerjavinskega 

potoka: 

 

Tema: Zgradba in delovanje živali 

Učenci: 

- spoznajo, da so živali potrošniki, 

- razumejo, da živali kot potrošniki privzemajo organsko hrano iz okolja, 

- spoznajo osnovno zgradbo glavnih gradbenih tipov živali: nevretenčarje (npr. 

vrtinčarje, polže, školjke, deževnike, pijavke, rake, stonoge, pajkovce, žuželke), 

vretenčarje (npr. dvoživke, plazilce, ptiče, sesalce), 

- razumejo povezavo med telesno zgradbo omenjenih živalskih skupin in prilagoditvami, 

povezanimi s premikanjem (oblike okončin, telesne oblike); živali se premikajo 

predvsem zaradi iskanja hrane, umika pred neugodnimi abiotskimi razmerami, bega 

pred plenilci in razmnoževanja, 

- razumejo povezavo med telesno zgradbo omenjenih živalskih skupin ter prilagoditvami 

in značilnostmi, povezanimi s prehranjevanjem, 

- razumejo, da pri živalih izmenjava plinov poteka preko dihalnih površin, in to povežejo 

z zgradbo in delovanjem različnih tipov dihal v različnih osredjih (npr. pljuča, škrge, 

vzdušnice), 

- spoznavajo, da živali spremembe v okolju zaznavajo z različnimi čutili in da živčevje 

usklajuje odziv živali na spremembe, 

- razumejo, da pri živalih ogrodje sodeluje pri opori, zaščiti in premikanju ter da krčenje 

mišic premika dele ogrodja in tako omogoča gibanje, 

- spoznajo na konkretnih primerih krovne strukture in njihov pomen za organizme v 

različnih okoljih (npr. hitinjača, kožne tvorbe). 
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Tema: Razmnoževanje, rast in osebni razvoj živali 

Učenci: 

- razumejo osnovne značilnosti spolnega in nespolnega razmnoževanja živali ter 

prednosti spolnega razmnoževanja živali, 

- spoznajo na širših skupinah mnogoceličarjev primere spolnega razmnoževanja s 

primeri spolnega vedenja, 

- razumejo, da sta rast in razvoj povezana z nastajanjem novih celic, njihovo rastjo in 

diferenciacijo, 

- spoznajo osebni razvoj živali in preobrazbo (popolna in nepopolna preobrazba) na 

izbranih primerih, 

- spoznajo razvojni krog človeških zajedavcev (kot sta klop in komar) in pomen teh 

živali kot zajedavcev in prenašalcev bolezni. 

 

Tema: Razvrščanje živali 

Učenci: 

- spoznajo in uporabijo osnovna merila za razvrščanje živali, 

- 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, 

- razvrstijo živali v bližnjem ekosistemu v širše sistematske kategorije z uporabo 

določevalnih ključev. 

 

Tema: Zgradba in delovanje ekosistemov 

Učenci: 

- nadgradijo spoznanja o zgradbi in delovanju gozda kot ekosistema (npr. mešani, 

listnati, iglasti gozd), 

- spoznajo prilagoditve značilnih predstavnikov živali in rastlin v gozdu na žive in 

nežive dejavnike okolja (npr. plen – plenilec, obramba rastlin pred rastlinojedci, 

sezonsko spreminjanje osvetljenosti – spomladanska podrast v listnatem gozdu, 

prilagoditve na življenje v tleh) in nekatere medvrstne odnose, 

- spoznajo, da proizvajalci energijo, ki vstopa v ekosistem kot sončna energija, pretvorijo 

v kemično vezano energijo in da se ta energija nato prenaša od organizma do 
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organizma skozi prehranjevalni splet (potrošniki – prehranjevanje z drugimi 

organizmi), 

- spoznajo, da lahko prehranjevalni splet prikažemo kot energetsko piramido in da se na 

vsaki hierarhični ravni energetske piramide del energije izgubi s prenosom v neživo 

okolje, 

- spoznajo, da se snovi prenašajo od organizma do organizma v prehranjevalnem spletu 

in od organizmov do neživega okolja; snovi neprestano krožijo, 

- spoznajo, da se biomasa, ki nastane v gozdu, v katerega človek ne posega (stabilen 

ekosistem), v tem gozdu tudi razgradi in da ta gozd porabi približno toliko kisika, 

kolikor ga proizvede. 

 

Tema: Primerjava zgradbe in delovanja različnih ekosistemov 

Učenci: 

- primerjajo zgradbo in delovanje nekaterih naravnih ekosistemov (npr. gozd, naravni 

travnik, mokrišče), 

- spoznajo, da se število organizmov, ki v ekosistemu živijo, spreminja z letnimi časi, in 

razumejo razloge za to, 

- spoznajo, da je biotska raznovrstnost rastlin v ekosistemu odvisna tudi od neživih 

dejavnikov okolja, kot so količina svetlobe in vode, temperaturno območje in sestava 

prsti, 

- razumejo, da biotska raznovrstnost rastlin kot proizvajalcev vpliva na biotsko 

raznovrstnost in število organizmov, ki lahko živijo v ekosistemu; število 

rastlinojedcev v ekosistemu je neposredno odvisno od količine užitnih rastlin, število 

plenilcev je odvisno od količine plena. 

 

Tema: Človek spreminja ekosisteme 

Učenci: 

- spoznajo pomen biotske pestrosti za stabilnost ekosistema, 

- spoznajo iz primerjave delovanja naravnih in antropogenih ekosistemov, zakaj mora 

človek antropogene ekosisteme neprestano vzdrževati (npr. gnojenje, zatiranje 

škodljivcev), 
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- razumejo, da v naravi ni škodljivih ali koristnih vrst, temveč so v antropogenih 

ekosistemih le z vidika človeka posamezne rastlinske in živalske vrste škodljive ali 

koristne, 

- razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z neposrednim varovanjem vse narave in 

biosfere nasploh, s sonaravno rabo krajine in trajnostnim razvojem, še posebej na 

zavarovanih območjih. 

 

Tema: Človek onesnažuje zrak vodo in tla 

Učenci: 

- spoznajo, da se zaradi naravnih vzrokov (poplave) ali človekovih dejavnosti lahko v 

vodi, zraku in tleh poveča vsebnost snovi (onesnaževalcev), ki škodljivo vplivajo na 

organizme in s tem rušijo naravno ravnovesje, 

- spoznajo glavne vzroke onesnaževanja, 

- spoznajo vplive različnih vrst prometa in komunikacij na okolje in organizme. 

 

Naravoslovni postopki in spretnosti, ki se jih lahko učenec nauči oziroma jih utrjuje med 

poukom v naravi Žerjavinskega potoka: 

 

Učenec: 

- zna opazovati, opisovati in primerjati živa bitja, predmete in pojave, navesti podobnosti 

in razlike ter prepoznati vzorce in pravila, 

- razvršča živa bitja, pojave, predmete in podatke po lastnih in danih kriterijih, 

- uporabi določevalne ključe za prepoznavanje živih bitij in njihovo uvrščanje v 

sistematske enote, 

- izvede poskuse po navodilih in pri tem poskrbi za lastno varnost in varnost drugih, 

- ustrezno uporablja pripomočke in opremo pri eksperimentalnem delu, 

- zna zbirati kvalitativne in kvantitativne podatke z opazovanjem in izvajanjem meritev, 

jih ustrezno zapisati in urediti, 

- uporabi naravoslovno znanje in razumevanje za razlago opažanj, meritev, zaključkov, 

- prepozna problemska vprašanja in predlaga načine, ki vodijo do rešitve oziroma 

odgovora, 
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- napove rezultat poskusa ali raziskave, svojo napoved utemelji ter po izvedbi poskusa 

ali raziskave ugotovi, če se zaključki ujemajo z napovedmi, 

- oceni svoje delo in delo drugih ter opredeli vzroke in omejitve pri delu, ki vplivajo na 

pravilnost rezultatov. 

 

3.3.3 Biologija 8. in 9. razred OŠ (Vilhar in sod., 2011) 

 

Splošni cilji predmeta, ki bi jih bilo mogoče uresničiti v naravni učilnici na območju 

Žerjavinskega potoka: 

- Učenci razumejo pretok energije in kroženje snovi skozi žive sisteme. 

- Učenci razumejo hierarhičnost oziroma organizacijske ravni in medsebojne 

povezanosti živih sistemov. 

- Učenci razumejo vpliv dednosti, okolja in evolucije na prilagoditve organizmov na 

različne življenjske prostore. 

- Učenci razumejo vpliv dejavnikov na stabilnost oziroma nestabilnost ekosistemov. 

- Učenci poznajo širše skupine organizmov, razumejo njihove vloge v ekosistemu in so 

sposobni primerjati in določevati vrste pogostih organizmov. 

- Učenci se zavedajo pomena biodiverzitete, sposobni so jo prepoznavati na različnih 

organizacijskih ravneh živih sistemov in imajo odgovoren odnos do njenega 

ohranjanja. 

- Učenci se naučijo ustreznega in odgovornega odnosa do narave na podlagi znanja in 

razumevanja ter razvijejo interes za njeno aktivno ohranjanje. 

- Učenci se učijo na podlagi opazovanj, poskusov in ročne spretnosti (npr. veščine 

rokovanja z biološkim materialom). 

- Učenci razvijajo zmožnost za sodelovanje, odgovornost pri delu ter za načrtovanje in 

izvajanje preprostih bioloških raziskav (poskusov oziroma opazovanj) ter interpretacije 

rezultatov in sposobnost kompleksnega mišljenja. 

- Učenci razvijajo zmožnost za uporabo pridobljenega znanja v vsakdanjem in 

družbenem življenju (osebne in družbene odločitve na podlagi kritične presoje 

informacij). 

- Učenci pridobijo ozaveščenost o nujnosti trajnostnega razvoja in razumevanja 

družbene in lastne odgovornosti za prihodnost ekosistemov in biosfere. 
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3.3.3.1 Biologija – 8. razred OŠ 

 

Področja in teme v 8. razredu OŠ pri predmetu Biologija (področja in teme, ki so primerne 

za poučevanje v Žerjavinskem potoku so v odebeljenem tisku): 

- BIOLOGIJA KOT VEDA 

 Biologija je naravoslovna veda, ki proučuje razvoj, zgradbo in delovanje živih 

sistemov in njihovo medsebojno povezanost. 

- RAZISKOVANJE IN POSKUSI 

 Znanstveni napredek temelji na zastavljanju smiselnih vprašanj in izvajanju 

dobro načrtovanih raziskav. 

- CELICA IN DEDOVANJE 

 Vsi organizmi so zgrajeni iz celic. Število celic v organizmu sega od ene celice do 

več tisoč milijard celic. Celice imajo zapleteno notranjo zgradbo, ki jo lahko 

opazujemo z mikroskopom. 

- ZGRADBA IN  DELOVANJE ČLOVEKA 

 Kakor druge živali ima tudi človek strukture za opravljanje osnovnih življenjskih 

funkcij: sprejemanje snovi iz okolja in prebavo hrane, dihanje, transport snovi, 

izločanje odpadnih snovi, gibanje, zaznavanje stanja okolja, nadzor nad delovanjem 

telesa in razmnoževanje. 

 Bolezen je motnja v zgradbi ali delovanju organizma. Nekatere bolezni so 

posledica notranjih okvar ali poškodb, nekatere pa posledica okužbe. 

 Prebavni sistem pretvori nekatere velike molekule iz hrane v majhne molekule, ki 

jih posamezne telesne celice lahko uporabijo za pridobivanje energije in kot 

gradnike za nastanek snovi, ki jih potrebujejo, ali jih začasno uskladiščijo. 

 Delovanje organizma je odvisno od sistemov, ki oskrbujejo celice s kisikom in 

odnašajo ogljikov dioksid. 

 Delovanje organizma je odvisno od transportnih sistemov, ki oskrbujejo celice s 

hranilnimi snovmi in kisikom ter od njih odnašajo odpadne snovi. 

 Izločala imajo pomembno vlogo pri vzdrževanju notranjega okolja in izločanju 

celičnih odpadnih snovi iz krvi. 
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 Komuniciranje med celicami je nujno za usklajeno delovanje telesa. Pri nadzoru 

sodelujeta živčni (hitra regulacija) in hormonski sistem (počasna regulacija), ki 

posredujeta signale med deli organizma. 

 Čutila skupaj z živčnim sistemom skrbijo za obveščanje osrednjega živčnega 

sistema o spremembah v okolju in telesu. 

 Mišično-skeletni sistem deluje skupaj z drugimi sistemi pri opori telesa in gibanju. 

 Koža je meja med zunanjim in notranjim okoljem organizma. 

 Razmnoževanje je značilnost vseh organizmov. Ker noben osebek ne živi večno, je 

razmnoževanje temelj za nadaljevanje vsake vrste. 

 

Operativni cilji, ki jih lahko uresničimo v naravnem učilišču Žerjavinskega potoka: 

 

Tema: Raziskovanje in poskusi 

Učenci: 

- znajo samostojno postaviti raziskovalna vprašanja in načrtovati preprosto raziskavo, 

- znajo poiskati in uporabljati tiskane vire za zbiranje informacij in dokazov za 

raziskovalni projekt, 

- znajo predstaviti povezavo med raziskovalnim vprašanjem, naravoslovnimi koncepti, 

izvedenimi poskusi, zbranimi podatki in zaključki na podlagi znanstvenih dokazov, 

- znajo izdelati modele v ustreznem merilu in ustrezno označene diagrame in skice, ki 

posredujejo znanstvena spoznanja, 

- znajo poročati o poteku in rezultatih raziskave v pisni in ustni obliki. 

