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POVZETEK 

 

Voda je dobrina, ki omogoča življenje živim bitjem, vendar je onesnaževanje hidrosfere kljub 

temu prisotno. Glavni viri onesnaževanja voda so gospodinjstva, industrija, poljedelstvo in 

živinoreja, nesreče z razlitji, izpusti iz cistern, promet, spiranje in odcejanje z odlagališč 

odpadkov ter onesnažene padavine. Poznamo več skupin onesnaževal vode, med katere 

spadajo tudi amonijevi, nitratni(V), nitratni(III) in fosfatni ioni, ki so pomembni pokazatelji 

kakovosti voda. Pomembni parametri pri določanju kakovosti vode pa so tudi biokemijska 

potreba po kisiku, trdota in pH vode. Vrednosti naštetih parametrov lahko med drugim 

določimo s kompletom Aquamerck
®
. Analiza temelji na kolorimetrični in titrimetrični tehniki 

določanja koncentracij snovi v vodi. Komplet omogoča hitro analizo vode na terenu, kar je le 

ena od njegovih prednosti. Primeren je tudi za delo v šoli. Kvalitetno delo v šoli omogoča tudi 

uporaba sodelovalnega učenja, katerega naloga ni samo pridobivanje znanja, ampak tudi 

socialni razvoj in pozitiven vpliv na čustveno-motivacijske procese učencev. Onesnaževanje 

hidrosfere in analiza vode ter sodelovalno učenje so vključeni v izdelan PROFILES modul, 

kar predstavlja tudi rezultat diplomskega dela. Modul sledi filozofiji projekta PROFILES, ki 

je projekt 7. evropskega okvirnega programa. Namenjen je poučevanju in učenju 

naravoslovnih vsebin, ki temeljijo na socio-naravoslovnem kontekstu z raziskovanjem. Razvit 

modul »Ali nas mora skrbeti, če popijemo nekaj vode, v kateri se poleti kopamo?« obravnava 

vsebine o onesnaževanju in analizi vode, ki je tudi osrednja tema učnega gradiva. Gre za 

inovativen pristop k poučevanju naravoslovnih vsebin, kjer pomembno vlogo odigra interes 

učencev. To zagotavlja večjo motiviranost učencev za učenje in boljšo naravoslovno 

pismenost. Odločitev za vsebino učnega modula je bila oblikovana na podlagi analize učnih 

načrtov nekaterih naravoslovnih predmetov, kjer se je Kemija v okolju izkazala za predmet, ki 

najbolj natančno obravnava področje, ki ga modul zajema. 
 

 

Ključne besede:  

Onesnaževanje hidrosfere, analiza vode, hitri testi, sodelovalno učenje, PROFILES modul. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Water is a natural resource that allows organisms to live, but hydrosphere pollution is still 

present. The main sources of water pollution are households, industry, agriculture and 

livestock farming, accidents with spillages, leaks from tanks, transport, leaching and drainage 

from waste dumps and polluted rain. There are several categories of water pollutants which 

include ammonium, nitrate(V), nitrate(III) and phosphate ions, which are important indicators 

of water quality. Important parameters in determining the quality of the water are also 

biochemical oxygen demand, water hardness and pH. The values of the listed parameters can, 

among others, also be determined by an Aquamerck
®
 kit. The analysis is based on 

colorimetric and titrimetric technique of determining the concentrations of substances in 

water. The kit allows rapid water analysis on the field, which is one of its advantages. It is 

also suitable for work in school. Quality work in school is also possible with the use of 

cooperative learning, which has the task not only gaining knowledge but also social 

development and positive impact on the emotional-motivational processes. Hydrosphere 

pollution, water analysis and cooperative learning are included in the PROFILES module, 

which also presents the result of the thesis. The module follows the philosophy of the 

PROFILES project, which is a project of the 7
th

 European Framework Program. It is intended 

for teaching and learning science based on the socio-scientific context with inquiry learning. 

Developed module »Should we be worried if we drink some water in which we swim in the 

summer?« treats content about water pollution and water analysis, which is also the focus of 

teaching materials. This is an innovative approach to teaching science, where the important 

role is played by the interest of the students. This guarantees better motivation for learning 

and better science literacy. The decision on the content of the module was developed based on 

the analysis of curricula of some science subjects, where the Chemistry in the environment 

proved to be subject, that deals with the field that the module includes, most accurately. 
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1 UVOD 

 

Učenje analize vode in s tem tudi učenje o onesnaževanju hidrosfere je aktualno področje, ki 

je za učence lahko zelo zanimivo. Pomembno je, da jim z ustreznimi oblikami in metodami 

dela omogočimo, da oblikujejo nova znanja. Upoštevanje idej, ki so bile razvite s projektom 

PROFILES, je eden od načinov, s katerim to lahko zagotovimo. Pri tem je pomembno, da 

izhajamo iz življenja učencev, saj s tem omogočimo večjo motiviranost učencev za učenje in 

boljšo naravoslovno pismenost. Ker pa se ključ do uspeha lahko skriva v sodelovanju, je 

dobro, da učitelji pri svojem delu upoštevajo tudi načela sodelovalnega učenja, ki omogoča 

celostno razvijanje učencev. Dobra učiteljeva priprava lahko prispeva h kvaliteti znanja, ki ga 

učenci med učnim procesom oblikujejo. Zato je namen diplomskega dela razviti PROFILES 

modul, ki bo obravnaval analizo vode s hitrimi testi.  

V teoretičnem delu je predstavljena voda in hidrosfera oz. onesnaževanje hidrosfere, hitri testi 

za analizo vode, sodelovalno učenje, projekt PROFILES ter problem in cilji diplomskega 

dela. Temu sledijo metoda in rezultati. Rezultati zajemajo podatke pridobljene iz analize 

učnih načrtov in PROFILES učni modul o analizi vode. 

Z diplomskim delom smo želeli predstaviti inovativen način učenja analize vode, ki lahko 

prispeva k večji motiviranosti učencev za učenje naravoslovnih vsebin in boljši naravoslovni 

pismenosti učencev. 
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2 TEORETIČNI UVOD 

 

2.1 Voda in hidrosfera  

Voda sestavlja eno izmed sfer našega okolja, to je hidrosfero. Hidrosfera je vsa voda na 

Zemlji in pokriva približno 73 % njene površine. Poleg površinskih voda, ki so najbolj vidna 

oblika, je voda tudi v zraku, pod zemljo itd. (VanLoon in Duffy, 2011). 

Količina vode na Zemlji je konstantna in predstavlja približno 1,39 milijard kubičnih 

kilometrov. Zaradi klimatskih sprememb se delež vode v posameznih virih nekoliko 

spreminja (Graham, Parkinson in Chahine, 2010). Tabela 1 prikazuje vire voda in podatke o 

njihovih prostorninah ter deležih v primerjavi z vso vodo na Zemlji. 

 

Tabela 1: Prostorninska in odstotkovna porazdelitev nekaterih virov voda v hidrosferi 

(prilagojeno po Graham idr., 2010).  

Viri voda Prostornina [1000 km
3
] Odstotek [%] 

Oceani, morja in zalivi 1.338.000,00 96,50 

Ledeniki in polarni sneg 24.064,00 1,74 

Podzemne vode 23.400,00 1,70 

Jezera 176,40 0,0130 

Atmosfera 12,90 0,0010 

Reke 2,12 0,0002 

Biološke vode 1,12 0,0001 

 

Kroženje vode 

S pomočjo različnih fizikalnih procesov, kot so izhlapevanje, kondenzacija idr., voda na 

Zemlji nenehno kroži. Pri tem prehaja med tekočim, trdnim in plinastim agregatnim stanjem. 

S kroženjem vode je hidrosfera v nenehni interakciji z ostalimi sferami (Graham idr., 2010). 

 

2.1.1 Sestavine voda 

Sestava vode je odvisna od mnogih dejavnikov, na primer od geološke podlage, raztapljanja 

snovi v vodi in kemijskih reakcij vode z različnimi snovmi (Ibanez, Hernandez-Esparza, 

Doria-Serrano, Fregoso-Infante in Mohan Singh, 2007). 

Sestavo deževnice določa sestava atmosfere, ki pa se lahko nekoliko razlikuje med različnimi 

geografskimi območji. Razlike so prisotne zaradi naravnih in antropogenih dejavnikov. V 
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deževnici so raztopljeni atmosferski plini, hlapne spojine iz zraka in anorganske soli. 

Prisotnost in koncentracija anorganskih ionov (Cl
−
, Na

+
, SO4

2−
, NO3

−
, NH4

+
, Mg

2+
, Ca

2+
, K

+
, 

HCO3
−
 …) je odvisna predvsem od geografskega območja. Razlike se lahko pojavijo glede na 

to, ali gre za morsko ali kopensko območje (Ibanez idr., 2007). 

Sestava površinskih voda, kamor spadajo potoki, reke, ribniki, jezera, močvirja, barja in izviri, 

se nekoliko razlikuje zaradi različnih dejavnikov. Prisotnost in koncentracija snovi je odvisna 

od sestave kamnin, sestave deževnice, vegetacije idr. V površinskih vodah so prisotni različni 

anorganski ioni (HCO3
−
, Ca

2+
, SO4

2−
, Cl

−
, Na

+
, Mg

2+
, K

+
, Fe

n+
 …), organske snovi (huminske 

snovi), suspendirani delci itd. (Ibanez idr., 2007). 