 

3.3.3.2 Biologija – 9. razred OŠ 

 

Področja in teme v 9. razredu OŠ pri predmetu Biologija (teme, ki so primerne za 

poučevanje v Žerjavinskem potoku so v odebeljenem tisku): 

- BIOLOGIJA IN DRUŽBA 

 Biološko znanje je vse bolj pomembno kot temelj za razne družbene dejavnosti in 

za sprejemanje utemeljenih osebnih in družbenih odločitev. 

- RAZISKOVANJE IN POSKUSI 
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 Znanstveni napredek temelji na zastavljanju smiselnih vprašanj in izvajanju 

dobro načrtovanih raziskav. 

- KEMIJA ŽIVIH SISTEMOV 

 Delovanje živih sistemov temelji na kemijskih in fizikalnih načelih. 

- DEDOVANJE 

 Lastnosti organizmov določajo beljakovine, zgradba beljakovin pa je zapisana v 

genih. 

- BIOTEHNOLOGIJA 

 Človek z biotehnologijo (genskim inženirstvom) pridobiva nove biomedicinske, 

kmetijske in druge proizvode. 

- EVOLUCIJA 

 Na našem planetu živijo milijoni vrst živali, rastlin, gliv in bakterij. Čeprav se vrste 

med seboj razlikujejo po videzu, enotnost vsega živega postane očitna ob 

upoštevanju notranje zgradbe in podobnosti kemijskih procesov; to enotnost je 

mogoče pojasniti le s skupnim evolucijskim izvorom. Evolucija je proces, s katerim 

se je postopno razvila raznovrstnost vrst skozi mnoge generacije. 

- RAZVRŠČANJE ORGANIZMOV 

 Zaradi lažjega opisovanja in proučevanja biotske pestrosti posamezne vrste 

poimenujemo.Na podlagi sorodnosti vrste združujemo v večje skupine, ki jih 

tudi poimenujemo. Skupine organizmov uvrstimo v sistem, ki ima hierarhično 

zgradbo in kaže sorodnost med organizmi. 

- BIOTSKA PESTROST 

 Biotska pestrost je temelj za delovanje ekosistemov. 

- BIOMI IN BIOSFERA 

 Različni ekosistemi so med seboj povezani preko vplivanja na globalne 

procese. Celoten planet deluje kot povezana celota. 

- VPLIV ČLOVEKA NA NARAVO IN OKOLJE 

 Človekove dejavnosti lahko vključujejo tveganje s potencialno škodljivimi 

učinki na človeka in naravo. Med tvegane aktivnosti spadajo uporaba 

naravnih virov in pridobivanje surovin, rast mest, sprememba uporabe 

zemljišč in ravnanje z odpadki. 
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Izmed desetih učnih področij, ki jih vsebuje učni načrt pri predmetu biologija za učence 

devetega razreda osnovnih šol, je za poučevanje v Žerjavinskem potoku primernih pet. To 

so področja Raziskovanje in poskusi, Razvrščanje organizmov, Biotska pestrost, Biomi in 

biosfera ter Vpliv človeka na naravo in okolje. Vse te teme vsebujejo veliko število 

operativnih ciljev, ki bi jih bilo mogoče uresničiti v naravni učilnici na območju 

Žerjavinskega potoka. Učenci bi se lahko v učilnici v naravi urili v postavljanju 

raziskovalnih vprašanj in v načrtovanjih preprostih raziskav. Med raziskavami bi zbirali 

različne podatke in se učili izdelovati ustrezne grafe za prikaz dobljenih podatkov. Na 

konkretnih primerih iz narave Žerjavinskega potoka se naučijo razvrščati organizme v 

sistematske skupine. Spoznajo tudi poimenovanje z dvojnim latinskim imenom. Učenci 

spoznajo, da se biotska pestrost kaže na različnih ravneh in spoznajo predvsem vrstno in 

ekosistemsko diverziteto. Naučijo se uporabljati preproste metode ugotavljanja biotske 

pestrosti in spoznajo, da je biotska pestrost rezultat milijone let dolge evolucije živega 

sveta in temelj za delovanje ekosistemov in biosfere, s tem pa tudi temelj za človekovo 

preživetje. Učenci spoznajo razloge za veliko biotsko pestrost v Sloveniji in da moramo za 

ohranjanje biotske pestrosti ohranjati tudi različne habitate, med drugim tudi takšne 

kakršen je Žerjavinski potok. Učenci lahko v naravni učilnici ponovijo zgradbo in 

delovanje naravnega ekosistema in ga proučijo. Spoznajo tudi, da se ekosistemi 

spreminjajo in razvijajo in da se med seboj povezujejo v biosfero. Učenci spoznajo 

ekološke vloge organizmov in da imajo lahko različne vrste organizmov v podobnih 

biomih tudi podobno ekološko vlogo. Učenci spoznajo vlogo organizmov pri spreminjanju 

našega planeta in ugotavljajo, kakšno vlogo ima pri tem človek. Učenci spoznajo razliko 

med ekologijo ter varstvom narave in okolja. Učenci spoznajo, da biotsko pestrost 

ohranjamo z neposrednim varovanjem vse narave in biosfere nasploh, s sonaravno rabo 

krajine in trajnostnim razvojem, izjemoma še posebej na zavarovanih območjih, kakršno je 

tudi Žerjavinski potok. Učenci spoznajo nekatere redke in ogrožene vrste, ki živijo na 

območju Žerjavinskega potoka (npr. veliki studenčar, veliki pupek, plavček itd.). Spoznajo 

negativne vplive človeka na organizme in ekosisteme ter ugotavljajo, kakšne negativne 

vplive ima človek na zaščiteno območje Žerjavinskega potoka. Učenci spoznajo, da lahko 

okolje zaradi naravnih vzrokov in človekovih dejavnosti vsebuje snovi, ki so škodljive za 
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človeka in druge organizme ter se spoznajo z načeli trajnostnega razvoja. Žerjavinski potok 

nudi primerne pogoje za izvedbo vseh naštetih operativnih ciljev. 

 

Operativni cilji, ki jih lahko uresničimo v naravnem učilišču Žerjavinskega potoka: 

 

Tema: Raziskovanje in poskusi 

Učenci: 

- samostojno postavljajo raziskovalna vprašanja in načrtujejo raziskave, 

- znajo izdelati ustrezen graf za prikaz podatkov. 

 

Tema: Razvrščanje organizmov 

Učenci: 

- spoznajo, da lahko evolucijske odnose med živimi organizmi in njihovimi predniki 

predstavimo z razvejanim diagramom, 

- spoznajo, da sorodne vrste združujemo v rod, te pa v družino, red, razred in deblo, 

- spoznajo, da razvrščanje organizmov v skladu z njihovimi značilnostmi in sorodnostjo 

obravnava sistematika, 

- spoznajo, da znanost vsako vrsto poimenuje z dvodelnim latinskim imenom, ki je bolj 

stalno in nedvoumno, kot so ljudska imena. 

 

Tema: Biotska pestrost 

Učenci: 

- razumejo, da se biotska pestrost kaže na različnih ravneh (znotrajvrstna genetska 

pestrost, pestrost vrst v življenjskih združbah, pestrost ekosistemov), 

- spoznajo in uporabijo preproste metode ugotavljanja biotske pestrosti, 

- spoznajo, da je biotska pestrost rezultat milijone let dolge evolucije živega sveta in 

temelj za delovanje ekosistemov in biosfere, s tem pa tudi temelj za človekovo 

preživetje (npr. hrana, naravni viri), 

- razumejo razloge za veliko biotsko pestrost v Sloveniji in da moramo za ohranjanje 

biotske pestrosti ohranjati tudi različne habitate. 

 

Tema: Biomi in biosfera 
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Učenci: 

- na primeru naravnega ekosistema ponovijo zgradbo in delovanje ekosistema ter 

spoznajo in uporabijo preproste metode proučevanja ekosistemov, 

- spoznajo, da se ekosistemi spreminjajo in razvijajo (npr. primer sukcesije), 

- razumejo, da se ekosistemi med seboj povezani v biosfero, 

- spoznajo, da imajo lahko v podobnih biomih različne vrste organizmov podobno 

ekološko vlogo, 

- razumejo, da so organizmi (vključno s človekom) imeli in še imajo pomembno vlogo 

pri spreminjanju našega planeta (vpliv na zgradbo ozračja, sodelovanje pri nastajanju 

nekaterih tipov kamnin ter pri preperevanju kamnin in nastajanju prsti). 

 

Tema: Vpliv človeka na naravo in okolje 

Učenci: 

- spoznajo razliko med ekologijo, varstvom narave in okolja, 

- razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z neposrednim varovanjem vse narave in 

biosfere nasploh, s sonaravno rabo krajine in trajnostnim razvojem, izjemoma še 

posebej na zavarovanih območjih; spoznajo namen (slovenske in mednarodne) 

področne zakonodaje, 

- spoznajo nekatere redke in ogrožene vrste v njihovem okolju, 

- razumejo vplive človeka na biotske sisteme (organizmi, ekosistemi, biosfera) in te 

vplive raziščejo v njihovem okolju (urbanizacija, prekomerna raba naravnih virov, 

degradacija in drobljenje ekosistemov, onesnaževanje okolja idr.), 

- razumejo načela trajnostnega razvoja in s svojim ravnanjem prispevajo k trajnostnemu 

razvoju v lastnem okolju in se aktivno vključujejo v ozaveščanje o tej problematiki, 

- spoznajo, da lahko okolje zaradi naravnih vzrokov in človekovih dejavnosti vsebuje 

snovi, ki so škodljive za človeka in druge organizme. 
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4 RAZPRAVA 

 

4.1 REZULTATI ANKETE 

 

Rezultati, ki sem jih dobil pri anketiranju učencev 7. in 8. razreda osnovnih šol, so bili v 

skladu z mojimi pričakovanji. Iz rezultatov lahko razberemo, da je praktični pouk oziroma 

poučevanje v naravi pri učencih zelo priljubljeno, kar potrjuje navedbe (Zupan, 1991), da 

učenci zelo radi delajo na terenu in raziskujejo. Izkazalo se je, da je učencem ljuba metoda 

poučevanja tudi razgovor z učiteljem. Predvidevam, da bi priljubljenost praktičnega pouka 

pri učencih še narasla, če bi bili deležni več kvalitetnega in vznemirljivega pouka v naravi. 

Takšen pouk se po rezultatih ankete sodeč izvaja le dva do petkrat letno, kar je tudi po 

mnenju učencev občutno premalo. Vilhar in sod. (2011) v učnem načrtu za biologijo 

izpostavijo, da je glavni cilj pouka biologije celostno razumevanje biologije, torej 

razumevanje vsebinskih konceptov in povezav med njimi ter nadaljujejo, da bi morali 

učenci pri pouku poglobiti razumevanje bioloških konceptov s čim več eksperimentalnega 

in terenskega raziskovanja. Rezultati ankete, ki sem jo izvajal na osnovnih šolah pa na 

žalost potrjujejo navedbe (Bajd, 2007), da je pri nas pri pouku biologije še vedno premalo 

laboratorijskega dela, dela na terenu in projektnega dela. Atribut učenja v naravi, ki učence 

najbolj prepriča, je sproščeno in zabavno vzdušje, navdušujejo pa se tudi nad opazovanjem 

živali in rastlin v njihovem naravnem okolju. Vse te dejavnosti učenci v šolah pogrešajo, 

kar smo ugotovili tudi v naših analizah. Dokaz za to so postranske dejavnosti učencev, ki 

se pojavljajo med klasičnim načinom poučevanja (npr. med frontalnim poučevanjem). Jank 

in Meyer (2006) navajata, da učenci v postranske dejavnosti pri pouku vključujejo svoja 

čustva, so telesno bolj dejavni, sodelujejo s sošolci in se na ta način zabavajo. Vse to pa so 

elementi, ki jih vsebuje dober pouk v naravni učilnici, ki na ta način predstavlja dobro 

priložnost za pouk, očiščen motečih postranskih dejavnosti učencev, ki so posledica slabe 

motivacije. Strgar (2004) namreč navaja, da šola v naravi ponuja veliko možnosti za dobro 

motivacijo učencev, saj omogoča doživetje, izkušnjo in neposreden stik z živimi bitji, torej 

vse tisto, za kar pri rednem pouku ni dovolj možnosti. Učenci so v anketi izrazili mnenje, 

da jim praktični pouk oziroma pouk v naravi omogoči dostop do kvalitetnega in trajnega 

znanja. Kar 69 % jih je namreč mnenja, da si tako pridobljeno znanje zapomnijo za dolgo 
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časa. Še boljše rezultate v svoji raziskavi navaja Lazarev Šerbec (2004), v kateri je kar 93 

% učencev izrazilo mnenje, da jim bo šola v naravi koristila pri nadaljnjem učenju. Edina 

hipoteza, ki sem jo ovrgel se je nanašala na čas, ki ga učenci dnevno preživijo za 

računalnikom in pred televizorjem. 40 % učencev za omenjena opravila nameni eno do dve 

uri na dan, 33 % pa celo manj kot eno uro na dan. Ti rezultati so me presenetili, saj sem 

pričakoval, da učenci za tovrstna opravila porabijo več časa. Na ta način so nekoliko bolj 

varni pred (po Jank in Meyer, 2006) poplavo virtualnih izkušenj, s katerimi učence 

bombardirajo številni domači in svetovni mediji, od časopisov do interneta. Ne glede na 

količino teh informacij pa je naloga učiteljev (po Jank in Meyer, 2006), da učence naučijo 

kritičnega presojanja teh informacij in jim pomagajo preveriti, kako so te virtualne 

izkušnje povezane s stvarnostjo. Menim, da je poučevanje v naravi zato izredno primerno, 

saj je, kot navaja Ocepek (2004), neposredna izkušnja, podprta s primernim zgledom, 

ključnega pomena pri pridobivanju realnih predstav in pri oblikovanju primernega odnosa 

do narave. Pri prepoznavanju živali na slikah (sedmo vprašanje) se je izkazalo, da učenci 

dobro poznajo slepca in krastačo, največje preglavice pa jim je povzročala smokulja, ki je 

ni prepoznal niti eden izmed 192 učencev. Skoraj polovica učencev menilo, da gre za gada. 