Sestava podtalnice je odvisna od kamnin in prsti, po katerih se pretaka. Podtalnica med 

drugim vsebuje anorganske ione (Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, Fe

n+
, Na

+
, Cl

−
, SO4

2−
 in HCO3

−
), ogljikov 

dioksid (CO2) in huminske snovi (Ibanez idr., 2007). 

V morski vodi so prisotnih različni ioni (Na
+
, Cl

−
, Mg

2+
, SO4

2−
, Ca

2+
, K

+
, HCO3

−
, Br

−
, BO

3−
, 

Sr
2+

 in F
−
), raztopljeni plini itd. Zaradi velike koncentracije raztopljenih ionov v morski vodi 

je morje slano. Največji prispevek pri slanosti ima natrijev klorid (NaCl), ki ga morska voda 

vsebuje približno 35 gramov na liter (Ibanez idr., 2007). 

 

2.1.2 Onesnaževanje hidrosfere 

Glavni viri onesnaževanja hidrosfere so lahko točkovni ali razpršeni. Do onesnaženosti lahko 

pride zaradi odpadnih voda iz gospodinjstev, industrije, poljedelstva in živinoreje, nesreč z 

razlitji, izpustov iz cistern, prometa, spiranja in odcejanja z odlagališč odpadkov ter 

onesnaženih padavin (Ibanez idr., 2007). 

Kvaliteta vode je pomemben faktor, ki ima velik vpliv na nas in naše okolje. Snovi, ki 

onesnažujejo vode, lahko razdelimo v različne kategorije. Po Manahanu (2009) poznamo 

naslednje skupine onesnaževal vode: (1) elementi v sledovih (arzen, krom, baker, železo, cink 

…), (2) težke kovine (kadmij, svinec, živo srebro …), (3) organsko vezane kovine, (4) 

radionuklidi, (5) anorganska onesnaževala (cianid, amonijak, ogljikov dioksid, vodikov sulfid, 

nitrit, sulfit …), (6) azbest, (7) nutrienti alg, (8) neustrezna kislost, bazičnost in slanost, (9) 

organska onesnaževala v sledovih, (10) poliklorirani bifenili, (11) pesticidi, (12) onesnaženje 

z nafto, (13) odplake, človeški in živalski odpadki, (14) biokemijska potreba po kisiku, (15) 

patogeni, (16) detergenti, (17) kemijski karcinogeni, (18) sedimenti ter (19) neustrezen okus, 

vonj in barva vode, ki vplivajo na estetiko.  
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V nadaljevanju so opisani nekateri parametri, ki so pomembni indikatorji kakovosti vode. 

Opisane parametre lahko določamo tudi s hitrimi testi za analizo vode.  

 

Amonijevi ioni (NH4
+
) 

Amonijak (NH3) je dobro topen v vodi in pri reakciji z vodo nastanejo amonijevi (NH4
+
) in 

hidroksidni (OH
−
) ioni. V nadaljevanju se bo tako za molekule kot za ione zaradi boljše 

preglednosti uporabljal pojem amonijak. V okolju je amonijak naravno prisoten v nizkih 

koncentracijah. Nastane kot stranski produkt pri metabolizmu proteinov in pri razpadu 

organskega materiala. V okolju je amonijak lahko prisoten tudi zaradi urbanega, 

industrijskega in kmetijskega onesnaževanja. Največjo težavo predstavlja spiranje s 

kmetijskih površin. Prevelika koncentracija amonijaka v vodi ima lahko negativne posledice. 

Škoduje lahko ribam in privede do evtrofikacije. Do evtrofikacije lahko pride, ker 

nitrifikajoče bakterije spremenijo molekule amonijaka in amonijeve ione v nitratne ione 

(O'Connor Šraj, Almeida, Swearer, Kolev in McKelvie, 2014). Voda, ki vsebuje amonijak, 

ima drugačen okus in vonj (Ahmed idr., 2011). 

V Pravilniku o pitni vodi (2004) je amonijak uvrščen med indikatorske parametre, saj njegove 

mejne vrednosti niso določene na osnovi neposredne nevarnosti za zdravje ljudi. Njegova 

mejna vrednost je 0,50 mg/l.  

 

Nitratni(V) (NO3
−
) in nitratni(III) ioni (NO2

−
)
 

Nitrat(V) je naravno prisoten v okolju in je pomemben mineral za rast rastlin. Nitrat(III) 

običajno ni prisoten v velikih koncentracijah, razen v reducirajočih okoljih, saj je oksidacijsko 

stanje nitrata(V) bolj stabilno. Zaradi onesnaževanja, predvsem s kmetijstvom, se nitrat(V) 

lahko pojavi tudi v površinskih vodah in podtalnici. Prisotnost nitrata v površinskih vodah 

lahko povzroči evtrofikacijo (Ahmed idr., 2011). Evtrofikacija je proces, pri katerem se zaradi 

povečane koncentracije nekaterih snovi (zlasti dušika, fosforja in kalija) razrastejo rastline. Pri 

tem poteka fotosinteza, kar privede do nasičenosti s kisikom. Z množičnim odmiranjem 

rastlin se porablja kisik in poveča se koncentracija ogljikovega dioksida. To povzroči 

neugodno okolje za aerobne organizme. Pride lahko do pogina živali v vodi, kot so ribe, raki 

in drugi nevretenčarji. Viden dokaz za evtrofikacijo je temno zelena barva, ki je vidna zaradi 

debele plasti alg (VanLoon in Duffy, 2011). Visoke koncentracije nitratov v pitni vodi lahko 

povečajo tveganje za nekatere bolezni, kot so methemoglobinemija, določene vrste raka, 

diabetes, motnje delovanja ščitnice idr. (Ahmed idr., 2011). 
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V Pravilniku o pitni vodi (2004) sta nitrat(V) in nitrat(III) uvrščena med kemijske parametre. 

Mejna vrednost nitrata(V) je 50 mg/l, nitrata(III) pa 0,50 mg/l. 

 

Fosfatni ioni (PO4
3−

) 

Fosfor je v različnih anorganskih in organskih oblikah prisoten v kamninah, prsti, vodi ... 

Fosfatni ioni so pomembni minerali za rast rastlin. Uporabljajo se v kmetijstvu kot umetna 

gnojila, v pralnih sredstvih itd. Prevelike koncentracije fosfatnih ionov v vodi lahko 

povzročijo onesnaženje. To se lahko kaže kot evtrofikacija površinskih voda (VanLoon in 

Duffy, 2011). 

Mejna vrednost za fosfatne ione v pitni vodi ni določena (Pravilnik o pitni vodi, 2004). 

 

Kisik (O2) 

Koncentracija raztopljenega kisika v vodi je eden od najpomembnejših pokazateljev kvalitete 

vode. Kisik predstavlja osnovo za življenje vodnih organizmov. Poleg določanja 

koncentracije raztopljenega kisika je pomembno tudi določanje porabe kisika. Poraba kisika 

se lahko meri kot biokemijska potreba po kisiku (BPK) ali kemijska potreba po kisiku (KPK). 

Visoke vrednosti BPK in KPK lahko kažejo na onesnaževanje z organskimi snovmi. To lahko 

pripelje do zmanjšane vsebnosti raztopljenega kisika v vodi. BPK nam pove koliko kisika 

potrebujejo mikroorganizmi za razgradnjo organskega materiala v vodi. Pri določanju KPK pa 

se organske spojine ne oksidirajo biološko, ampak s kemikalijami (Peirce, Weiner in Vesilind, 

1998). Najbolj pogosti viri onesnaževanja z organskimi snovmi so: odpadna voda iz 

gospodinjstev, industrija (npr. papirna in živilska) in občasno tudi odcejanje in spiranje iz 

silaže in gnojevke zaradi kmetijstva (European Environment Agency, 2014).   

 

Trdota vode 

Trdoto vode večinoma povzročajo kalcijeve in magnezijeve soli. Glede na kation ločimo 

kalcijevo in magnezijevo trdoto. Trdoto vode lahko ločimo tudi na karbonatno in 

nekarbonatno. Pri segrevanju vode se zmanjša topnost ogljikovega dioksida in posledično se 

izločajo netopni karbonati. Nastanejo iz topnih hidrogenkarbonatov. Tej trdoti pravimo 

karbonatna trdota. Karbonatna trdota povzroča izločanje vodnega kamna. Nekarbonatno 

(permanentno/stalno) trdoto pa predstavljajo kalcijeve in magnezijeve soli topne tudi pri višjih 

temperaturah. Totalna trdota je vsota karbonatne in nekarbonatne oz. kalcijeve in magnezijeve 

trdote. Trdota vode je običajno izražena v mol/m
3
 ali v nemških trdotnih stopinjah (°d). Eno 

trdotno stopinjo ima raztopina, ki vsebuje 10 mg/l kalcijevega oksida (CaO) (Kočar, 2010). 
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Mejna vrednost za trdoto vode v pitni vodi ni določena (Pravilnik o pitni vodi, 2004). 

 

pH 

pH vrednost vode nam pove, kakšna je njena kislost oziroma bazičnost. Ekstremne vrednosti 

so običajno posledica nezgod, napak v pripravi pitne vode ali sproščanja snovi iz materialov, 

ki so v stiku z vodo. Kljub temu, da pH vode običajno nima vpliva na potrošnika, je 

pomemben parameter kvalitete vode (Ahmed idr., 2011). 

V Pravilniku o pitni vodi (2004) je pH uvrščen med indikatorske parametre. Njegova mejna 

vrednost je ≥ 6,5 in ≤ 9,5. Za vodo, ki je namenjena pakiranju, je lahko najnižja vrednost 4,5, 

za vodo, ki je namenjena pakiranju in je naravno bogata ali umetno obogatena z ogljikovim 

dioksidom, pa je lahko ta vrednost še nižja. 

 

2.1.3 Čiščenje onesnaženih voda 

Čistilne naprave so postale zelo pomembne, saj predstavljajo ukrep za izboljševanje kakovosti 

vodnega okolja. Čiščenje odpadnih voda poteka s pomočjo fizikalnih, kemijskih in bioloških 

procesov. Najbolj okoljsko ugodna rešitev za čiščenje biološko ali delno razgradljivih 

odpadnih voda so biološke čistilne naprave. Tradicionalno biološko čiščenje delimo na 

primarno, sekundarno in terciarno stopnjo (Urbanič in Toman, 2003). 

Na primarni stopnji čiščenja potekajo predvsem mehanski procesi precejanja in usedanja 

delcev. Druga stopnja čiščenja obsega predvsem biokemijske procese razgradnje. Cilj 

sekundarnega čiščenja je zmanjšati količino vseh organskih snovi v vodi. V primeru, ko 

mikroorganizmi razgrajujejo organske snovi v prisotnosti kisika, poteka aerobno biološko 

čiščenje, v odsotnosti kisika pa anaerobno biološko čiščenje. V aerobnih postopkih organizmi 

razgradijo organske snovi v nizkomolekularne organske snovi in jih v končni fazi oksidirajo 

do anorganskih. Anaerobni postopki temeljijo na metanogenezi. Produkti so 

nizkomolekularne organske snovi in v končni fazi plin (metan). Uporaba terciarne stopnje je 

odvisna od uspešnosti predhodnega čiščenja. Običajno ta stopnja poteka zaradi previsoke 

vrednosti BPK, amonijaka, nitratov, fosfatov in suspendiranih delcev. Za zmanjšanje teh 

vrednosti se uporabljajo različni biološki filtri, modificirani procesi čiščenja z aktivnim 

blatom za odstranjevanje nitratov in fosfatov, ionski izmenjevalci za anorganske ione idr. 

(Urbanič in Toman, 2003). 
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2.1.4 Stanje voda v Sloveniji 

V Sloveniji so z Uredbo o stanju površinskih voda (2009) določena merila za ugotavljanje 

stanja površinskih voda, okoljski standardi kakovosti in merila za ugotavljanje kemijskega in 

ekološkega stanja površinskih voda, vrste monitoringa itd.  

V skladu z Vodno direktivo se kemijsko stanje površinskih in podzemnih voda lahko oceni 

kot dobro ali slabo, ekološko stanje pa je v primeru površinskih voda lahko ocenjeno z zelo 

dobro, dobro, zmerno, slabše ali slabo, v primeru podzemnih voda pa kot dobro ali slabo. 

Slovenija je v primerjavi z razvitimi državami po kakovosti voda v evropskem vrhu. Eden od 

razlogov je, da večina rek izvira na ozemlju Slovenije. Kljub temu obstaja nekaj težav s 

kakovostjo površinskih in podzemnih voda. Težave so predvsem na odsekih rek, ki so 

obremenjene s prevelikimi količinami industrijskih in komunalnih odplak. Problemi so tudi v 

podzemnih vodah, ki so v Sloveniji glavni vir pitne vode, saj so obremenjene z nitrati in 

pesticidi, lokalno pa tudi s kloriranimi organskimi spojinami. V severozahodnem delu 

Slovenije in v okolici Celja je onesnaženje najbolj izrazito (Ambrožič idr., 2008).  

 

2.1.5 Pitna voda 

Pitna voda je eden od osnovnih pogojev za življenje (Eržen idr., 2010). V Pravilniku o pitni 

vodi (2004) so določene zahteve, ki jih pitna voda mora izpolnjevati. Namen tega je varovati 

zdravje ljudi pred škodljivimi učinki, ki bi nastali zaradi kakršnegakoli onesnaženja pitne 

vode. 

Pitna voda je lahko onesnažena z nekaterimi biološkimi in kemičnimi snovmi (Tabela 2), ki 

običajno ne povzročijo takojšnjih zdravstvenih težav, ampak se le-te pojavijo po dolgotrajnem 

uživanju takšne pitne vode (Eržen idr., 2010).  
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Tabela 2: Najpogostejši biološki in kemični agensi v pitni vodi (prilagojeno po Eržen idr., 

2010).  

Biološki agensi Kemični agensi 

Bakterije 

 šigele, salmonele, E.coli 

 streptokoki fekalnega izvora, 

legionela, pseudomonas; 

Virusi 

 virus hepatitisa A, Coxsackie, Echo 

virus infektivnega hepatitisa, 

rotavirusi; 

Paraziti 

 kriptosporidiji, ameba, giardia; 

 nitrati(V) in nitrati(III) 

 svinec 

 arzen 

 živo srebro 

 policiklični aromatski ogljikovodiki 

(PAH) 

 fosfati 

 pesticidi 

 herbicidi 

 mineralna gnojila 

 poliklorirani bifenili (PCB) 

 

2.2 Hitri testi za analizo vode 

Hitri testi za analizo posameznih snovi so kompleti reagentov in potrebščin, ki so primerni za 

analizo na terenu. Poznamo hitre teste za analizo vode, prsti idr., ki jih proizvajajo različna 

podjetja. Zaradi preproste uporabe in možnosti hitrega določanja snovi so primerni tudi za 

delo pri pouku. Pri metodološkem delu diplomskega dela bo razvit PROFILES učni modul, ki 

bo ob učenju o onesnaževanju voda vključeval tudi delo učencev s kovčki za hitro analizo 

vode. Predvideli bomo uporabo hitrih testov za analizo vode nemškega proizvajalca Merck.  

S kompletom Aquamerck
®
 (Slika 1) lahko določamo koncentracijo amonijevih, nitratnih(V), 

nitratnih(III) in fosfatnih ionov v vodi, kisik in porabo kisika, totalno in karbonatno trdoto 

vode, pH ter temperaturo vode. 

 



Učenje analize vode s PROFILES učno strategijo  Alisa Delić 

9 

 

 

Slika 1: Komplet Aquamerck
®

 

 

2.2.1 Določanje ionov s hitrimi testi 

Testi, ki jih je mogoče opraviti s kompletom Aquamerck
®

, temeljijo na dveh tehnikah 

določanja koncentracij snovi v vodi: kolorimetrični in titrimetrični. Pri kolorimetrični 

določitvi vzorcu dodamo reagente. Poteče kemijska reakcija s snovjo, ki jo določamo. Pri tem 

pride do spremembe barve raztopine. Intenzivnost obarvanosti raztopine je proporcionalna 

vsebini snovi v vodi, ki jo določamo. Primerjava barve raztopine z barvo na barvni lestvici 

nam omogoča, da neposredno odčitamo specifično koncentracijo snovi, ki jo določamo. Pri 

titrimetrični določitvi vzorcu dodamo indikator, ki spremeni barvo vzorca glede na vsebnost 

snovi, ki jo določamo. Po kapljicah dodamo reagent, ki reagira s snovjo. Ko vsa količina 

snovi, ki jo določamo, zreagira (ekvivalentna točka titracije), indikator spremeni barvo. 

Prostornina titracijske raztopine, ki je bila potrebna za spremembo barve pri titraciji, je 

proporcionalna količini snovi, ki jo določamo v vzorcu. Količino odčitamo na skali titracijske 

pipete (Merck, b.d.). 
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Amonijev ion (NH4
+
) 

Amonijev ion reagira s klorovim reagentom in tvori monokloramin. Ta nato reagira s timolom 

in tvori zelen 2,2-izopropil-5,5-metil indofenol. Določitev je kolorimetrična
 
(Merck, b.d.). 

 

Nitratni(V) ion (NO3
−
) 

Nitrat(V) reduciramo do nitrata(III), ki reagira s sulfanilno kislino in tvori diazonijevo sol. Ta 

nato reagira z 2,5-dihidroksibenzojsko kislino in tvori oranžno-rumeno azo barvilo. Določitev 

je kolorimetrična (Merck, b.d.). 

 

Nitratni(III) ion (NO2
−
)
 

Nitrat(III) reagira s sulfanilno kislino in tvori diazonijevo sol. Ta nato reagira z N-(1-

naftil)etilendiamin dihidrokloridom in tvori rdeče-vijolično azo barvilo. Določitev je 

kolorimetrična (Merck, b.d.). 