To je velika težava, s katero se smokulja srečuje v naravi, saj jo prav zaradi podobnosti z 

našo strupenjačo ljudje velikokrat preganjajo ali celo pokončajo. Ocepek (1999) 

izpostavlja, da imajo zaradi pomanjkljive izkušnje učenci številne napačne predstave o 

živalih. Ocepek navaja, da učenci iz istega razloga ohranjajo pravljične predstave o živalih 

(npr. kače, kot simbola zla) in sprejemajo predsodke, ki se prenašajo iz roda v rod, ti pa 

vodijo do številnih stisk sodobnega človeka in do škode, ki jo povzročamo živalim. Pupka 

je prepoznalo 17 % učencev, pri čemer so ga najbolj pogosto zamenjevali z raznimi 

vrstami kuščarjev, medtem ko so ličinko mladoletnice zamenjevali z rakci. Na vprašanje, 

katere izmed živali ne najdemo v Sloveniji (osmo vprašanje), je le 9 % učencev ugotovilo 

pravilno, da v Sloveniji najdemo prav vse naštete živali. Z 61 % odgovorov je izstopal 

pupek, ki očitno daje vtis eksotične živali in ga učenci slabo poznajo. Odgovor na 

vprašanje, zakaj so bili rezultati pri sedmem in osmem vprašanju tako slabi, najdemo pri 

rezultatih devetega vprašanja. Le štirje odstotki učencev so namreč že srečali pupka v 

naravi, kjer so večinoma učenci srečevali le slepca in krastačo. Slednji vrsti so učenci 

posledično tudi dobro prepoznali pri osmi nalogi anketnega vprašalnika. Rezultati 

potrjujejo navedbi Strgarjeve (2004), da neposreden stik z živimi bitji omogoča izkušnje in 
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informacije, ki jih ni mogoče dobiti z branjem, statičnimi slikami, filmi ali modeli, zato 

lahko bistveno vpliva na kakovostnejše znanje in Cornella (1994), ki navaja, da otroci 

pojme najbolje razumejo in si jih najlažje zapomnijo takrat, ko se učijo neposredno iz 

osebne izkušnje. Pri branju rezultatov devete naloge sem imel nekaj težav, saj so učenci 

pisali, da so določeno žival že srečali v naravi, vendar so predhodno žival narobe določili. 

Tako je na primer kar 33 % učencev napisalo, da so v naravi že srečali smokuljo, pri čemer 

so pod sliko smokulje pisali, da gre za gada, goža, modrasa, klopotačo itd. Dejstva o želvah 

so učenci na splošno kar dobro presojali, kljub temu pa z rezultati ne moremo biti 

zadovoljni. Kar 71 % učencev namreč misli, da se želva ne more pobrati, če jo prevrnemo 

na hrbet. Slaba tretjina učencev je mnenja, da želva lahko zleze iz svojega oklepa, da ima v 

ustih ostre zobe in da želve, vezane na vodno okolje, med prsti nimajo plavalne kožice. Kar 

41 % učencev misli, da vodne želve ne morejo ujeti ribe. Rezultati ankete so pokazali, da 

imajo učenci številne napačne predstave o živalih. Vse te napačne predstave pa nakazujejo 

na pomanjkanje izkušenj, ki jih imajo učenci z živalmi. Učenci so se dobro izkazali pri 

oceni ogroženosti močvirske sklednice, dobro pa poznajo tudi dejavnike, ki želvo ogrožajo. 

Na splošno so bili rezultati po šolah precej izenačeni v praktično vseh kategorijah. 

Občutnih razlik ni bilo niti med učenci sedmih in osmih razredov. Pričakoval sem, da se bo 

razlika pokazala pri vprašanjih o prepoznavanju živali in o močvirski sklednici. 

Predvideval sem, da se bodo pri teh vprašanjih bolj izkazali učenci osmega razreda, a se je 

izkazalo, da so razlike v znanju minimalne. Potrjene so bile vse hipoteze. Z anketo sem 

dobil pričakovane rezultate in potrditev, da je učilnica v naravi dobra in uporabna zamisel, 

ki bi lahko doprinesla k izboljšavi pomanjkljivosti v znanju, ki so jih učenci pokazali pri 

določenih vprašanjih in pri odpravi napačnih predstav, ki jih imajo učenci o živalih. 

Učilnica v naravi bi ponudila tudi možnost učiteljem, da vendarle učencem omogočijo 

nekaj več izkustvenega učenja – učenja, ki ga v šolah občutno primanjkuje. 

  

 

4.2 POPIS RASTLINSTVA IN ŽIVALSTVA 

 

Popis rastlinstva in živalstva sem opravljal od pomladi do jeseni v letih 2011 in 2012. Pri 

popisu živali in rastlin sem se osredotočil na vrste, ki so na območju Žerjavinskega potoka 
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najbolj množično zastopane in na njem prevladujejo, na vrste, ki so značilni predstavniki 

določenega ekosistema ter na tiste vrste, ki so potencialno zanimive za izobraževanje 

osnovnošolcev. 

 

 

Slika 24: Veliki studenčar (ličinka) 

 

4.2.1 Popis živalstva 

 

Preden sem začel s popisom živali, o območju Nature 2000 Žerjavinskem potoku nisem 

vedel prav veliko. Na internetnih straneh sem našel podatke, da sta na območju prisotna 

želva močvirska sklednica in kačji pastir veliki studenčar (Natura 2000, 2012; 

Naravovarstvene smernice…, 2009). V okoljskem poročilu za načrt občine Šentjernej 

(2008) sem našel podatke, da Žerjavinski potok predstavlja življenjski prostor kaplja in 

navadnega koščaka. Še največ podatkov sem uspel pridobiti na Zavodu Republike 

Slovenije za varstvo narave Novo mesto, kjer sem dobil podatke, da je bil na območju 

Nature 2000 Žerjavinskem potoku opravljen popis kačjih pastirjev in dvoživk, kjer so 

popisali 6 vrst kačjih pastirjev (veliki studenčar, modri bleščavec, sinji presličar, 
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zelenomodra deva, sredozemski lesketnik, bledi peščenec), žabe (sekulja, zelena žaba), 

hribske urhe, velike pupke, enodnevnice, postranice, mladoletnice in vodne ščipalce 

(Hudoklin, 2011) (tabela 2). Na začetku svojega popisa sem se osredotočil na iskanje 

živali, ki naj bi bile po podatkih, ki sem jih pridobil iz elektronskih in osebnih virov, 

prisotne na območju Žerjavinskega potoka. Najprej sem želel poiskati ogroženo želvo. Po 

nekaj tednih neuspešnega raziskovanja območja sem navezal stike z upravo podjetja 

Kremen D.D., ki deluje prav na površini zaščitenega območja. Delavci podjetja so namreč 

pred leti želvo redno videvali v separacijski laguni podjetja. Povedali so mi, da želve v 

zadnjih letih ne srečujejo več. Tekom dveh let pregledovanja terena, sem območje obiskal 

vsaj štiridesetkrat in v vsem tem času nisem našel nikakršnih dokazov o prisotnosti 

močvirske sklednice na obravnavanem območju. Uspelo pa mi je odkriti vse ostale vrste, 

ki so bile na območju popisane že predhodno, z izjemo kačjih pastirjev sredozemskega 

lesketnika in bledega peščenca ter raka navadnega koščaka. Navadnega koščaka nisem 

posebej iskal, saj sem se osredotočil predvsem na živali močvirja in ne toliko na živali, ki 

živijo v potoku. Med delom na terenu sem odkril veliko značilnih predstavnikov močvirja. 

Popis sem opravljal precej selektivno, saj sem popisoval predvsem živali, ki so del učnih 

načrtov biologije in naravoslovja osnovnih šol in so na ta način zanimive za poučevanje 

osnovnošolcev. Namen popisa je bil namreč predvsem pridobiti čimveč učnih objektov, ki 

bi jih lahko uporabil pri poučevanju osnovnošolskih otrok v naravni učilnici na območju 

Žerjavinskega potoka. Med popisom živalstva sem želel poiskati predel območja, na 

katerem bi lahko na majhni površini našli večino živali, ki sem jih uvrstil na svoj seznam. 

Našel sem ga približno 350 m JV od podjetja Kremen D.D. Tam se namreč nahaja eden 

izmed najbolj močvirnatih predelov celotnega zavarovanega območja, kjer lahko najdemo 

večino živali z mojega seznama, ki jih lahko dobro izkoristimo v izobraževalne namene 

osnovnošolcev. Kolman in sod. (2003) kot pomembne vodne živali za poučevanje otrok 

izpostavijo vodne polže, školjke, pijavke, vodne pajke in vodne žuželke. Od obvodnih pa 

obravnavajo dvoživke, plazilce in ptiče. Večino živali, ki jih obravnavajo Kolman in sod. 

(2003) se nahaja tudi na seznamu popisa živalstva območja Nature 2000 Žerjavinskega 

potoka (str. 51). Zelo podoben izbor živali, ki jih lahko učencem predstavimo v močvirju, 

navaja tudi Zupan (1991). Na mojem seznamu živalstva Žerjavinskega potoka najdemo le 

osem vrst ptic. Ta seznam je pomanjkljiv. Nanj sem uvrstil le ptice, ki jih obravnavajo tudi 

Kolman in sod. (2003), ter dodal kanjo, kukavico in črno žolno. Kanjo, ker je na 
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opazovanem območju edini predstavnik ujed in nam nudi možnost, da s pomočjo njenega 

primera učencem predstavimo značilnosti življenja ujed. Kukavico sem uvrstil zaradi 

značilnega oglašanja, ki ga spomladi pogosto slišimo iz gozdov v bližini Žerjavinskega 

potoka, in zaradi posebnosti, povezane z načinom vzgajanja mladičev, ki učence po mojih 

lastnih izkušnjah, ki sem jih pridobil tekom pedagoške prakse na OŠ Šentjernej, vselej 

pritegne. Črna žolna pa se je na seznamu znašla zaradi sledov hranjenja, ki jih na območju 

Žerjavinskega potoka pušča za sabo na odmirajočih deblih črne jelše (slika 25).  
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Slika 25: Sledovi iskanja hrane črne žolne 

 

Beltram (2003) navaja, da so zaradi hidrološke dinamike in značilnosti okolja številna 

mokrišča zibelka biotske raznovrstnosti in pomembni življenjski prostori številnih 

rastlinskih in živalskih vrst, predvsem redkih in ogroženih. Po pregledu območja in popisu 
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živalskih vrst lahko te navedbe potrdim. Na območju sem našel kar triindvajset živalskih 

vrst, ki so uvrščene na Rdeči seznam  ogroženih rastlinskih in živalskih vrst Slovenije 

(Pravilnik o uvrstitvi…, 2002), dve vrsti najdemo na Rdečem seznamu Mednarodne zveze 

za ohranjanje narave in naravnih virov (IUCN – International Union for the Conservation 

of Natute and Natural Resources) (The IUCN…, 2012), enaindvajset živali z območja 

Nature 2000 Žerjavinskega potoka pa je zavarovanih z Uredbo o zavarovanih prosto 

živečih živalskih vrstah (2004b) (tabela 6).  

 

Omenili smo že navedbe Ocepka (1999), ki opozarja, da imajo učenci o nekaterih živalih 

zaradi pomanjkljive izkušnje napačne (pravljične) predstave, ki povzročajo predsodke. Na 

območju Nature 2000 najdemo številne živali, do katerih imajo ljudje razne predsodke 

ravno zaradi napačnih predstav. Ocepek (1999) meni, da takšne napačne predstave vodijo 

do številnih stisk sodobnega človeka in do škode, ki jo povzročamo v naravi. Živali, kot so 

žabe, krastače, močeradi, pajki, slepci in še posebej kače (belouška, smokulja), ljudje 

velikokrat povsem brez potrebe pobijajo, preprosto zato, ker se jih bojijo. Učilnica v naravi 

Žerjavinski potok je zelo ustrezen prostor za odpravljanje predsodkov do teh živali in za 

odpravljanje napačnih predstav o njih, saj po mnenju Ocepka (2004) izkušenjsko učenje 

poveča količino in kvaliteto pridobljenega znanja, izkušnja pa je po navedbah Ocepka 

hkrati tudi najboljši način za odpravo že pridobljenih napačnih predstav in predsodkov. 

Prihodnost živali, kot so dvoživke in plazilci, kakršne najdemo na območju Nature 2000, bi 

bila vsekakor svetlejša, če bi učenci te živali spoznali v njihovem naravnem okolju, z njimi 

rokovali in se na ta način znebili predsodkov in napačnih predstav o njih. Za odpravo 

predsodkov do živali (po Ocepek, 2012) sta namreč temeljnega pomena primeren zgled in 

potem lastna izkušnja. Ocepek meni, da je za posameznika ključen trenutek, ko se živali 

dotakne. Dotik mora biti dovolj dolg, da se zave svojih predsodkov in ugotovi njihov 

nesmisel. Ko se to zgodi, predsodki hitro izzvenijo ali vsaj izgubijo svojo moč.  Flego 

(2000) navaja, da se čustvene topline in senzibilnosti otroci učijo ravno ob stiku z rastlino 

ali živaljo. Takšen stik, ki ga lahko zagotovimo v učilnici v naravi na območju 

Žerjavinskega potoka, po mnenju Flegove pripomore k varovanju in ohranitvi narave in 

njene prvobitnosti. Ocepek (2005) navaja, da učenci razumevanje narave in pozitiven 

odnos do nje najlažje razvijejo, ko naravo neposredno in čim bolj polno doživijo, in 

nadaljuje, da je to dolgoročno najboljši način varovanja narave.  
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Srečanja z vsemi živalmi, ki sem jih popisal na območju, učencem ni mogoče zagotoviti. 