 

Fosfatni ion (PO4
3−

) 

Ortofosfatni ioni reagirajo z molibdenovimi ioni in tvorijo fosfomolibdenovo kislino, ki jo 

nato reduciramo v fosfomolibdenovo modro. Določitev je kolorimetrična (Merck, b.d.). 

 

pH 

Vzorcu vode dodamo indikator, ki spremeni barvo glede na pH vzorčne vode. Določitev je 

kolorimetrična (Merck, b.d.). 

 

Kisik (O2) 

Kisik oksidira bivalenten mangan v višje valenten manganov hidroksid. Pri kasnejši redukciji 

z jodidom v Mn(II) nastane količina joda, ki je ekvivalentna količini raztopljenega kisika. 

Raztopina spreminja barvo od vijolične do modre (odvisno od vsebnosti kisika) v prisotnosti 

škroba kot indikatorja. Jod nato titriramo z natrijevim tiosulfatom do razbarvanja raztopine. 

Določitev je titrimetrična (Merck, b.d.). 

 

Totalna trdota 

Kalcijevi in magnezijevi ioni reagirajo z indikatorjem in tvorijo rdeč kompleks. Pri titraciji s 

Titriplex
®
 III (etilendinitrilotetraocetna kislina, dinatrijeva sol) se indikator odcepi iz 

kompleksa z ioni in pride do spremembe barve raztopine, ki postane zelene barve. Določitev 

je titrimetrična (Merck, b.d.). 
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Karbonatna trdota 

Vzorec vode titriramo s klorovodikovo kislino (pH = 4,3) do spremembe barve indikatorja iz 

modre v rdečo. Določitev je titrimetrična (Merck, b.d.). 

 

2.2.2 Prednosti in zanesljivost uporabe kovčka za analizo vode 

Z uporabo hitrih testov pri pouku lahko pokažemo, da kemija ni le neka abstraktna veda, ki je 

učenci pogosto ne marajo, ampak, da je lahko tudi zelo uporabna v vsakdanjem življenju. 

Kljub temu, da uporaba hitrih testov za analizo vode ni najbolj natančna, saj lahko pride do 

subjektivnih napak pri primerjanju barv, nenatančnem odmerjanju kapljic reagentov itd., ima 

številne prednosti. To so: hitra analiza, nizka cena posamezne analize, niso potrebne drage in 

velike naprave, mobilnost, preprosta uporaba tudi za nestrokovnjake in ni potrebna umeritev s 

standardnimi raztopinami pred vsako določitvijo (Šteblaj, 1997).   

Šteblaj (1997) je v svojem diplomskem delu primerjala različne tehnike določanja snovi v 

vodi. Pri tem jo je zanimala predvsem natančnost in zanesljivost meritev oz. dobljenih 

rezultatov. S primerjavo z instrumentalnimi metodami je ovrednotila hitre teste za analizo 

kroma, niklja, bakra, nitrata in fosfata. Ugotovila je, da so uporabljeni hitri testi precej 

natančni. Kljub temu pa so rezultati pokazali, da so instrumentalne tehnike zaradi manjših 

napak pri posameznih meritvah bistveno natančnejše.  

 

2.3 Sodelovalno učenje 

Pri zasnovi PROFILES modula bomo poskušali upoštevati načela sodelovalnega učenja, saj 

ima tak način dela pri pouku mnoge prednosti. Učencem omogoča oblikovanje znanja in 

socialni razvoj ter ugodno vpliva na čustveno-motivacijske procese (Peklaj, 2001).  

Sodelovalno učenje je učenje v majhnih skupinah, kjer se ohrani odgovornost vsakega 

posameznika. Člani skupine so med seboj pozitivno povezani in z neposredno interakcijo pri 

učenju skušajo doseči skupen cilj (Peklaj, 2001).  

Učitelj je pri frontalni učni obliki posredovalec učne vsebine, medtem ko je njegova naloga 

pri sodelovalnem učenju spodbujanje in opazovanje skupinskega dela. Sodelovalno učenje 

spodbuja razmišljanje in kreativnost na več načinov. V primerjavi s frontalno učno obliko 

imajo učenci pri sodelovalnem učenju možnost izraziti svoja razmišljanja in ideje (Marentič 

Požarnik, 2000). 
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Za uspešno sodelovalno učenje je potrebno upoštevati pet glavnih načel. To so: (1) delo v 

skupinah, (2) pozitivna soodvisnost članov, (3) odgovornost posameznega člana, (4) ustrezna 

struktura naloge in (5) sodelovalne veščine. Skupine so običajno oblikovane heterogeno in 

imajo štiri člane. Takšne skupine so se izkazale za najbolj učinkovite. Člani skupine morajo 

razumeti, da delo in uspeh celotne skupine koristita tudi vsakemu posamezniku, uspeh 

posameznika pa skupini. V tem se kaže načelo pozitivne soodvisnosti. Pomembna je še 

posameznikova odgovornost, ki jo lahko učitelj poveča tudi s tem, da posameznim članom 

skupine dodeli vloge. Pomembne sodelovalne veščine, ki jih morajo učenci usvojiti za 

učinkovito delo v skupini so: poslušanje, usmerjanje pozornosti na vse člane skupine in 

spodbujanje vseh članov skupine, usmerjanje pozornosti na nalogo in vztrajanje pri nalogi, 

sprejemanje, odprtost, spodbujanje izražanja različnih zamisli, izrekanje pohval, ustrezna 

pomoč, nadzorovanje glasnosti in razvijanje občutka odgovornosti. Poznamo več različnih 

struktur nalog, ki so primerne za sodelovalno učenje, in sicer strukture za utrjevanje znanja 

(sodelovalne karte, več glav več ve, preverjanje v parih, okrogla miza, pošiljanje vprašanj …), 

strukture za razvoj pojmov (skupinska diskusija, intervju v treh stopnjah, skupinska pojmovna 

mreža …), sodelovalne projekte (preprosti projekti, krog, skupinska preiskava …) in 

sestavljene strukture (izvirna sestavljanka, sestavljanka II) ter programe za učenje veščin 

(individualizacija v skupini, sodelovalno integrirano branje in pisanje) (Peklaj, 2001).  

 

2.4 Projekt PROFILES 

Raziskave kažejo, da učenci večinoma nimajo radi naravoslovja, da poučevanje naravoslovja 

ni inovativno, zanimivo, uporabno in je pogosto dolgočasno. Eden izmed namenov projekta 

PROFILES je odprava teh težav. Projekt PROFILES je projekt 7. evropskega okvirnega 

programa in je namenjen poučevanju in učenju naravoslovnih predmetov na osnovi družbeno-

naravoslovnega konteksta z raziskovanjem. Akronim »PROFILES« pomeni »Professional 

Reflection-Oriented Focus on Inquiry Learning and Education through Science«, kar je v 

prevodu »Učiteljeva refleksija o raziskovalnem učenju in izobraževanju z naravoslovjem«. 

Celoten projekt je osredotočen na poučevanje naravoslovja, biologije, kemije in fizike v 

tretjem obdobju osnovne šole in v 1. in 2. letniku srednje šole. Glavni namen projekta je 

uvajanje raziskovalnega učenja v naravoslovno izobraževanje (Devetak, 2011). 

Učenje z raziskovanjem zajema različne učenčeve aktivnosti, kot so načrtovanje raziskave, 

predvidevanje rezultatov, preverjanje spremenljivk, načrtovanje kemikalij in potrebščin, 

spremljanje meritev, pisanje poročila o poteku in podajanje rezultatov. Učenec gre ob pomoči 
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učitelja skozi proces konstruiranja znanja. Z raziskovalnim učenjem se razvijajo tudi 

učenčeve socialne veščine, predvsem medosebni stiki in tudi osebne vrline (Wissiak Grm, 

2011). 

Končni cilji projekta PROFILES so: 

 učenci/dijaki naj bi bili bolje naravoslovno pismeni, 

 učenci/dijaki naj bi bili bolj motivirani za učenje naravoslovja in 

 učitelji naj bi se zavedali pomena prevzemanja inovacij v poučevanju in njihove 

integracije v svoje prihodnje delo, kar bi omogočilo učinkovito poučevanje 

naravoslovja (Devetak, 2011). 

 

2.4.1 Zgradba PROFILES modulov 

V metodološkem delu diplomskega dela bo razvit PROFILES učni modul, ki bo obravnaval 

analizo vode s hitrimi testi. 

Učna gradiva projekta PROFILES so problemsko zasnovana in temeljijo na življenjskih 

situacijah, kjer učenci spoznavajo naravoslovne vsebine skozi bolj ali manj odprto 

raziskovalno delo na osnovi izvajanja eksperimentov. Učni moduli so izdelani tako, da 

vključujejo družbeni vidik, uporabo tridelnega modela ((1) socio-naravoslovni scenarij, (2) 

učenje z raziskovanjem in (3) odločanje pri reševanju problema) spodbujanja razvoja 

naravoslovne pismenosti učencev in dijakov, izobraževanje z naravoslovjem s poudarkom na 

učenčevem/dijakovem interesu in relevantnosti njegovega naravoslovnega znanja (Devetak, 

2011). 