Zagotovo pa območja ne bodo zapuščali razočarani, saj je mogoče večino živali vedno 

srečati, opazovati v vodi, na gozdnih tleh ali na nebu ter jih celo uloviti v mrežo in z njimi 

rokovati. Popisal sem tudi nekatere živali, ki na območju verjetno nimajo svojega 

bivališča, a se na območju velikokrat zadržujejo in jih je tam mogoče videti in opazovati. 

Takšne so na primer ptice siva čaplja, bela štorklja, kanja in črna žolna. Kljub temu, da 

nekaterih živali ni mogoče vedno opaziti, pa nam le te postrežejo s sledovi, ki jih puščajo 

za sabo, kot so brlogi in gnezda, stopinje in sledi hoje, sledovi hranjenja (slika 35) ter 

iztrebki in izbljuvki.  

 

 

4.2.2 Popis rastlinstva 

 

Pri popisu rastlin sem se odločil, da malce tudi prestopim mejo območja Nature 2000 

Žerjavinskega potoka in pregledam mešani in iglasti gozd ter mokrotni travnik, ki se 

nahajajo tik ob meji zavarovanega območja (slika 26). Vključitev omenjenih ekosistemov 

v učni priročnik močno poveča količino vsebin, ki jih lahko v njem obravnavamo. Posebej 

dragocena je predvsem možnost primerjave ekosistemov med seboj, kar izpostavi tudi 

Kokalj (2004), ki se v svoji raziskavi sprašuje ali so učenci sposobni zaznati razlike med 

podobnimi ekosistemi, poiskati vzroke teh razlik in morda poiskati rešitve, če so razlike 

posledica škodljivih vplivov človeka. Na območju  Nature 2000 Žerjavinskem potoku se 

na razmeroma majhni površini stikajo ekosistemi, ki so si zelo različni (travnik – mešani 

gozd), pa tudi taki, ki so si na prvi pogled zelo podobni (travnik – mokrotni travnik). 

Rastlinski sestoj je pri ugotavljanju razlik ključnega pomena. Občutne razlike pa lahko 

učenci opazujejo prav s pomočjo primerjave v zgradbi rastlin, ki rastejo v različnih 

življenjskih pogojih različnih ekosistemov. Ocepek (2004) navaja, da lahko primerno 

izbrana izkušnja, ki povzroči čudenje in presenečenje močno skrajša učenje in poveča 

količino ter kvaliteto pridobljenega znanja. Strgar (2004) navaja, da se učencem zdijo 

rastline v primerjavi z živalmi manj privlačne, saj imajo rastline manj človeških lastnosti, 

zato je pomembno, da učitelj uporabi zanimiv biološki material ali pa se poučevanja loti z 

ustrezno metodo, za kar pouk v naravni učilnici nudi veliko možnosti. Sam sem pri popisu 
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rastlin upošteval lastnosti rastlin, ki učence pritegnejo (po Strgar 2006): barviti cvetovi, 

plodovi, vzorci na listih, bodeča stebla, uporabnost, lepota rastlin, nenavadne vidne 

lastnosti itd.), osredotočil pa sem se tudi na vrste, ki jih obravnavajo Kolman in sod. (2003) 

ter Zupan (1991) kot pomembne pri poučevanju osnovnošolcev. 

 

 

Slika 26: Stičišče mešanega gozda, mokrotnega travnika in močvirja 

 

 

4.3 REZULTATI SKLADNOSTI TEM UČNIH NAČRTOV OSNOVNIH 

ŠOL Z UČNIMI OBJEKTI ŽERJAVINSKEGA POTOKA 

 

Učne načrte sem pregledoval vzporedno s popisom rastlinstva in živalstva ter 

določevanjem učnih objektov Žerjavinskega potoka. Tako sem sproti dobival predstavo o 

tem, koliko učnih sklopov in tematik učnega načrta pokrivajo učni objekti Žerjavinskega 

potoka. Pregledal sem učne načrte: Naravoslovje in tehnika za učence 4. in 5. razreda 

osnovnih šol (Vodopivec in sod., 2011), Naravoslovje za učence 6. in 7. razreda osnovnih 

šol (Skvarč in sod., 2011) in Biologija za učence 8. in 9. razreda osnovnih šol (Vilhar in 

sod., 2011). Iz pregleda območja je razvidno, da učni objekti naravnega učilišča 

Žerjavinski potok zadovoljivo pokrivajo učne tematike vseh učnih načrtov, razen učnega 
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načrta za biologijo v osmem razredu osnovne šole. Učilnica v naravi Žerjavinski potok 

nam nudi ogromno možnosti poučevanja naravoslovja in biologije osnovnošolskih otrok. V 

njej lahko uresničimo številne operativne cilje, ki so zastavljeni v učnih načrtih biologije in 

naravoslovja osnovnih šol.  

 

Vodopivec in sod. (2011) v splošnih ciljih poučevanja naravoslovja in tehnike 

izpostavljajo, da morajo imeti učenci možnost in priložnost pri pouku naravoslovja naravo 

izkustveno doživljati. Učiteljem pa svetujejo, da del pouka z učenci preživijo v različnih 

naravnih okoljih in tam spoznavajo naravne procese in pojave. Bajd (2007) opominja, da 

teh smernic učitelji ne upoštevajo v polni meri. Bajdova trdi, da je pri nas praktičnega dela 

pri pouku biologije še vedno premalo, kljub temu, da je taka vrsta dela zapisana v učnih 

načrtih. Bajdova še dodaja, da bo pouk biologije mnogo bolj kvaliteten in znanje učencev 

trajnejše, če bo pouk izhajal tudi iz praktičnega dela učencev in bo bolj problemsko 

zasnovan. Stroka si je precej enotna, da je potrebno v poučevanje vključevati čimveč 

praktičnega, izkustvenega učenja, ki pa ga učitelji na osnovnih šolah kljub temu ne izvajajo 

v zadovoljivem obsegu. To kažejo tudi rezultati ankete, ki sem jo opravljal po osnovnih 

šolah. Nič drugačne pa niso niti moje osebne izkušnje, ki sem jih dobil tekom pedagoške 

prakse na osnovnih in srednjih šolah in nenazadnje tudi kot učenec v osnovni in srednji 

šoli. Sam sem velik zagovornik praktičnega pouka pri biologiji v osnovnih šolah. Izkušnje, 

ki sem jih pridobil med pedagoško prakso govorijo močno v prid delu z živim materialom. 

Kadar sem v razred prinesel žival, je bila motivacija učencev za učenje na neprimerno 

višjem nivoju, kot pri klasičnem načinu poučevanja (npr. frontalna oblika pouka). 

Spominjam se učenca, ki je veljal za problematičnega in popolnoma nemotiviranega za 

pouk. Učitelji na šoli so mi dejali, naj ga ignoriram, češ da je brezupen primer. Ko sem k 

prvi uri biologije v razred prinesel živali (ameriškega goža, ptičjega pajka, tenreka, 

madagaskarske sikajoče ščurke in jemenskega kameleona), se je njegov odnos do pouka 

popolnoma spremenil. Ves čas je sodeloval z vprašanji, vsake živali se je hotel prvi 

dotakniti in jo prijeti v roke. Tri tedne kasneje je bil na šoli naravoslovni dan, ki je potekal 

v obliki delavnic za otroke. Sam sem imel delavnico na temo odpravljanja predsodkov do 

živali. »Problematični« učenec pa je bil na tej delavnici v vlogi mojega pomočnika.  Ta 

zgodba potrjuje, da je izbira pravih metod dela z učenci izjemno pomembna pri motivaciji 

učencev za delo in kot navaja Strgar (2004) je prav v šoli v naravi veliko možnosti za 
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izbiro učinkovitih metod poučevanja in dvig motivacije. Po besedah Strgarjeve šola v 

naravi lahko omogoči doživetje, izkušnjo in neposreden stik z živimi bitji, torej vse tisto, 

za kar pri rednem pouku ni dovolj možnosti. Glede na učni načrt (po Vodopivec in sod., 

2011) naj bi se učenci urili v metodologiji raziskovanja, tako da si zastavljajo vprašanja, 

oblikujejo domneve, zbirajo podatke, jih obdelujejo in interpretirajo, nato pa oblikujejo 

zaključke in ugotovitve. S tem se odlično sklada teza aktivnega pouka, da človek gradi svoj 

svet v dejavnem spoprijemu z njim (Jank in Meyer, 2006). Vilhar in sod. (2011) navajajo, 

naj učitelji učencem zagotovijo poglobljeno razumevanje bioloških konceptov in povezav 

med njimi, tako da jim omogočijo čim več eksperimentalnega in terenskega raziskovanja 

in dodajajo, naj bosta v pouku razvidna raziskovalna naravnanost in celostni pristop. Pri 

tem je pomembno (po Vilhar in sod., 2011), da je učitelj pozoren na napačne predstave, ki 

jih učenci pridobijo bodisi v domačem okolju bodisi na nižjih stopnjah izobraževanja. 

Učilnica v naravi je primeren prostor, da na konkretnih primerih takšne napačne predstave 

presežemo in da jih zamenja novo ponotranjeno znanje (Vilhar in sod., 2011). Naravna 

učilnica Žerjavinski potok zagotavlja možnost aktivnega, izkustvenega pouka v naravi in 

možnost za odpravo napačnih predstav in predsodkov do živali. Tudi Skvarč in sod. (2011) 

izpostavijo, kako pomembno je, da učenci opustijo napačne predstave ali pojmovanja in jih 

nadomestijo z novimi. Ziegenspeck (1992, cit. po Krajnčan, 2007) pa poudarja, da je 

učenje, v katerem se prepleta udeležba srca, rok in duha, veliko učinkovitejše kot zgolj 

kognitivno učenje. Med takšnim poukom si učenci med izkustvenim poukom v naravi 

oblikujejo pozitiven odnos do narave ter kritičen odnos do posegov v naravo (Vodopivec 

in sod., 2011). Vilhar in sod. (2011) navajajo, da je pomembno, da učenci razumejo vpliv 

dejavnikov na stabilnost in nestabilnost ekosistemov, ki je velikokrat povezana tudi s 

človekovimi posegi v naravne ekosisteme. Skvarč in sod. (2011) navajajo, da se morajo 

učenci zavedati vrednosti in občutljivosti naravnega okolja in preko učenja v naravi razviti 

pozitiven in odgovoren odnos do narave ter spoštovanje do vseh oblik življenja. Podobnih 

misli je tudi Strgar (2004), ki navaja, da nudi šola v naravi možnost, da ustvarimo pri 

učencih vez z naravo, ki temelji na lastni neposredni izkušnji. Vez z naravo bistveno vpliva 

na kasnejše odločitve tedaj odraslih ljudi in je edina možnost za oblikovanje naravi 

prijaznega vedenja. Vilhar in sod. (2011) navajajo naj učitelji učence seznanijo z dejstvom, 

da je Slovenija del Evrope in sveta z eno najvišjih stopenj biotske pestrosti. Pozornost pri 

učenju pa naj bi učitelji namenjali endemičnim in ogroženim oziroma zavarovanim vrstam. 
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Žerjavinski potok kot zavarovano območje na katerem najdemo številne ogrožene oziroma 

zavarovane živali in rastline, nudi vse potrebne pogoje za takšno ozaveščanje učencev. 

Vilhar in sod. (2011) navajajo, da je pomembno, da se učenci zavejo pomena biodiverzitete 

in so jo sposobni prepoznati na različnih ravneh živih sistemov, poleg tega pa razvijejo 

odgovoren odnos do ohranjanja tako biodiverzitete kot do narave na splošno. Na območju 

Žerjavinskega potoka se nam ponuja dragocena možnost primerjave ekosistemov med 

seboj, kar izpostavi tudi Kokalj (2004), ki se v svoji raziskavi sprašuje ali so učenci 

sposobni zaznati razlike med podobnimi ekosistemi, poiskati vzroke teh razlik in morda 

poiskati rešitve, če so razlike posledica škodljivih vplivov človeka. Učilnica v naravi, 

kakršna bi lahko postal Žerjavinski potok, ima še eno prednost. Po mnenju Bajdove (2007) 

je učiteljeva realizacija kvalitetnega pouka in izvedbe začrtanega programa močno odvisna 

od opreme, ki jo ima šola na voljo. V naravnih učilnicah se učni objekti ponujajo kar sami. 

In narava je pogosto najboljša učiteljica (Gostinčar Blagotinšek, 2004). Prednost učilnice v 

naravi pred poukom v učilnici je tudi ta, da je prostor v naravi neomejen, po njem se lahko 

svobodno gibljemo in si sami poiščemo najprimernejši prostor za poučevanje. V 

didaktičnih priporočilih učnega načrta (po Vodopivec in sod., 2011) je zapisano, da je 

potrebno pri naravoslovju ustvarjati pogoje, kjer bodo učenci lahko ohranjali naravoslovno 

radovednost in željo po učenju, razvijali svoj način učenja in se hkrati učili samostojnega 

raziskovanja. V naravi je zagotavljanje takšnih pogojev neprimerno lažje, oziroma jih 

zagotavlja narava kar sama. Učiteljeva vloga je (po Skvarč in sod., 2011) predvsem 

ustvarjanje spodbudnega učnega okolja in situacij, ki omogočajo učencem aktivno 

opazovanje, opisovanje, uvrščanje, razvrščanje, primerjanje, napovedovanje, sklepanje in 

dokazovanje. Skvarč in sod. (2011) navajajo, da so znanja, ki jih pridobimo z dejavnim 

izkustvenim pristopom trajnejša in jih znamo učinkoviteje uporabiti v novih situacijah. 