Učna gradiva PROFILES temeljijo na gradivu, ki je bilo izoblikovano v sklopu FP6 projekta 

PARSEL in VAUK pristopu, ki ga razvija raziskovalna skupina na Pedagoški fakulteti. V 

projektu PARSEL so učne enote zasnovane v treh korakih oz. delih. To so: postavitev scene, 

učenje z raziskovanjem in odločanje pri reševanju socio-naravoslovnih problemov (Ferk 

Savec, 2011). Učne enote, ki temeljijo na VAUK (Vodeno Aktivno Učenje Kemije) 

postavljajo učenca v središče procesa učenja. Deli, ki jih te enote vsebujejo so: (1) Naslov, (2) 

Zakaj se to učim?, (3) Učni cilji, (4) Učni dosežki, (5) Predhodno znanje, (6) Viri, (7) Novi 

pojmi, (8) Podatki in modeli, (9) Ključna vprašanja, (10) Naloge za vajo, (11) Ali razumem? 

in (12) Problemske naloge. Celotno gradivo je problemsko zasnovano, kar nakazuje že naslov, 

ki mora biti podan kot problemsko vprašanje. Nanašati se mora na konkretno situacijo v 

okolju, ki je učencu bolj ali manj poznana (Devetak in Glažar, 2009). PROFILES učni modul 
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vključuje navodila za učence, navodila za učitelje, način preverjanja in ocenjevanja znanja in 

učiteljeve zapiske. 

 

2.5 Problem in cilji diplomskega dela 

Zaradi načina življenja, ki ga imamo, je onesnaževanje hidrosfere postalo velik problem in 

glede na to, da je voda ena izmed osnovnih dobrin, ki nam omogoča življenje, je pomembno, 

da sta temi voda in onesnaževanje vode obravnavani že v osnovni šoli. V metodološkem delu 

diplomskega dela smo z deskriptivno metodo analizirali nekatere učne načrte naravoslovnih 

predmetov v osnovni šoli in s tem ugotovili, kako sta ti dve temi zastopani. Ker pa ni 

pomembno le, kaj določen predmet obravnava, ampak tudi, kako učenci oblikujejo novo 

znanje, je bil eden od ciljev diplomskega dela razviti PROFILES učni modul, ki obravnava 

analizo vode s hitrimi testi. Učencem lahko v okviru obveznih in izbirnih naravoslovnih 

predmetov, naravoslovnih dni in krožkov predstavimo kovček za analizo vode in jih naučimo, 

kako se ga uporablja. Pri PROFILES učnem modulu smo predvideli tudi upoštevanje načel 

sodelovalnega učenja. 

 

3 METODA 

Uporabljena metoda je deskriptivna neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. 

 

3.1 Vzorec 

Analizirali smo osnovnošolske učne načrte nekaterih naravoslovnih predmetov. To so: 

Naravoslovje (6. in 7. razred), Kemija (8. in 9. razred), Poskusi v kemiji (izbirni predmet), 

Kemija v okolju (izbirni predmet) in Kemija v življenju (izbirni predmet). 

Vsi učni načrti so dostopni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

(Bačnik, Bukovec idr., 2011; Bačnik, Skvarč idr., 2005; Skvarč idr., 2011).  

 

3.2 Zbiranje podatkov  

Podatki so bili zbrani z analizo osnovnošolskih učnih načrtov nekaterih naravoslovnih 

predmetov. Zbirali smo podatke o tem, kako so vsebine o vodi in onesnaževanju vode 

zastopane v učnih načrtih in s tem tudi pri pouku. Upoštevali smo vse bolj ali manj specifične 
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podatke. Pri tem smo se osredotočili na tri področja. To so: operativni cilji in vsebine ter 

didaktična priporočila.  

4 REZULTATI  

4.1 Voda in onesnaževanje vode v učnih načrtih osnovne šole 

V nadaljevanju so zbrani rezultati analize učnih načrtov (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Voda in onesnaževanje vode v učnih načrtih osnovne šole (podatki Bačnik, 

Bukovec idr., 2011; Bačnik, Skvarč idr., 2005; Skvarč idr., 2011). 

 Operativni cilji in vsebine Didaktična priporočila 

Naravoslovje 

 V vsebinskem sklopu Snovi so 

nekateri cilji pri enoti 

Raztopine (viri voda v naravi, 

trdota in mehčanje vode) 

vezani na teme o vodi. 

 V vsebinskem sklopu Energija 

je predvidena tema o vodi kot 

viru energije. 

 V vsebinskem sklopu Vpliv 

človeka na okolje je več tem o 

vodi.  

 Teme o vodi lahko vključimo 

tudi v nekatere druge enote, 

čeprav učnem načrtu niso 

neposredno predlagane (npr. 

metode ločevanja čistih snovi 

iz zmesi). 

 V učnem načrtu je 

priporočeno 

eksperimentiranje, reševanje 

problemov itd., kar lahko 

upoštevamo tudi pri obravnavi 

vode. 

Kemija 

 Teme o vodi lahko vključimo v 

več vsebinskih sklopov, čeprav 

v učnem načrtu večinoma niso 

neposredno predlagane. Izjema 

je vsebinski sklop Elementi v 

 V učnem načrtu je priporočen 

eksperimentalno-znanstveni 

pristop itd., kar lahko 

upoštevamo tudi pri obravnavi 

vode. 
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periodnem sistemu (naravni viri 

elementov in spojin).  

 

 

Poskusi v kemiji 

 Teme o vodi lahko vključimo v 

predmet, čeprav v učnem 

načrtu niso neposredno 

predlagane. 

 V učnem načrtu je 

priporočeno eksperimentalno 

delo kot temeljna učna 

metoda. Med predlaganimi 

eksperimenti, ki obravnavajo 

vodo so: elektroliza vode, 

ugotavljanje pH in 

prevodnosti različnih vzorcev 

vode iz okolice in določanje 

vrelišča vode. 

Kemija v okolju 

 Modula Kakovost celinskih in 

morskih voda in Kakovost tal 

in podtalnice obravnavata 

teme, ki so neposredno 

povezane s temo diplomskega 

dela. 

 Predlagano je terensko delo, ki 

vključuje uporabo kovčka za 

analizo vode. 

 Pri obravnavi vode lahko 

upoštevamo tudi druge 

predloge (sodelovalno delo 

itd.). 

Kemija v življenju 

 Teme o vodi lahko vključimo v 

predmet, čeprav v učnem 

načrtu niso neposredno 

predlagane. 

 V učnem načrtu je 

priporočeno eksperimentalno 

delo idr., kar lahko 

upoštevamo tudi pri obravnavi 

vode. 

 

Teme o vodi so posredno zastopane v vseh analiziranih učnih načrtih. Predvsem je odvisno od 

učitelja, kako bo določeno učno vsebino povezal z vsebinami o vodi. Vsebine pri predmetu 

Kemija v okolju so najbolj povezane s temo, ki jo obravnava diplomsko delo. V učnem načrtu 

so predlagane teme o onesnaževanju vode in uporaba kovčka za hitro analizo vode. 

Učni načrti nam zapovedujejo oz. priporočajo, kaj je potrebno pri pouku obravnavati. Od 

učiteljev pa je odvisno, kako učencem z ustreznimi oblikami in metodami dela pomagajo 

oblikovati nova znanja. Glede na to, da je onesnaževanje okolja in s tem tudi onesnaževanje 

hidrosfere velika težava današnje družbe, je dobro, da učence o tem tudi ustrezno izobrazimo. 
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Eden od načinov, ki omogoča kvalitetno formiranje znanja, je sledenje PROFILES filozofiji. 

Na osnovi analize učnih načrtov je bilo ugotovljeno, da je PROFILES modul o onesnaževanju 

in analizi vode mogoče uporabiti za delo pri pouku. Ker je naravoslovna pismenost in večja 

motiviranost učencev za učenje naravoslovnih predmetov pomembna, je bil razvit PROFILES 

učni modul. Modul omogoča, da učenci oblikujejo nova znanja z učenjem z raziskovanjem. 

Razvito učno gradivo obravnava okoljske učne vsebine, ki so pomembne za vsakdanje 

življenje učencev. S poučevanjem in učenjem o onesnaževanju vode in analizi vode 

prispevamo k boljšemu poznavanju okoljskih vsebin, kar omogoča tudi večje zavedanje o 

pomenu ohranjanja čistega okolja. 
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4.2 PROFILES učni modul o analizi vode 

 

 Ali nas mora skrbeti, če popijemo nekaj 
vode, v kateri se poleti kopamo? 

 

    
     Onesnažena voda (Vir: Wikipedia)      Analiza vode (Vir: Wikipedia)  

 
 

Modul za poučevanje Kemije v okolju v 9. razredu osnovne šole. 

 
Povzetek 
PROFILES učni modul »Ali nas mora skrbeti, če popijemo nekaj vode, v kateri se 
poleti kopamo?« obravnava vsebine o onesnaževanju in analizi voda, ki so z učnim 
načrtom predvidene tudi pri izbirnem predmetu Kemija v okolju. Pri učenju z 
raziskovanjem, ki poteka po načelih sodelovalnega učenja, učenci spoznajo vire 
onesnaževanja voda, onesnaževala, naučijo se analizirati vodo, ovrednotiti vrednosti 
parametrov in tudi sami načrtovati eksperimente. Učenci se seznanijo s terenskim 
delom in ustreznim rokovanjem s potrebščinami in kemikalijami. Pri svojem delu 
krepijo sodelovalne veščine. 