Pomembno je, da učenci raziskujejo sami in da vsebine spoznavajo na resničnih primerih. 

Cornell (1994) navaja, da otroci pojme najbolje razumejo in si jih najlažje zapomnijo 

takrat, ko se učijo neposredno iz osebne izkušnje. Prek osebnih izkušenj lahko učenci 

spoznajo in razumejo temeljne naravoslovne koncepte ter jih znajo uporabiti pri razlagi 

naravnih pojavov in dogajanj v naravi (Skvarč in sod., 2011). V didaktičnih priporočilih 

(po Skvarč in sod., 2011) je izpostavljeno, naj bo pouk zanimiv in naj učence spodbuja k 

radovednosti in raziskovanju, hkrati pa naj navaja učence na skupinsko delo in medsebojno 

sodelovanje, ki ima pri pouku v naravnem učilišču pomembno vlogo. Jank in Meyer 
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(2006) navajata, da solidarno ravnanje učence odvrača od osebnih interesov in jim prinaša 

skupne koristi. 

 

Pozoren sem bil na to, da se teme učnih načrtov osnovnih šol skladajo s temami učnih 

objektov Žerjavinskega potoka, saj bi učenci na ta način dobili možnost, da teoretično 

znanje, ki so ga pridobili v šoli, podkrepijo z izkušenjskim, aktivnim učenjem v naravi.  

Čustveno–motivacijski cilji, ki so podlaga za doseganje drugih ciljev (spoznavni, akcijski) 

so najlažje dosegljivi, če je učencem omogočen neposredni stik z naravnim okoljem in 

izvajanje različnih aktivnosti v njem (Golob, 2000). Golob navaja tudi, da omogočeno 

lastno raziskovanje in eksperimentiranje, navajanje na skupinsko delo in sodelovalno 

učenje ter reševanje preprostih realnih problemov predstavlja podlago za doseganje ciljev 

vrednostnega in spoznavnega področja. V današnji šolski praksi pa je le malo primerov, 

kjer je učencem omogočeno kontinuirano učenje v okolju. Tu lahko omenimo še navedbe 

Strgarjeve (2005), ki pravi, da novejši učni načrti po svetu poudarjajo učenje naravoslovja 

kot raziskovanje in ne kot zbirko podatkov, ki si jih je treba zapomniti. Jank in Meyer 

(2006) pa opozarjata, da imajo učenci čedalje manj čutno – nazornih izkušenj z naravnim 

okoljem in dodajata, da morata šola in pouk v večji meri kot doslej ponujati manevrski 

prostor za pridobivanje izkušenj in dejavnosti za celostno učenje – učenje z glavo, srcem, 

rokami, nogami in vsemi čuti. 

 

Pozitivne izkušnje s praktičnim poučevanjem, pomanjkanje tovrstnega poučevanja na šolah 

ter velika možnost kreativnega in učinkovitega poučevanja na območju Žerjavinskega 

potoka me je motivirala za  izdelavo učnega  priročnika z nalogami in učnimi aktivnostmi 

za terensko delo. Priročnik lahko služi kot neposreden vodič po učnih objektih 

Žerjavinskega potoka. Učitelji se ga lahko poslužujejo dosledno ali pa le kot osnovo, okrog 

katere lahko vsak učitelj po svoje gradi aktivnosti izobraževanja v naravi. Priročnik bi 

učiteljem olajšal delo pri pripravah na terensko delo in jih na ta način morda le opogumil, 

da svoje učence odpeljejo iz učilnice v naravo. Kutnar (2004) razloge za pomanjkanje 

tovrstnega poučevanja vidi prav v tem, da zahteva izvedba pouka v naravi ogromno 

učiteljskega entuzijazma, saj je potrebno v pripravo izvedbe, oblikovanje učnih listov, 

predelavo strokovne literature itd. vložiti veliko časa in truda. V učnem priročniku z 

nalogami za učence sem izdelal primere nalog, ki jih lahko na območju Žerjavinskega 
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potoka izvedemo z učenci osnovnih šol. Naloge se skladajo z operativnimi cilji učnega 

načrta. Z izvajanjem nalog iz učnega priročnika, lahko učencem ponudimo izkušenjsko, 

aktivno učenje v naravi, čutno – nazorne izkušnje in učenje z glavo, srcem, rokami, nogami 

in vsemi čuti. Izkušenjsko učenje pa ima pomembno vlogo tudi pri ohranjanju narave. Bajd 

in sod. (1997, cit. po Skribe–Dimec, 2004) so dokazali, kako pomemben je stik z naravo v 

zgodnjem otroštvu. Pozitivna izkušnja v zgodnjem otroštvu ima zelo velik vpliv na 

kasnejšo ekološko zavest. V naravni učilnici lahko učencem ponudimo mnogo tistega, 

česar v osnovnih šolah po mnenju mnogih strokovnjakov primanjkuje.  

 

Območje Žerjavinskega potoka morda ni najbolj atraktivno, če ga primerjamo npr. z 

Učnim priročnikom Triglavskega narodnega parka (Fajdiga–Komar in Mencinger, 2012), a 

ima tudi svoje prednosti. Majhno območje združuje različne ekosisteme (slika 4) in zato 

imamo na takšnem območju možnost poučevanja širokega spektra učnih tematik. Razdalje 

med posameznimi učnimi objekti so majhne in jih lahko v kratkem času premagamo peš, 

kar je pri vodenju skupine učencev zelo praktično. Preprost je tudi dostop do učilnice v 

naravi, saj se lahko z avtomobilom ali avtobusom pripeljemo v njeno neposredno bližino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iršič B. Žerjavinski potok – učilnica v naravi za biologijo in naravoslovje v osnovni šoli 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

105 

 

 

5 SKLEPI 

 

V diplomski nalogi sem predpostavljal, da je območje Žerjavinskega potoka primerno za 

poučevanje predmetov biologije in naravoslovja v osnovnih šolah, saj naj bi razpolagalo z 

velikim številom naravnih učnih objektov, ki v dovolj veliki meri pokrivajo učne sklope in 

teme v učnih načrtih. To predpostavko potrjujem. Za to pa obstaja več razlogov.  

 

1) Rezultati ankete, ki sem jo izvajal v osnovnih šolah so pokazali, da je praktičnega 

pouka v šolah premalo in da bi si učenci takšnega pouka želeli več. Učenci so za 

poučevanje v naravi motivirani in so mnenja, da si tako pridobljeno znanje bolje 

zapomnijo. Anketa je pokazala pomanjkljivo znanje in napačne predstave učencev 

o učnih temah, ki jih pokrivajo učni objekti Žerjavinskega potoka. Učilnica v naravi 

je primerno mesto, da se takšno pomanjkanje znanja in napačne predstave 

odpravijo. 

 

2) Rezultati popisa rastlinstva in živalstva so pokazali veliko raznovrstnost živih 

organizmov na območju Žerjavinskega potoka. Raziskava območja je razkrila 

številne učne objekte, rastlinske in živalske vrste, ki jih lahko vključimo v pouk 

naravoslovja in biologije. 

 

3) Rezultati skladnosti tem učnih načrtov osnovnih šol pri predmetih naravoslovja in 

biologije z učnimi objekti Žerjavinskega potoka so bili pozitivni. Z izjemo osmega 

razreda osnovne šole se ostali učni načrti predmetov naravoslovja in biologije za 

učence 4., 5., 6., 7. in 9. razreda v veliki meri skladajo z učnimi objekti 

Žerjavinskega potoka.  

 

4) Učni načrti poudarjajo pomembnost izkustvenega učenja in skupinskega dela, kjer 

učenci medsebojno sodelujejo. Učilnica v naravi je primerno mesto za izvajanje 

tovrstnega načina učenja. 
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5) Razmere za socializacijo naših otrok in mladostnikov so se v zadnjih tridesetih letih 

radikalno spremenile in učenci odraščajo v drugačnih okoliščinah. Kopičijo se 

virtualne izkušnje, primanjkuje pa čutno – nazornih izkušenj z naravnim okoljem. 

Naloga šole in šolskega pouka mora biti bolj kot doslej omogočiti učencem 

pridobivanje izkušenj in dejavnosti za celostno učenje, kakršno spodbuja razvoj 

smisla in pomenov z odgovornim ravnanjem. Narava Žerjavinskega potoka je 

primeren kraj za izvajanje celostnega pouka, saj nudi vse pogoje za to.  

 

6) Asociacije, ki jih imajo ljudje na pojem učenje so izrazito negativne, saj jih večina 

povezuje s tradicionalno šolsko situacijo. V šolah še vedno prevladuje le nekaj 

tradicionalnih oblik poučevanja in učenja, kakršna je npr. frontalna oblika 

poučevanja, ki učencev ne motivira zadosti. Učne teme so učencem navadno tuje, 

težko jih povežejo s svojimi čutnimi doživetji in izkušnjami, in ker učencev ne 

angažiramo, da bi se učili z vsemi čuti in ne le z glavo, se velikokrat zatekajo k 

postranskim dejavnostim pri pouku. Te so dober pokazatelj dolgočasnega in 

neučinkovitega pouka. Postranske dejavnosti učencev vsebujejo vse tisto, kar 

učencem pri pouku manjka. Vanje vključujejo svoja čustva, so telesno bolj dejavni, 

sodelujejo s sošolci in kar je skupno vsem postranskim dejavnostim, nastajajo 

spontano. Poučevanje v naravni učilnici Žerjavinskega potoka bi učencem ponudilo 

prav to. Dejaven spoprijem s svetom, življenjske izkušnje, dinamično interakcijo 

med umskim in fizičnim delom, zabavo, vznemirjenje, radovednost, medsebojno 

sodelovanje in uporabno trajno znanje. 

 

Predpostavka, da je Žerjavinski potok kot učilnica v naravi primerno mesto za spoznavanje 

pomena varstva narave in za razvijanje odgovornosti do narave pri osnovnošolskih učencih 

je potrjena. V učnih načrtih je precejšen poudarek na ozaveščanju učencev o varovanju 

narave in ohranjanju biodiverzitete. Izpostavljeno je, da se še pred kratkim z 

naravovarstvenimi in okoljevarstvenimi temami nismo ukvarjali v zadostni meri,  medtem 

ko je danes naravovarstvena problematika bolj izpostavljena. Območje, ki je zaščiteno z 

omrežjem Natura 2000, in na katerem najdemo številne ogrožene živali in rastline, je za 

takšno ozaveščanje primerno. Na njem se lahko učenci namreč spoznajo z omrežjem 

Natura 2000, z zaščitenimi habitati in vrstami živih bitij. Vse to lahko doživijo neposredno 
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z dejavnim spoprijemom z naravo in na ta način pridobivajo izkušnje, ob katerih ljubezen 

do narave in odgovornost do ohranjanja le-te naraščata. 
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PRILOGE 
 

PRILOGA A: UČNI PRIROČNIK Z NALOGAMI IN UČNIMI 

AKTIVNOSTMI ZA TERENSKO DELO 
 

 

S pomočjo nalog, ki jih najdemo v priročniku, želimo popeljati otroke na vznemirljivo 

poučno popotovanje v naravo Žerjavinskega potoka. Poudariti želimo predvsem učenčevo 

čutno zaznavanje naravnega okolja in čustveno doživljanje narave ter zavedanja lepot in 

čarov, ki jih naravno okolje skriva v sebi. Tako v učencih prek prijetnega doživljanja 

narave prebudimo radovednost in motiv za raziskovanje naravnega okolja in s tem  tudi 

motivacijo za učenje. Na ta način učenci pri učenju uporabljajo vse svoje čute in tako 

usvajajo kvalitetno in trajno znanje ter razvijajo odgovorno ravnanje do narave in samega 

sebe. 

 

 

 

BONTON VEDENJA V NARAVI  

 

 Ne uničuj rastlinja! 

 Ne puščaj smeti v naravi! Odnesi jih v smetnjak! 

 Ne teptaj trave in močvirskega rastlinja in ne lomi mladih drevesc! 

 Ne poškoduj skorje dreves! 

 Ne moti živali! 

 Ne trgaj redkih rastlin! 

 Spoštuj delo kmetov in gozdarjev! 

 Ne meči predmetov v vodo! 

 Ne uničuj mladega rastja, cvetja, plodov…, 

 Ne kriči in ne plaši živali! 

 Ne poškoduj kažipotov, mostov in drugih naprav! 