 
Modul vključuje 

1. Navodila za učence 
Podroben opis scenarija ter učne vsebine in naloge, ki jih 
morajo učenci rešiti. 

2. Navodila za učitelja Predlogi, kako poučevati z učnim modulom. 

3. 
Način preverjanja in 
ocenjevanja znanja 

Predlogi strategij in kriterijev ocenjevanja. 

4. Učiteljevi zapiski 
Podane dodatne informacije o učni vsebini in rešitve 
nalog v navodilih za učence. 
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Zahvala 
Modul je pripravila Alisa Delić (konzulent: doc. dr. Iztok Devetak) po priporočilih EC FP7 PROFILES projekta na 
Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva pl. 16, Ljubljana. Spletna stran projekta je http://www2.pef.uni-
lj.si/kemija/projekti.php; e-pošta: profiles@pef.uni-lj.si; UL-PROFILES projektna skupina (2011) v okviru 
Konzorcijuma - www.profiles-projects.eu. 

 
 
Učni cilji/kompetence povezani/e z vsebino modula; Učenci: 

1. razumejo pomen vode za življenje; 
2. znajo našteti vodne vire; 
3. poznajo vire onesnaževanja in onesnaževala voda; 
4. sklepajo na možen vzrok onesnaženosti vode; 
5. načrtujejo in izvedejo eksperiment; 
6. znajo uporabljati kovček za hitro analizo vode; 
7. razumejo pomen parametrov kakovosti vode; 
8. ovrednotijo kakovost vode;  
9. poznajo različne metode za določanje trdote vode in jih ovrednotijo. 
 

Vsebina učnega načrta:   
(1) onesnaženost površinskih voda – preučevanje ustreznih virov; (2) pravilen 
odvzem vodnega vzorca; (3) vrednotenje podatkov; (4) predstavitev, vrednotenje, 
analiza rezultatov vodnega vzorca; (5) analiza bližnjih, površinskih vodnih virov; (6) 
uvod v osnove ekotoksikologije; (7) sodelovalno, raziskovalno delo. 
 

Metode in oblike dela:  
- metode: besedne metode (ustna razlaga, pogovor, delo z besedilom, metoda 
pisanja); eksperimentalne metode; metode izkustvenega učenja (samorefleksija, 
reševanje problemov, poučevanje s primeri, učenje z računalnikom, ekskurzije);  
- oblike (frontalna, individualna, skupinsko delo);  
- didaktični sistemi (terensko delo, sodelovalno učenje). 
 

Predviden čas:  
5 šolskih ur (45 min) 
 
Predznanje:  
Učenci naj bi že znali: (1) našteti vire voda v naravi, glede na to, kaj je v njih 
raztopljeno; (2) razložiti pojem trdota vode in pH vode; (3) razložiti vpliv posameznika 
na okolje; (4) našteti glavne vzroke onesnaževanja, ključne onesnaževalce in njihove 
posledice.  
 

http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/projekti
http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/projekti
mailto:profiles@pef.uni-lj.si
http://www.profiles-projects.eu/
http://www.profiles-projects.eu/
http://www.profiles-projects.eu/
http://www.profiles-projects.eu/
http://www.profiles-projects.eu/
http://www.profiles-projects.eu/
http://www.profiles-projects.eu/
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Aktivnosti učencev 

Ali nas mora skrbeti, če popijemo nekaj 
vode, v kateri se poleti kopamo? 

 
Ime in priimek: __________________________               Skupina: ____ Razred: ___  

 
(1) Zakaj se to učim? 

    
     Onesnažena voda (Vir: Wikipedia)      Analiza vode (Vir: Wikipedia) 
 
Voda je izredno pomembna spojina, brez katere naše življenje ne bi bilo mogoče. 
Uporabljamo jo za različne namene. Med poletjem se običajno še posebej veselimo 
lepega vremena, saj se gremo takrat lahko kopat. Ali se ti je že kdaj zgodilo, da si 
med plavanjem in potapljanjem nekaj vode ponesreči tudi popil? To se je zgodilo Tini, 
ko je s prijatelji preživljala lep poletni dan ob jezeru. Tina in prijatelji so se zelo 
zabavali. V vodi so plavali, se potapljali na vdih, skakali s pomola in si podajali žogo. 
Zvečer, ko se je Tina vračala domov, je v bližini jezera videla tovarno, iz katere so se 
valili oblaki dima. Ob tem je pomislila, da bi bila voda, v kateri so se kopali, lahko tudi 
onesnažena. Hitro jo je začelo skrbeti, saj se je spraševala, če je lahko kaj narobe, 
ker je nekaj vode nehote tudi popila. Odločila se je, da bo takoj naslednji dan odšla 
ponovno k jezeru in preverila, ali so njene skrbi utemeljene ali popolnoma odveč. 
Kako bi Tina lahko to ugotovila? Ali si želiš tudi sam preveriti kakovost vode v 
kopališču, kjer preživljaš poletne dni?  
 

 
(2) Učni cilji: (1) razumeti pomen vode za življenje; (2) znati našteti vodne vire; (3) poznati vire onesnaževanja in 

onesnaževala voda; (4) sklepati na možen vzrok onesnaženosti vode; (5) znati uporabljati kovček za analizo 
vode; (6) načrtovati in izvesti terensko delo; (7) razumeti pomen parametrov kakovosti vode; (8) ovrednotiti 
kakovost vode; (9) poznati različne metode za določanje trdote vode in jih ovrednotiti. 
(3) Učni dosežki: (1) razumevanje onesnaževanja hidrosfere; (2) sposobnost analize vode. 
(4) Predznanje: (1) našteti vire voda v naravi, glede na to, kaj je v njih raztopljeno; (2) razložiti pojem trdota vode; 

(3) zavedanje, da ima vsak posameznik pomemben vpliv na okolje; (4) našteti glavne vzroke onesnaževanja, 
ključne onesnaževalce in njihove posledice.  
(5) Viri: Literatura (učbeniki, splet …), ki vam je na voljo. 
(6) Novi pojmi: (1) onesnaževanje hidrosfere; (2) onesnaževala; (3) analiza vode s hitrimi testi; (4) parametri 

kakovosti vode.  
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Naloge učencev 
Pred vami so naloge, ki jih morate v skupini rešiti. Odgovore in rezultate bomo tudi 
preverili, zato bodite pripravljeni na poročanje pred razredom.  
 
 
I. DEL  
1. Najprej naj vsak sam prebere besedilo v sivem okvirju, nato se v skupini 
pogovorite o tem, kar ste prebrali. S skupino delite svoja razmišljanja in vprašanja, ki 
so se vam ob branju porajala. 
Poskušajte odgovoriti tudi na naslednja vprašanja: 
- Katere vodne vire poznate? 
- Kaj lahko privede do onesnaženja voda? 
- Kaj lahko sami naredimo, da ne prispevamo k onesnaževanju voda?  
2. Na podlagi vašega pogovora navedite primer vodnega vira v okolici vaše šole in 
razmislite, katerim virom onesnaževanja je lahko izpostavljen. 
3. Razmislite, kakšne so posledice onesnaževanja hidrosfere? 
 
 
II. DEL 
Če želite izvedeti več o onesnaževanju voda in analizi vode, v skupini raziščite teme, 
ki sledijo, in odgovorite na vprašanja. 
 
A. Raziščite onesnaževala voda 
1. Katere skupine onesnaževal voda poznamo? 
2. Razmislite, kako bi posamezno onesnaževalo lahko prišlo do vodnega vira. 
 
B. Raziščite kakovost bližnjega potoka  
Pri terenskem delu uporabljajte pripomočke, ki so vam bili dani (kovček za hitro 
analizo vode, ki vsebuje kemikalije in potrebščine ter navodila za delo). Poskrbite za 
ustrezno zaščito in varnost pri delu. 
1. Katere parametre kakovosti vode lahko določite s kompletom za hitro analizo 

vode? 
Pripravite si tabelo, v katero si boste zapisali izmerjene in standardne vrednosti 
parametrov. 
2. Po navodilih določite koncentracije nitratnih, nitritnih, fosfatnih in amonijevih ionov, 

koncentracijo raztopljenega kisika v vodi, pH in temperaturo ter karbonatno in 
celotno trdoto vode? Izmerjene in standardne vrednosti si zapišite.  

3. Kaj lahko na podlagi rezultatov poveste o kakovosti vode v potoku? Ali je ta voda 
pitna? 

4. Kaj bi še lahko odločalo o tem, ali je voda pitna ali ne? 
 
C. Raziščite trdoto vode 
1. Kaj povzroča trdoto vode? V kakšnih enotah je običajno izražena trdota vode? 
2. Kje lahko doma vidite, da je voda trda?  
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3. Predlagajte vsaj še en način, s katerim bi lahko ugotovili, kakšna je trdota vode. 
4. S hitrim testom in predlaganimi načini analizirajte vodovodno vodo in deževnico. 

Rezultate med seboj primerjajte in interpretirajte. 
5. S katero vodo bi bilo pranje perila bolj primerno? Zakaj? 
 
 
Vprašanja za utrjevanje znanja  
 
Ključna vprašanja 

- Naštej vire onesnaževanja in onesnaževala voda. 
- Kakšne posledice ima lahko onesnaževanje voda? 
- Z določanjem katerih parametrov lahko ocenimo kakovost vode? Kjer je mogoče, 
zapiši tudi kemijske formule.  
- Zakaj je potrebno določati parametre kakovosti vode? 
- Katera onesnaževala lahko pridejo v vodo zaradi spiranja odvečnega naravnega ali 
umetnega gnojila s kmetijskih površin? Do katerega pojava v površinskih vodah lahko 
to privede? 
- Onesnaženje s katerimi ioni lahko povzročijo detergenti? 
- Kaj je lahko vzrok za ekstremne vrednosti pH-ja vode? 
- Zakaj je pomembno, da je v vodi raztopljen kisik? Ali je koncentracija raztopljenega 
kisika odvisna tudi od temperature vode? Kako? 
- Kaj nam pove trdota vode? Katere snovi povzročajo trdoto vode? 
- Glede na to, ali gre za stalno ali začasno trdoto, ločimo dve skupini trdote vode. 
Kateri dve skupini sta to? 
- Navedi en primer mehke in en primer trde vode. 
- Zapiši kemijsko formulo kalcijevega karbonata. Kako mu še drugače pravimo? 

 
Naloge za vajo  

- Poišči čim več informacij o onesnaževanju z nitratnimi, nitritnimi, amonijevimi in 
fosfatnimi ioni in si jih preberi. 
- Razloži pojem evtrofikacija vode? 
- Kaj je methemoglobinemija? Visoke koncentracije katerih ionov v pitni vodi jo lahko 
povzročijo? 
- Kakšno je stanje voda v Sloveniji? 
- V knjigi 101 poskus z vodo poišči eksperiment, ki ti bo pokazal, kako lahko izdelaš 
svojo čistilno napravo. Eksperiment dobro preuči in ga po želji izvedi doma.   

 
Ali razumem 

- Analiza vode je pokazala, da je koncentracija nitratnih in fosfatnih ionov zelo visoka. 
Kaj bi bil lahko razlog za to? 
- Na površini ribnika je debela plast alg. Kaj bi bil lahko razlog za tako množično rast? 
Kako pravimo pojavu, ki je s tem povezan? 
- Pitna voda je lahko onesnažena z ioni, ki lahko povzročijo cianozo (modro 
obarvanje kože in sluznice). Kateri ioni so to? 
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- Kaj se zgodi, če je koncentracija raztopljenega kisika v vodi nizka? 
- Zakaj je morska voda trda? 
- Kako bi lahko preveril, ali je v vodi prišlo do razlitja kisline? 

 
 
III. DEL  
Odločite se, ali nas mora skrbeti, če med kopanjem popijemo nekaj vode  
 
Tini predlagajte način, s katerim bi lahko ugotovila, ali so njene skrbi utemeljene ali 
popolnoma odveč? V skupini se na osnovi pridobljenega znanja odločite, ali nas 
mora skrbeti, če popijemo nekaj vode, v kateri se poleti kopamo.  
 
Ali bi vas skrbelo, če bi popili nekaj vode iz potoka, ki ste jo v skupini analizirali? 
Zakaj? 
 
Zakaj je analiza vode pomembna? 
 
Odgovore utemeljite. Ne pozabite upoštevati vseh dejavnikov, ki bi lahko vplivali na 
kakovost vode. 
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Ali nas mora skrbeti, če popijemo nekaj 
vode, v kateri se poleti kopamo? 

 
Navodila za učitelja 
Glavni namen vseh PROFILES modulov je, da se učenje začne na način, ki spodbudi 
interes učencev za učenje vsebine. To predstavlja tako imenovani scenarij, ki je na 
začetku modula zapisan kot zgodba v socio-naravoslovnem kontekstu, ki poleg 
motivacijske vloge predstavlja tudi možnosti ugotavljanja dejanskega predhodnega 
znanja učencev in sproži razpravo o tem, katero dodatno naravoslovno znanje je 
potrebno za nadaljnjo diskusijo o problemu in njegovo rešitev. 
Nadaljnja razprava o scenariju je ključna komponenta PROFILES strategije 
poučevanja, saj predstavlja uvod v "IL" in "ES" v akronimu PROFILES. Prvi 
predstavlja učenje z raziskovanjem, drugi pa širše učenje o določenem problemu, ki 
izhaja iz doseganja ciljev izobraževanja (glej učne dosežke). 
Že definicija učenja z raziskovanjem vključuje dejstvo, da so učenci aktivni pri 
izgradnji svojega znanja. Takšen pristop zahteva nek "sprožilec", da steče 
raziskovanje, kar je v večini primerov raziskovalno vprašanje (ali vprašanja), ki jih v 
najboljših primerih učenci sami postavijo. Raziskovalno vprašanje nato vodi učenje z 
raziskovanjem. Raziskovalno učenje omogoča učencem, da naprej razmišljajo o 
rešitvah problema in pridobivanju podatkov iz prve roke, kot je eksperimentiranje in s 
tem pridobivanje procesnih spretnosti, ali pa zbiranje podatkov z druge roke, kot so 
različni viri. Rezultat teh dejavnosti je razlaga pridobljenih podatkov, zato da se 
pridobi rešitev naravoslovnega problema. 
V tem učnem modulu predstavlja uvod (socio-naravoslovni scenarij) zgodbo o Tini, ki 
je med igro nehote popila nekaj vode iz jezera, v katerem se je s prijatelji kopala. Ker 
je vedela, da je voda iz jezera lahko onesnažena, jo je to skrbelo. Ob branju te 
zgodbe bi se učencem lahko porodila naslednja vprašanja: »S čim bi bilo lahko 
jezero onesnaženo?«, »Ali je jezero onesnaženo?« in »Kako bi lahko ugotovili, ali je 
jezero onesnaženo ali ne?« To je le nekaj vprašanj, ki jih lahko sproži scenarij in bi 
omogočala pričetek razprave med učenci (priporočeno je, da se ta del učnega 
modula izvede v skupinah s štirimi učenci). 
Učitelj seveda vodi učence do učenja specifičnih naravoslovnih pojmov, kot jih 
predpisuje učni načrt za Kemijo v okolju (glejte vsebine učnega načrta zgoraj).  
Pomembno je tudi, da učitelj do določene mere preveri predhodno znanje učencev, 
ker tako lahko ustrezno načrtuje svoje nadaljnje delo. Predznanje tega modula naj bi 
bilo, takšno da učenci znajo: 
(1) našteti vire voda v naravi, glede na to, kaj je v njih raztopljeno;  
(2) razložiti pojem trdota vode in pH vode;  
(3) razložiti vpliv posameznika na okolje in  
(4) našteti glavne vzroke onesnaževanja, ključne onesnaževalce in njihove 

posledice. 
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Glede na zgoraj navedeno drži, da ima socio-naravoslovni scenarij velik pomen pri 
uvajanju nadaljnjega učenja specifične naravoslovne vsebine modula, ki je v 
PROFILES modulih doseženo s pristopom učenja z raziskovanjem. Za to je (so) 
potrebno(na) raziskovalno(a) vprašanje(a), ki nastane(jo) na osnovi razprav učencev 
o socio-naravoslovnem scenariju ali ga (jih) poda učitelj, če so učenci pri snovanju 
raziskovalnih vprašanj manj uspešni. V tem modulu je možno postaviti nekaj 
raziskovalnih vprašanj, kot na primer:  
1. Ali je možno preveriti kakovost vode?  
2. Kako lahko določimo koncentracijo nekaterih onesnaževal? 
3. Ali je možno tudi na druge načine določiti posamezne parametre kakovosti vode? 
Po opredelitvi raziskovalnih vprašanj, je v naslednjem koraku potrebno zasnovati 
raziskavo. Premisliti moramo o vsebini vprašanja in kako je možno opraviti meritve. 
Glede na tip modula, ki je strukturiran tako, da se lahko učenci učijo sodelovalno, 
brez obsežnega vodenja učitelja, je priporočljivo, da se izvede pouk kot skupinsko 
delo. Delo v skupini naj bo načrtovano in vodeno s strani učencev. Po končanem 
skupinskem delu naj učenci poročajo o svojih rešitvah pridobljenih z raziskovanjem. 
Ključna tema raziskovalnega dela je določiti kakovost vode z uporabo kovčka za 
analizo vode. Vprašanja, ki vodijo učenje in so vključena v besedilo, ki ga imajo na 
voljo učenci, so načrtovana tako, da vodijo njihovo razmišljanje.  
Od učenja z raziskovanjem se pričakuje, da bodo učenci pridobili znanje o 
onesnaževanju in analizi vode. Besedilo v zvezi z vsebino modula je vključeno tudi v 
navodila za učitelja, in sicer v učiteljeve zapiske. Podani so tudi nekateri viri, kjer je 
več informacij o tej temi. Predstavljene so predvsem vsebine o onesnaževanju vode. 
Na koncu učenja z raziskovanjem, kjer se medsebojno povežejo obravnavani pojmi, 
ki sestavljajo vsebine o onesnaževanju in analizi voda, pa še ni konec aktivnosti 
učencev. Pomemben zaključek modula je vprašanje v naslovu, ki ga je potrebno 
obravnavati, tako da učenci utrdijo ne le naučeno s sodelovanjem v razpravi v 
skupini, ampak tudi razvijejo sposobnosti sklepanja, argumentiranja in odločanja pri 
reševanju problemov. Rezultat učenja s PROFILES modulom je sprejemanje 
odločitve oz. soglasja na ravni posameznika, skupine in na koncu tudi razreda glede 
socio-naravoslovnega problema, ki ga je postavilo naslovno vprašanje in scenarij 
modula. 
 