 Naravo opazuj in spoznavaj z očmi in ne z uničevanjem živalskih in rastlinskih 

vrst! 
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Zemljevid učnih območij Žerjavinskega potoka 

 



Iršič B. Žerjavinski potok – učilnica v naravi za biologijo in naravoslovje v osnovni šoli 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

 

 

 

 

 

Močvirje in močvirni gozd – predstavniki območja 

 

Živali: belouška, slepec, smokulja, sekulja, plavček, zelena 

žaba, veliki pupek, konjska pijavka, obvodni pajek, pretegnjeni 

čeljustar, postranice, vodni osliček, enodnevnice, mladoletnice, 

veliki mlakar, mali mlakar, roženi svitek, grašec, košeninarji, 

komarji, trzače, vrtinčarji, obrobljeni kozak, kolovrt, veliki 

studenčar, zelenomodra deva 

Rastline: črna jelša, šašje, vodna perunika, navadna kalužnica, 

vodna kreša, širokolistni rogoz, navadni dežen, vodna meta, 

lisasta mrtva kopriva 

Lišaj: Navadni pljučar 

 

Mešani gozd – predstavniki območja  

 

Živali: talne živali, sekulja, močerad, krastača, kukavica  

Rastline: hrast, bukev, maklen, navadni divji kostanj, češnja, 

zeleni bor, navadna smreka, orlova praprot, sršaj, jelenov jezik, 

bela jelka, navadni srobot, bela omela, navadni gaber, navadni 

bršljan,borovnica 

 

Gozdni rob – predstavniki območja 

 

Rastline: navadna kalina, šipek, robida, navadni jagodnjak, 

brek, brogovita, dobrovita, črni bezeg, glog, navadna krhlika, 

rumeni dren, črni trn, navadna leska 

 

Rob močvirja – predstavniki območja 

 

Rastline: pepelnatosiva vrba, ripeča zlatica, šaši 
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Mokrotni travnik – predstavniki območja 

 

Rastline: prstasta kukavica, ripeča zlatica, travniška penuša 

 

Iglasti gozd – predstavniki območja 

 

Živali: mala uharica, talne živali 

Rastline: navadna smreka, praprot 

 

Mlaka – predstavniki območja 

 

Živali: belouška, zelena žaba, veliki pupek, sekulja, veliki 

studenčar, sinji presličar, modri bleščavec, vodni drsalec, vodni 

ščipalec, enodnevnice, obrobljeni kozak, kolovrt, komarji 

Rastline: gozdni sitec, volčja jagoda, gozdna preslica, praprot, 

sršaj, jelenov jezik, podlesna vetrnica, gozdna smiljka, gozdna 

zvezdica, navadni pasji zob, jajčastolistni muhovnik 

 

Potok – predstavniki območja 

 

Živali: potočni škržek, ukrajinski potočni piškur, navadni 

kapelj, srna, črna žolna, kos, močerad 

Rastline: navadni trst, ločje, navadna kalužnica, šaši, 

močvirska ludvigija, kopriva 
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* Opomba: Omenjeni živalski in rastlinski predstavniki območij niso omejeni samo na 

točno določeno območje, npr. potok, temveč se lahko nahajajo v njegovi bližnji okolici.  

 

 

Nasveti za opazovanja v naravi: 

 

1. Gibanje: Mnoge živali opazijo predvsem gibanje, ne pa oblik. Če mirujemo, nas živali 

ne morejo opaziti, še zlasti ne, če nismo vpadljivo oblečeni. Gibati se moramo tekoče 

in počasi, predvsem pa ne sunkovito. 

2. Daljnogled: Primren je ne samo za opazovanje velikih živali na daljavo, pač pa tudi za 

opazovanje manjših, zlasti plašnih živali od blizu, kot npr. žaba na robu mlake. 

3. Potrpljenje: Je bistveno za uspešno opazovanje živali. 

4. Šumi: Pri opazovanju živali moramo povzročati čim manj hrupa. Vsak šum sicer ne 

preplaši živali, preplašijo pa jih taki, ki jih živali v naravi niso vajene, kot npr. 

žvenketanje s ključi, kašljanje, kihanje ali živahen pogovor. 

5. Obleka: Za opazovanje živali niso primerna pisana oblačila in kričeče barve, poleg tega 

pa je pomembna tudi obutev. 

6. Povečevalno steklo: Vsak naj bo za opazovanje opremljen s povečevalnim steklom, ki 

poveča okoli 10–krat, saj nam omogoča opazovanje podrobnosti, ki jih s prostim 

očesom ne moremo zaznati. Več kot 90 % naših živali je manjših od 10 mm. 

7. Fotoaparat: Priporočljivo je, da na teren vzamemo fotoaparat. 

8. Dnevni čas opazovanja: Živali lahko opazujemo kadarkoli. Vendar so primernejše 

jutranje ure, saj jih bomo takrat srečali največ. 

9. Vreme: Izogibamo se delu v slabem vremenu. Ne le zaradi nas samih, temveč tudi 

zaradi tega, ker bo naše delo v slabem vremenu površno opravljeno. 

10. Spoštuj bivališča živali in rastlin! Preden se lotimo dela, moramo imeti že razvit 

občutek za živa bitja. Imeti moramo čut za spoštovanje rastlinskih in živalskih bivališč. 

Zavedati se moramo, da so živalska in rastlinska bivališča zelo občutljiva, prav tako 

tudi vse živali in rastline, ki jih bomo opazovali. 
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Naloge  
 

 

1. Naloga. 

   

Ciljna skupina: učenci OŠ 

Oprema in pripomočki: terenska obleka in obutev, določevalni ključi, delovni listi, pisalo, 

mreža, kadičke za določevanje živali, ročna lupa 

Območje izvajanja: 

 

  
 

* Delo poteka po skupinah. Vsaka skupina nabira živali na svojem delu močvirja oziroma 

močvirnega gozda. Pri nabiranju živali bodite čim bolj previdni in tihi, saj boste imeli 

na ta način najboljše možnosti, da opazite tudi plahe živali.  

 

a) S svojo skupino si izberi del mokrišča na katerem boš skušal nabrati čimveč vodnih 

živali. Živali nabiraj tako, da nežno vlečeš mrežo po vodnih rastlinah in okoli njih. 

Največ vodnih živali si namreč išče zavetišče med vodnim rastlinjem. Mrežo vleci tudi 

po blatnem dnu in vsebino sproti izprazni v kadičko. Kadičke z ulovom nato zanesi na 

mesto določevanja npr. na travnik. S pomočjo določevalnega ključa določi živali 

mokrišča in v spodnji razpredelnici označi, katere vrste živali si našel na mokrišču in 

koliko predstavnikov posamezne vrste si našel. 

 

Živali  Število najdenih živali 

Polž mlakar  

Roženi svitek  

Školjka grašec  

Veliki pupek  

Zelena žaba  

Ličinke enodnevnic   

Ličinke vodnih hroščev  

Vodni osliček  

Ličinke mladoletnic  

Postranice   

Konjska pijavka  

Hrošč kolovrt  

Ličinke komarjev  

  

  

  

 

* Opomba: Zadnja tri polja so prazna. Vanje vpiši živali, ki si jih našel v vzorcu, pa jih ni 

med danimi možnostmi.  
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b) Ali si poleg živali, ki so se ujele v mrežo, opazil še kakšne živali (v vodi, ob vodi ali na 

rastlinju)? Naštej jih. 

 

 

c) Razvrsti ujete živali v skupine po skupnih značilnostih. Posamezne skupine primerjaj 

med seboj ter ugotavljaj podobnosti in razlike med njimi. Kakšne razlike opaziš med 

nevretenčarji (polži, školjke, žuželke, pajki, kolobarniki) in vretenčarji (ribe, dvoživke, 

plazilci, ptiči in sesalci)? 

 

d) Izberi si dve izmed ujetih živali. Ena žival naj bo vretenčar, druga pa nevretenčar. Živali 

si podrobno oglej in razloži njuno zunanjo zgradbo.  

 

e) Podrobno si oglej velikega pupka. Skušaj ugotoviti, kako je zunanji videz velikega 

pupka povezan z njegovim načinom življenja in okolja, v katerem živi. Katere strukture 

so značilne za vodne živali in po čem se razlikujejo od kopenskih. 

 

 Ali je videz živali odvisen od njenega spola?  Na sliki spodaj je veliki pupek med 

paritvenim obdobjem. Primerjaj ga s pupkom, ki si ga ujel v mrežo na mokrišču. 

Ali pri pupku na sliki opaziš kaj posebnega? 

 

 
 

 

 

f) Primerjaj velikega pupka in navadnega močerada. Opiši podobnosti in razlike med 

njima.   
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g) S pomočjo spodnjega ključa in živali, ki si jih našel na mokrišču, določi stopnjo 

onesnaženosti vode. 

 

STOPNJA ONESNAŽENOSTI 

1. neonesnažena voda 

ličinka enodnevnice (10 mm) ličinka vrbnice (30 mm) 

  
2. malo onesnažena voda 

ličinka mladoletnice (35 mm) potočna postranica (20 mm) 

  
3. srednje onesnažena voda 

vodni osliček (8-12 mm) ličinka trzače (10 mm) 

  
4. močno onesnažena voda 

Tubifleksi (35 mm) ličinka kalnice (20 mm) 

 
 

5. popolnoma onesnažena voda 
ni živali 

 

 

h) Oglej si vse živali, ki si jih ujel v mrežo na mokrišču. Skušaj po zunanjem videzu živali 

ugotoviti, katere živali so plenilci in katere ne. Za vsako žival posebej obrazloži, na 

podlagi česa si se odločil, ali gre za plenilca ali ne. 

 

  

 

 

 

 

 



Iršič B. Žerjavinski potok – učilnica v naravi za biologijo in naravoslovje v osnovni šoli 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

 

 

 

 

i) V kadičko z vodo daj skupaj ličinko vodnega hrošča obrobljenega kozaka in ličinke 

enodnevnic. Pozorno opazuj, kaj se bo zgodilo. Opiši svoje občutke ob dogodkih v 

kadički. 

 

 
 

j) Sestavi prehranjevalne verige in prehranjevalne splete iz živali in rastlin, ki jih najdemo 

v močvirju Žerjavinskega potoka. 

 

belouška, alge, odmrli deli rastlin in živali, siva čaplja, zelena žaba, obrobljeni kozak, 

žabji paglavci, veliki pupek, vodna bolha, ličinke enodnevnic, ličinke komarjev, 

bakterije, ličinka kačjega pastirja, veliki mlakar, praživali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k) Katero živo bitje je na začetku vsake prehranjevalne verige in spleta? Kaj misliš, zakaj? 

 

 

l) Kaj se zgodi z odmrlimi organizmi? Kaj pa z iztrebki organizmov? 
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m) Organizme v levem stolpcu uvrsti med proizvajalce (A), rastlinojedce (B), mesojedce 

(C) in razkrojevalce (D). Na črte vpiši pripadajoče črke. 

___ sova  

___ žabji paglavec 

___ črna jelša 

___ mahovi 

___ bakterije 

___ belouška 

___ glive 

___ veliki pupek 

___ zelena žaba 

___ obrobljeni kozak 

___ konjska pijavka  

___ siva čaplja 

___ vodna perunika 

___ pepelnatosiva vrba 

___ obvodni pajek 

___ slepec 

 

n) Opišemo 4 značilne živali močvirja (belouška, veliki pupek, konjska pijavka, ličinka 

enodnevnice) in jih uvrstimo v sistem! Pri tem upoštevamo: 

 prilagoditve okolju, 

 morfološke značilnosti, 

 dihanje, 

 razmnoževanje (življenjski krog), 

 prehrano (vključitev v prehranjevalno verigo in splet). 
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2. Naloga 

 

Ciljna skupina: učenci OŠ 

Oprema in pripomočki: terenska obleka in obutev, delovni listi, pisalo, mreža, kadičke 

Območje izvajanja: 

 

 
 

a) Zaradi rasti in razvoja se živali spreminjajo. Na sliki je prikazan razvojni krog brezrepih 

dvoživk. Slike so med seboj pomešane. K vsaki sliki napiši številko tako, da s številko 1 

označiš najnižjo razvojno stopnjo, s številko 4 pa odraslo žival. 

                    
 

 
 

 

b) Skušaj uloviti odraslo žabo in velikega pupka ter njune paglavce. Živali opazuj in 

primerjaj med seboj. Opiši glavne razlike. 

 

 

 

c) Si že videl kako izgleda mrest v naravi. V močvirju Žerjavinskega potoka si ga lahko v 

marcu in aprilu dobro ogledaš. 
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d) S pomočjo učitelja določi, kateri skupini dvoživk pripada mrest. K vsaki vrsti mresta 

pripiši eno izmed naslednjih skupin dvoživk: krastače, pupki, prave žabe, česnovke, 

rege, urhi. 

 

 
 

e) Krastača ni žaba! Dobro si oglej žabo, ki si jo ujel v močvirju Žerjavinskega potoka. Ali 

veš, po čem se žabe razlikujejo od krastač? Pod slikama zapiši razlike. 

 



Iršič B. Žerjavinski potok – učilnica v naravi za biologijo in naravoslovje v osnovni šoli 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

f) Oči imajo pri žabah in krastačah poleg vida še eno funkcijo. Katero? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Na območju Žerjavinskega potoka v spomladanskih dneh najdemo barsko žabo, ki ji 

rečemo tudi plavček. Od kod takšno ime? Kaj je posebnost te vrste rjavih žab? 
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h) Na območju Žerjavinskega potoka najdemo kar 22 živali, ki sodijo na Rdeči seznam 

ogroženih vrst. Mnoge med njimi so dvoživke. Spodaj podani dejavniki vplivajo na 

kritično zmanjševanje populacij naših dvoživk. Obkroži tiste, za katere je odgovoren 

človek. 

 

a) Izsuševanje mokrišč. 

b) Gradnja cest. 

c) Gradnja stanovanj, naselij, mest in ostale infrastrukture. 

d) Kmetijstvo. 

e) Preusmerjanje potokov in rek. 

f) Onesnaževanje okolja. 

g) Vnašanje tujerodnih vrst v okolje. 

h) Odvzemanje dvoživk iz narave. 

 

i) Ali so kateri izmed naštetih škodljivih dejavnikov prisotni tudi na območju 

Žerjavinskega potoka? Kateri? 

 

 

j) Na kakšen način bi lahko sam prispeval k temu, da bi se ogrožene živali in rastline 

ohranile tudi za naslednje rodove?  
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k) Kaj počnejo delavci ob cesti? 

 

 
 

 

 

3. Naloga. 

 

Ciljna skupina: učenci OŠ 

Oprema in pripomočki: terenska obleka in obutev, delovni listi, pisalo, določevalni ključ 

Območje izvajanja: 

 
 

a) V močvirju in v bližnji okolici lahko naletimo tudi na dve predstavnici kač. To sta 

belouška in kača, ki jo vidiš na sliki spodaj. Katera kača je to? Ali je strupena? 
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b) Kače ljudje velikokrat nerazumno pobijajo. Včasih je razlog tudi ta, da ne znajo ločiti 

med strupenimi in nestrupenimi kačami. Kakšne so najlažje opazne razlike med 

strupenimi in nestrupenimi kačami v Sloveniji?  

 

 

 

 

c) Kače so zelo koristne živali. Kakšna je vloga kač v naravi? (Ali so kače plenilci? S čim 

se prehranjujejo?) 

 

 

d) Znano je, da se kače rade sončijo. Zakaj to počnejo?  

 

 

 

e) Kje so kače pozimi? 

 

 

 

f) Kače so plašne živali in se pred ljudmi najraje hitro umaknejo. Kako kače zaznajo 

približevanje človeka? Obkroži pravilen odgovor. 

 

a) Zaslišijo hrup, ki ga povzroča. 

b) Opazijo ga z očmi. 

c) Začutijo tresljaje tal. 

d) Zaznajo njegov vonj. 

 

 

g) Na spodnji sliki je slepec, ki preži na plen v šašju Žerjavinskega potoka. Ali je slepec 

tudi vrsta kače? Kakšne so razlike med kačami in kuščarji? 
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4. Naloga. 

 

Ciljna skupina: učenci OŠ 

Oprema in pripomočki: terenska obleka in obutev, delovni listi, pisalo, ročna lupa 

Območje izvajanja: 

 
 

a) Dobro si oglej pijavko, ki si jo našel v močvirju. Gre za konjsko pijavko. Oglej si njeno 

telo. Na katero pijavki sorodno žival te spominja njeno telo? 
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b) Sorodnica konjske pijavke je bolj znana medicinska pijavka. Medicinska pijavka je 

zajedavec, ki na gostiteljih sesa kri. Konjska pijavka je posebnež med pijavkami. Njena 

posebnost je način prehranjevanja. S čim se prehranjuje konjska pijavka?   

 

 

 

c) Katere zelo znane zajedavce še poznaš? Kakšen je njihov pomen kot zajedavcev in 

prenašalcev bolezni? 

 

 

d) V vodah mokrišča Žerjavinskega potoka najdemo veliko število ličink komarja. Oglej si 

jih pod lupo. Ličinko nariši na risalni list. 

 

 

e) Oglej si razvojni krog komarja. Katere stadije si že spoznal v naravi? 

 

 
 

 

f) Opiši razlike med odraslim komarjem in njegovo ličinko. 

 

 

g) Pri žuželkah poznamo popolno in nepopolno preobrazbo. Kakšno prepobrazbo ima 

komar? 

 

 

 

 

 

5. Naloga. 

 

Ciljna skupina: učenci OŠ 
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Oprema in pripomočki: terenska obleka in obutev, delovni listi, pisalo 

Območje izvajanja: 

 
 

a) Lišaji so prav posebni organizmi. Kaj sestavlja lišaj? 

 

 

b) Na drevesnih deblih močvirnega gozda najdemo zanimivo vrsto lišaja, ki se imenuje 

navadni pljučar. S pomočjo učitelja poiščite navadnega pljučarja in si ga dobro oglejte. 

Lišaj skicirajte na risalni list. 

 

 

c) Navadni pljučar je zelo redka vrsta lišaja. Zakaj misliš, da je temu tako? Ali si že kje 

srečal to vrsto lišaja? Zakaj ne raste na primer v parkih velikih mest?  

 

d) Lišaji so indikatorji čistega zraka. Kaj nam o območju Žerjavinskega potoka pove 

prisotnost te zelo občutljive vrste lišaja?  

 

 

  

6. Naloga. 

 

Ciljna skupina: učenci OŠ 

Oprema in pripomočki: terenska obleka in obutev, delovni listi, pisalo, določevalni ključ, 

ročna lupa, skalpel 

Območje izvajanja: 

    
 

a) Dobro si oglej rastlinske združbe močvirja oziroma močvirnega gozda, mokrotnega 

travnika in roba močvirja oziroma prehoda iz mokrotnega travnika v močvirje. S 

pomočjo določevalnega ključa in ob pomoči učitelja skušaj določiti najbolj značilne 

predstavnike vseh treh habitatov in njihove najdbe označi v spodnji razpredelnici.   

 

Rastline  Območje najdbe 

Šaš   

Navadna kalužnica  

Vodna meta  

Širokolistni rogoz  

Prstasta kukavica  

Pepelnatosiva vrba   

Vodna perunika  

Ripeča zlatica  

Navadni dežen  
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Črna jelša  

Vodna kreša  

Lisasta mrtva kopriva  

Travniška penuša  

  

  

  

 

* Opomba: Zadnja tri polja so prazna. Vanje vpiši rastline, ki si jih našel na terenu, pa jih 

ni med danimi možnostmi.  

 

b) Primerjaj videz in zgradbo listov, stebla in korenin vodnih, obrežnih in travniških 

rastlin. Opiši očitne razlike in posebnosti posamezne skupine rastlin. 

 

 

 

 

 

c) Ali je zgradba rastline odvisna od okolja, v katerem živi? Zakaj misliš, da je temu tako? 

 

 

 

d) Ali bi rastline, ki jih najdemo v močvirju, uspevale, če bi jih preselili na peščena tla ob 

cesti?  

 

 

 

e) So habitati, ki si jih spoznal tekom naloge, v našem okolju pogosti ali redki? Je v tvoji 

okolici kakšen podoben habitat? Zakaj so takšni habitati pomembni? Kako lahko sam 

pripomoreš k ohranjanju mokrišč? 

 

 

 

 

f) Med rastlinjem si našel tudi prstasto kukavico in vodno peruniko. Ti dve vrsti sta 

zaščiteni. Kako moramo ravnati z zaščitenimi rastlinami in na kaj moramo paziti? 

 

 

 

 

7. Naloga. 

 

Ciljna skupina: učenci OŠ 

Oprema in pripomočki: terenska obleka in obutev, delovni listi, pisalo, mreža, določevalni 

ključ, ročna lupa, pinceta, kadičke 

Območje izvajanja: 
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a) Skušaj nabrati čimveč vodnih živali. Živali nabiraj tako, da nežno vlečeš mrežo po 

vodnih rastlinah in okoli njih. Mrežo vleci tudi po dnu ter pod vejami in debli, ki ležijo 

v mlaki. Vsebino sproti izprazni v kadičko. Kadičke z ulovom nato prenesi na mesto 

določevanja npr. na breg mlake. Dobro preglej vzorec nabranih živali in poišči žival, ki 

jo vidiš na sliki. 

 

 
 

b) Kaj imata skupnega kačji pastir in žival na sliki, ki si jo našel v mlaki? Kakšne 

podobnosti oziroma razlike opaziš?  

 

 

 

 

c) S pomočjo določevalnega ključa določi to neznano žival. 

 

 

 

 

d) Opazuj parjenje kačjih pastirjev. Samec in samica med parjenjem tvorita poseben 

položaj, ki mu pravimo koleselj. Oglej si razvojni krog kačjega pastirja in na spodnji 

sliki s številkami od 1 do 5 označi vrstni red v tem krogu. 
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e) Med predniki kačjih pastirjev je tudi ena izmed največjih, če ne celo največja odkrita 

žuželka, ki je kdajkoli živela na Zemlji, tako imenovani Meganeuropsis, ki je imel 

premer kril kar:  

 

a) 15 cm 

b) 30 cm 

c) 75 cm 

d) 2 m 

 

f) S pomočjo določevalnega ključa določi še preostale živali mlake in v spodnji 

razpredelnici označi katere vrste živali si našel in koliko predstavnikov posamezne 

vrste si našel.  

 

Živali  Število najdenih živali 

Zelena žaba  

Sekulja   

Veliki pupek  

Modri bleščavec  

Veliki studenčar  

Ličinke enodnevnic   

Ličinke vodnih hroščev  

Sinji presličar  

Vodni drsalec  

Postranice   

Vodni ščipalec  

Hrošč kolovrt  

Ličinke komarjev  
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* Opomba: Zadnja tri polja so prazna. Vanje vpiši živali, ki si jih našel v vzorcu, pa jih ni 

med danimi možnostmi.  

 

g) Dobro si oglej rjavo žabo sekuljo. Zakaj jo je tako težko opaziti med listjem? Čemu 

služi takšna obarvanost?  

 

 

 

h) Kdo uporablja tako imenovane varovalne barve (barve, ki živali omogočijo, da se zlije z 

okoljem): plenilci ali plen? Razmisli preden odgovoriš! 

 

 

i) V okolici mlake in vzdolž pritoka Žerjavinskega potoka ter na močvirnatem predelu, ki 

se prične približno 200 m zahodno od mlake, s pomočjo določevalnega ključa določi 

rastline, ki na območjih prevladujejo ali kakorkoli izstopajo. Najdbe potrdi v spodnji 

razpredelnici. 

 

Rastline  Območje najdbe 

Šaš   

Močvirska ludvigija  

Volčja jagoda  

Navadni trst  

Gozdni sitec  

Jajčastolistni muhovnik   

Ločje   

Gozgna zvezdica  

Gozdna preslica  

Praprot   

Navadni pasji zob  

Sršaj   

Jelenov jezik  

  

  

  

 

* Opomba: Zadnja tri polja so prazna. Vanje vpiši rastline, ki si jih našel na terenu pa jih ni 

med podanimi možnostmi.  

 

  

j) V spremstvu učitelja se odpravi vzdolž potoka v smeri proti reki Krki. Čez približno 

500m od mlake boste našli ozek graben z vodo in luže v katerih lahko najdete hribskega 

urha. Oglejte si njegovo trebušno stran. Čemu služi? Pri kateri živali, ki jo prav tako 

lahko najdeš na območju Žerjavinskega potoka lahko opaziš podoben vzorec na koži?  

Skušaj ugotoviti še druge razlike, ki jih opaziš v primerjavi z zeleno ali rjavo žabo. 
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k) S to igro želimo predstaviti pojem kamuflaže (barvnega prikrivanja) in adaptacije 

(prilagajanja). Pred teboj je 20 m steze. Na njej so nameščeni predmeti, ki jih je naredil 

človek. Nekateri so dobro vidni, drugi se zlivajo z okoljem in jih je težje odkriti. 

Posamično se odpravite na stezo in oprezajte za predmeti. Predmetov ne pobirajte! Ko 

pridete do konca potiho povejte učitelju, koliko predmetov ste odkrili. Če niste odkrili 

vseh, vam bo učitelj zaupal, koliko predmetov se še skriva na stezi. Poskusite znova.  

Na koncu se pogovorimo o tem, kaj nas je igra naučila o živalih in njihovem barvnem 

prikrivanju. 

  

 

8. Naloga. 

 

Ciljna skupina: učenci OŠ 

Oprema in pripomočki: terenska obleka in obutev, določevalni ključi, delovni listi, pisalo 

Območje izvajanja: 

 
 

 

a) V strugi potoka bodi pozoren na majhne špranje, ki jih boš našel na dnu struge. Kaj se 

zgodi, če v špranjo potisneš drobno palico? Kaj si odkril? 

 

 

b) Na peščeni obali potoka poišči sledi divjih živali. S pomočjo določevalnega ključa 

določi, kateri živali pripadajo. Ali si odkril tudi sledi, ki jih vidiš na spodnji sliki? 
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c) V okolici potoka je precej odmrlih dreves črne jelše. Na njih boš našel sledove iskanja 

hrane. Katera žival je odgovorna za te sledove?  
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9. Naloga. 

   

Ciljna skupina: učenci OŠ 

Oprema in pripomočki: terenska obleka in obutev, risalni list, določevalni ključi, delovni 

listi, lepilo, pisalo 

Območje izvajanja: 

 

    

 

 
     

 

 

Razdelite se v tri skupine. Ena skupina bo nalogo izvedla v mešanem gozdu, druga v 

iglastem gozdu in tretja na mokrišču Žerjavinskega potoka.  

 

a) S sošolci na opazovanem območju izmeri kvadratno površino, 30 korakov dolgo in prav 

toliko široko. Dobil si površino približno 30 m². Ugotovi, katere drevesne vrste rastejo 

na tej površini. Pri prepoznavanju dreves si pomagaj z določevalnim ključem. Natančno 

opazuj vejice, liste in plodove ter jih primerjaj s sličicami. Za pomoč prosi učitelja. 

 

 Na risalni list nalepi liste oziroma vejice dreves, ki si jih našel. Pod list napiši ime 

drevesa, ki mu list pripada. 

 

 

b) Preštej drevesa, ki spadajo v isto drevesno vrsto. V razpredelnici je vsak stolpec 

namenjen eni drevesni vrsti. S svinčnikom pobarvaj vsakega tako visoko, kolikor je 

posameznih dreves. 

 

12             

11             

10             

9             

8             

7             

6             

5             

4             

3             

2             

1             

 hrast bukev gaber javor vrba jelša bor smreka jelka češnja kostanj drugo 

 

Obkroži območje na katerem si izvajal nalogo:   

 mokrišče 

 mešani gozd 
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 iglasti gozd 

 

c) Dobil si histogram. Dobro si ga oglej in napiši odgovore: 

 

 Katerih dreves je največ? 

 

 

 Katerih drevesnih vrst ni? 

 

 

d) Rezultate primerjaj z drugima dvema skupinama. Ali opaziš kakšno razliko pri 

histogramih preostalih skupin? Opiši razlike? 

 

 

 

 

e) Skušaj sam ugotoviti, zakaj so v drevesnih sestojih takšne razlike. Kje tičijo vzroki? 

 

 

 

10. Naloga. 

 

Ciljna skupina: učenci OŠ 

Oprema in pripomočki: terenska obleka in obutev, delovni list, pisalo, preveza za oči, 

določevalni ključ 

Območje izvajanja: 
 

 
 

a) Naloga poteka v parih. Svojemu partnerju zavežemo oči in ga peljemo po gozdu do 

zanimivega drevesa. Peljemo ga približno 10 m od izhodišča. »Slepemu« partnerju 

pomagamo raziskati drevo. Ugotavlja naj, ali je drevo še živo, kako debelo je in ali ga 

lahko objame. Skuša naj ugotoviti, ali na njem rastejo kakšne rastline, lišaji, mah ali 

gobe? Skuša naj ugotoviti vrsto drevesa. Ko je partner nehal raziskovati, ga peljemo 

nazaj na izhodiščno mesto, tokrat naokrog po drugi poti. Nato partnerju snamemo 

prevezo za oči in nato skuša poiskati svoje drevo. Za učenca, ki išče v gozdu svoje 

drevo, bo gozd nenadoma postal zbirka posameznih dreves. Če ima učenec z iskanjem 

prevelike težave, mu pomagamo in ga usmerjamo. Ko drevo najde, ga določi s pomočjo 

določevalnega ključa. 

 

 

 

b) Z roko pogladi drevesno deblo bukve in drevesno deblo hrasta. Kakšna je razlika? Če 

boš obe drevesni debli pobožal tudi z očmi, boš opazil še eno razliko. Zapiši jo! 
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11. Naloga. 

 

Ciljna skupina: učenci OŠ 

Oprema in pripomočki: terenska obleka in obutev, delovni list, pisalo 

Območje izvajanja: 

 
 

a) Na srednje veliki smreki lahko ugotoviš starost drevesa. Smreka vsako leto požene nov 

venec vej. Če preštejemo število vencev, skupaj s spodnjimi (nekateri so lahko 

posušeni) ter prištejemo dve ali tri leta začetne rasti, dobimo starost smreke. 

 

Koliko je stara tvoja smreka? 

 

b) Skušaj najti smreko, ki raste bolj na samem in jo primerjaj s smreko, ki raste v sestoju 

smrek. Kakšne razlike opaziš? Kaj je vzrok razlik, ki jih opaziš? 

 

c) Primerjaj smreko in hrast. Opiši razlike! 

 

 

 

12. Naloga. 

 

Ciljna skupina: učenci OŠ 

Oprema in pripomočki: terenska obleka in obutev, delovni list, pisalo, določevalni ključ 

Območje izvajanja: 
 

  
 

Učitelj v mešanem gozdu in na območju gozdnega roba nabere 10 do 15 vzorcev listov, 

vejic, cvetov in plodov dreves in grmov. Učenci se razdelijo v dve moštvi in se postavijo v 

vrsto, tako da so v razdalji 10 metrov obrnjeni eden proti drugemu.  

Učitelj primerke rastlin v vrsti položi na tla v sredino med obe moštvi. Moštvi se 

preštejeta, tako da ima vsak igralec svojo številko ena, dve, tri, itd. 

Ko sta moštvi pripravljeni, učitelj zakliče ime drevesa ali grma, katerega vzorec je med 

primerki, razvrščenimi po tleh med obema moštvoma, nato zakliče še eno številko. Npr.  

»Naslednje drevo je bukev in število je… tri!«  Kakor hitro učenci slišijo svojo številko, 

stečejo k primerkom in poskušajo prvi najti bukov list, cvet, vejico ali plod. Tisti, ki vzorec 
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dobi prvi, prisluži svojemu moštvu dve točki. Če izbere napačen list, moštvu dve točki 

odbijemo. Če vzorca nihče od učencev ne prepozna, si lahko pomaga z določevalnim 

ključem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Naloga. 

 

Ciljna skupina: učenci OŠ 

Oprema in pripomočki: terenska obleka in obutev, delovni list, pisalo, določevalni ključ 

talnih živali, posoda za določevanje, pinceta, lupa, papirnate brisačke, lopatka, plastični 

kozarčki 

Območje izvajanja: 
 

   
 

a) V iglastem in mešanem gozdu naberemo vzorec tal (prst in listni opad). Vzorec naj bo 

dovolj velik, da bo primeren za biološko analizo. Vzorec naberemo v plastično posodo 

in ga prenesemo na mesto, kjer bomo raziskovali njegovo vsebino. 

 

Z rokami ter s pomočjo pincete in lupe poišči talne živali, ki se skrivajo v prsti in listnem 

opadu. Živali določi s pomočjo določevalnega ključa in živali iste vrste spravi v isti 

kozarček. V spodnji razpredelnici označi, katere živali si našel v vzorcu gozdnih tal. 

 

Mešani gozd 

 

Živali  Število najdenih živali 

Gliste   

Polži   

Deževniki   

Raki enakonožci  

Pajki   

Paščipalci   

Pršice   

Stonoge   

Ščurki   

Strigalice   

Hrošči   

Ličinke žuželk  

Mravlje   
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Iglasti gozd 

 

Živali  Število najdenih živali 

Gliste   

Polži   

Deževniki   

Raki enakonožci  

Pajki   

Paščipalci   

Pršice   

Stonoge   

Ščurki   

Strigalice   

Hrošči   

Ličinke žuželk  

Mravlje   

  

  

  

 

* Opomba: Zadnja tri polja so prazna. Vanje vpiši živali, ki si jih našel v vzorcu, pa jih ni 

med danimi možnostmi. Živali lahko s pomočjo določevalnega ključa določiš tudi bolj 

natančno, kot je to prikazano v tabeli. 

 

b) Primerjaj rezultate vzorca iglastega gozda z rezultati vzorca mešanega gozda. Kaj 

opaziš? 

 

c) Kakšno vlogo imajo najdene živali v gozdnih tleh? 

 

 

d) Našel si živali, ki se hranijo z listnim opadom in plenilce. Katerih je več? Kaj misliš, da 

je vzrok temu? 

 

 

e) Katerih živali je največ in katerih najmanj? 

 

 

f) V vzorcu si verjetno našel rake enakonožce (prašičke ali kočiče). Če jih nisi našel poglej 

pod trohneče deblo, vejo ali pod kakšen kamen v gozdu. Na tla plastične posode položi 

papirnate brisačke. Polovico zmoči, drugo polovico pa pusti suho. Nato v posodo 

izpusti prašičke in opazuj živali. Na katero stran so povečini odšli prašički? Zakaj?   
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g) Opišemo 4 značilne živali tal mešanega gozda (prašiček, striga, deževnik, mravlja) in jih 

uvrstimo v sistem! Pri tem upoštevamo: 

 prilagoditve okolju, 

 morfološke značilnosti, 

 dihanje, 

 razmnoževanje (življenjski krog), 

 prehrano (vključitev v prehranjevalno verigo in splet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Naloga. 

 

Ciljna skupina: učenci OŠ 

Oprema in pripomočki: terenska obleka in obutev, delovni list, pisalo, določevalni ključ, 

risalni list, lepilo 

Območje izvajanja: 
 

 
 

a) Razišči gozdni rob. S pomočjo določevalnega ključa skušaj določiti, kateri grmi 

sestavljajo gozdni rob. Na risalni list nalepi liste posameznih grmov in pod njimi napiši 

ime vrste. 

 

b) Ali se rastlinska združba gozdnega roba zelo razlikuje od rastlinske združbe gozda? 

Zakaj misliš, da je temu tako? Primerjaj fizikalne pogoje (vlaga, svetloba, toplota) 

gozdnega roba in gozda. Opiši razlike. 
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c) Med grmi, ki si jih našel na gozdnem robu, so tudi nekateri grmi, ki imajo bodice in trne. 

Čemu misliš, da služijo bodice in trni, in zakaj jih ne najdemo tudi na drevesih po 

Sloveniji? Ali obstajajo takšna drevesa v Afriki? Zakaj ravno tam? 

 

 

 

 

15. Naloga. 

 

Ciljna skupina: učenci OŠ 

Območje izvajanja: travnik ob Žerjavinskem potoku 

 

Usedite se v travo in se v miru narave z učiteljem pogovorite o naravovarstvu. Žerjavinski 

potok je območje, ki je del naravovarstvenega načrta, saj je zaščiteno s programom Natura 

2000. Kaj so po vašem mnenju razlogi, da se je območje Žerjavinskega potoka znašlo na 

listi zaščitenih območij? Pomislite, kaj dela to območje posebno. Ali na njem živijo redke 

živali ali rastline? Pogovorite se o vtisih, ki jih je na vas pustilo močvirnato območje 

Žerjavinskega potoka. Delite z ostalimi, kaj vam je bilo najbolj všeč, kaj vas je najbolj 

očaralo, kaj ste se novega naučili, kaj ste prvič videli v naravi, kaj vas je presenetilo in o 

čem bi radi izvedeli še več. Ob vnovičnem obisku lahko učenci sami sestavite načrt dela 

oziroma dejavnosti, ki bi jih radi izvajali v naravnem učilišču. Ne bi bilo to nekaj 

posebnega!   

 

 

 

 

16. Naloga. 

 

Ciljna skupina: učenci OŠ 

Oprema in pripomočki: pisalo, risalni list, lepilo, fotografije, učbenik, literatura, material z 

območja Žerjavinskega potoka, slike itd. 

Območje izvajanja: Učilnica  

 

V učilnici izdelajte plakat na temo Žerjavinski potok – učilnica v naravi. Na plakatu 

skušajte zajeti vse, kar se vam je med obiskom tega območja usidralo v spomin. Kaj ste se 

novega naučili, kaj vas je navdušilo, kaj presenetilo in kaj osrečilo. Uporabite slike, 

fotografije z območja, material, ki ste ga nabrali na območju itd. Lahko naredite več 

plakatov in jih razdelite na posamezna območja, ki ste si jih ogledali na terenu (mlaka, 

mokrišče, mešani gozd…). 
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PRILOGA B: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Poučevanje biologije v naravi in splošno znanje o živalstvu mokrišč 

 

1. Katera metoda pouka ti je najbolj všeč? 

 

a) Učitelj stoji pred razredom in razlaga snov. 

b) Pogovor med učenci in učiteljem. 

c) Praktično delo. 

d) Delo s tekstom (učbenik, delovni zvezek, delovni listi…). 

 

2. Učitelj biologije nas popelje iz razreda v naravo, kjer nato izvedemo učno uro: 

 

a) Enkrat na teden. 

b) Večkrat na teden. 

c) Nekajkrat (2 do 3 – krat) na mesec. 

d) Nekajkrat (2 do 5 – krat) na leto. 

e) Nikoli. 

f) Če noben odgovor ne ustreza, kar sam napiši približno število izletov v naravo pri 

predmetu biologije.   

 

*Upoštevaj tudi naravoslovne dneve. 

 

3. Pri pouku v naravi mi je najbolj všeč: 

 

a) Da je vzdušje bolj sproščeno in učenje bolj zabavno. 

b) Da se vedno naučim nekaj novega, kar lahko uporabim v vsakdanjem življenju. 

c) Da tako snov bolje razumem in si jo bolje zapomnim. 

d) Da se bolje zavedam sveta okoli sebe (odkrivam skrivnosti narave, ki jih poprej 

nisem poznal in znam naravi bolj prisluhniti in se z njo povezati). 

e) Da opazujem živali in rastline v naravi, saj so v svojem naravnem okolju veliko 

bolj zanimive, kot v učbenikih in delovnih zvezkih.  

f) Pouk v naravi mi ni všeč. 

 

4. Kar se naučim pri pouku v naravi: 

 

a) Si zapomnim za vedno. 

b) Si zapomnim za dolgo časa. 

c) Po krajšem času pozabim. 

d) Takoj pozabim. 

 

5. Na naši šoli je pouka v naravi: 

 

a) Dovolj. 

b) Preveč. 

c) Ravno prav. 

d) Premalo. 
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6. Koliko časa na dan preživiš skupno za računalnikom (internet, računalniške igre 

itd.) in pred televizorjem? 

 

a) Manj kot eno uro. 

b) Eno do dve ure. 

c) Dve do tri ure. 

d) Tri do štiri ure. 

e) Več kot štiri ure. 

 

7. Ali prepoznaš žival na sliki? Na črto napiši njeno ime. 

 

Žival št.1 

 

 
 

Žival št. 2 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

     

 Žival št. 3 
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     Žival št. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Žival št. 5                                                     Žival št. 6 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Katere izmed živali na slikah ne najdemo v Sloveniji? 

 

a) Žival št. 1. 

b) Žival št. 2. 

c) Žival št. 3. 

d) Žival št. 4. 

e) Žival št. 5. 
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f) Žival št. 6. 

g) Vse živali najdemo v Sloveniji. 

 

9. Napiši, katere izmed navedenih živali si že srečal v naravi. (Če ne veš njihovega 

imena, lahko napišeš na primer: žival št. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

10. Želva močvirska sklednica je naša edina avtohtona sladkovodna želva. Potrdi ali 

ovrzi našteta dejstva o želvah. 

 

a) Če želvo obrnemo na hrbet se ne more pobrati.                         DA      NE 

b) Želva lahko zleze ven iz svojega oklepa.                                   DA      NE 

c) Avtomobili za želvo niso nevarni, saj ima dovolj trden oklep.  DA     NE 

d) Želva je prepočasna, da bi ujela ribo.                                         DA     NE 

e) Močvirski sklednici predvsem zaradi človeških posegov v njeno naravno okolje 

grozi izumrtje.                                                                                  DA     NE 

f) Želve imajo v ustih ostre zobe.                                                  DA     NE 

g) Želve, ki lovijo plen v vodi imajo med prsti plavalno kožico.  DA     NE 

 

11. Številni dejavniki dandanes vplivajo na kritično zmanjševanje populacij želve 

močvirske sklednice. Obkroži tiste, za katere je odgovoren človek. 

 

a) Izsuševanje mokrišč. 

b) Gradnja cest. 

c) Gradnja stanovanj, naselij, mest in ostale infrastrukture. 

d) Kmetijstvo. 

e) Preusmerjanje potokov in rek. 

f) Onesnaževanje okolja. 

g) Vnašanje tujerodnih vrst v okolje. 

h) Odvzemanje želv iz narave. 

  

 

       Najlepša hvala za sodelovanje! Bil/a si mi v veliko pomoč. 