 

Učni cilji posamezne učne ure  
 
Učni cilji prve učne ure; Učenci: 

 znajo našteti vodne vire; 

 poznajo vire onesnaževanja in onesnaževala voda; 

 razumejo vpliv človeka na okolje; 

 sklepajo na možen vzrok onesnaženosti določene vode; 

 razumejo posledice onesnaževanja. 
 

 



    

Učiteljeva refleksija o raziskovalnem učenju in izobraževanju z naravoslovjem 

  

 

 

Modul pripravila: Alisa Delić, 2014; konzulent: doc. dr. Iztok Devetak 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva pl. 16, Ljubljana 

http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/projekti.php - e-pošta: profiles@pef.uni-lj.si 
 

 

 

26 

 

 

Učni cilji druge in tretje učne ure; Učenci: 

 znajo uporabljati kovček za analizo vode; 

 načrtujejo in izvedejo terensko delo; 

 razumejo pomen parametrov kakovosti vode; 

 ovrednotijo vrednosti parametrov; 

 
Učni cilji četrte učne ure; Učenci: 

 načrtujejo in izvedejo eksperiment; 

 poznajo različne metode za določanje trdote vode in jih ovrednotijo; 

 razumejo pojem trdota vode; 

 navedejo primer mehke in trde vode. 
 
Učni cilji pete učne ure; Učenci: 

 interpretirajo rezultate analize vode; 

 ovrednotijo kakovost analizirane vode; 

 razumejo pomen analize vode za življenje ljudi. 
 

Doseganje zastavljenih kompetenc 
 

Kompetenca Kompetenca je dosežena z/s... 

1. Spretnosti raziskovalnega dela. 
 
 

... uspešnim reševanjem pripravljenih 
nalog.  

2. Komunikacijske (pisne, govorne) 
spretnosti. 

 

… sodelovanjem v skupini, med 
skupinami in poročanjem o rezultatih ter 
oddajo pisnega poročila. 

3. Sposobnosti odločanja in 
argumentacije odločitev. 

 

… ustreznim odločanjem in 
argumentiranjem mnenj in odgovorov. 

4. Razumeti pomen vode za življenje. 
 
 

… premislekom in pogovorom v skupini o 
posledicah onesnaževanja voda. 

5. Znati našteti vodne vire. 
 
 

… odgovorom na vprašanje v prvem delu  
nalog za učence (predznanje). 

6. Poznati vire onesnaževanja in 
onesnaževala voda. 

 

… uporabo pripravljene literature in 
svetovnega spleta. 

7. Sklepati na možen vzrok 
onesnaženosti določene vode. 

 

… analizo primera vodnega vira in 
sintezo že pridobljenega znanja. 
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8. Načrtovati in izvesti eksperiment. 
 
 

… načrtovanjem in izvedbo terenskega 
dela z ustreznimi eksperimenti. 

9. Znati uporabljati kovček za hitro 
analizo vode. 

 

… ustrezno uporabo kovčka za analizo 
vode in pravilnim določanjem specifičnih 
parametrov ter ustreznim razumevanjem 
navodil. 

10. Razumeti pomen parametrov 
kakovosti vode. 

 

… uporabo pripravljene literature in 
svetovnega spleta. 

11. Ovrednotiti kakovost vode. 
 
 

… interpretacijo dobljenih rezultatov 
analize vode z literaturo. 

12. Poznati različne metode za določanje 
trdote vode. 

 

… uporabo pripravljene literature in 
svetovnega spleta ter izvedbo 
eksperimentov. 

13. Ovrednotiti izbrane metode določanja 
trdote vode. 

… interpretacijo dobljenih rezultatov v 
primerjavi z rezultati pridobljenimi pri 
analizi s kovčki za hitro analizo vode. 
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Ali nas mora skrbeti, če popijemo nekaj 
vode, v kateri se poleti kopamo? 

  

Predlogi ocenjevanja 
Učitelj lahko preveri in oceni znanje učencev na različne načine. Pri tem lahko izbere 
in uporabi različne pristope v različnih učnih urah izvedbe modula v skladu s tem, 
kateri pristop se učitelju zdi najbolj primeren (A-C del). Pomembno je, da so to le 
predlogi za vrednotenje znanja in da učitelj izbere tiste, za katere meni, da so v dani 
situaciji najbolj smiselni. V delu A se vrednotijo razvite spretnosti učencev. Del B 
temelji na vrednotenju posameznih doseženih kompetenc v vsaki učni uri uporabe 
modula, del C pa podaja vrednotenje pisnih izdelkov ter procesov v skupini, ki jih 
učitelj opazuje. Vse dele učitelj lahko poljubno kombinira in jih uporabi za formativno 
oceno.  
Preverjanje in ocenjevanje znanja lahko poteka: 
1. med poročanjem skupin na koncu skupinskega dela, kjer lahko ocenimo napredek 

posamezne skupine,  
2. z ustnim preverjanjem znanja, kjer lahko posamezne učence vprašamo, da 

razložijo posamezne pojme ter na osnovi ustnega izražanja ocenimo njihovo 
razumevanje (v pomoč so nam lahko vprašanja iz učnega modula),  

3. s pisnim preverjanjem in ocenjevanjem znanja, kjer morajo učenci ne le rešiti 
naloge objektivnega tipa, ampak tudi naloge, kjer zapišejo svoje razumevanje 
pojmov in argumentacije reševanja problemov, kar omogoča ugotavljanje 
razumevanja pojmov na višjih kognitivnih ravneh. 

Učitelj lahko dosežke učencev beleži na različne načine, lahko uporablja lestvico 
ocen; 1 = nezadostno, 2 = zadostno, 3 = dobro, 4 = prav dobro in 5 = odlično. Učitelj 
lahko uporabi tudi tri-točkovne lestvice; na primer x – niso niti minimalno dosežene 
kompetence, √ = minimalno dosežene kompetence in √√ = ustrezno dosežene (več 
kot predvideno/pričakovano; na primer: biti kreativen, neodvisno mišljenje/ 
razmišljanje, ki kaže pobude itd.). Z numeričnimi ali drugimi ocenami lahko učitelj 
poda ali opiše opombe za celotno skupino ali posameznega učenca. 
Sumativne strategije vrednotenja niso prikazane, vendar bi se lahko nanašale na 
ustno vrednotenje in/ali pisne preizkuse znanja. Primere vprašanj tudi za sumativno 
ocenjevanje na koncu šolskega leta je mogoče povzeti in adaptirati iz seznama 
vprašanj pod delom B, seveda pa lahko učitelj sam tvori tovrstna vprašanja iz 
vsebine modula. Da bi učitelj lahko zasledoval uspehe posameznega učenca pri 
uporabi modula, lahko učenci rešijo pred uporabo modula pri pouku pred-preizkus 
znanja in nato po uporabi modula še po-preizkus znanja. Na tak način lahko učitelj 
do določene mere spremlja učinke uporabe modulov pri pouku.  
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A del  Ocena zahtevanih spretnosti učencev 
 

Spretnosti 
Ocena 1-5 / opis / zaznamek 

Socialne vrednote 

Zmožnost razdeljevanja nalog znotraj 
skupine 

 

Zmožnost oblikovanja timskega dela 
 

Zmožnost smiselnega argumentiranja v 
skupinski diskusiji 

 

Osebne spretnosti 

Zmožnost sodelovanja v procesu učenja  

Zmožnost kritičnega mišljenja 
 

Ustvarjalne zmožnosti 
 

Zmožnost predstavitve na zanimiv način  

Zmožnost samozavesti med 
predstavitvijo 

 

Zmožnost predstavitve dobljenih 
rezultatov v razredu 

 

Zmožnost spraševanja in izražanja 
osebnega mnenja 

 

Uporabljanje znanstvenih metod dela 

Zmožnost določitve namena 
obravnavanega dela 

 

Zmožnost uporabe različnih virov za 
pridobivanje informacij 

 

Sposobnost oblikovanja različnih stališč 
do obravnavanega dela 

 

Zmožnost priprave ustreznega delovnega 
načrta 

 

Zmožnost analize zbranih podatkov 
 

Zmožnost oblikovanja sklepov 
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B del  Ocena pridobljena med učnimi urami ali na končnem 
ustnem ali pisnem preizkusu znanja 

 
1. učna ura 

 Dimenzija 
Predlagan/a 

kriterij/kompetenca za 
vrednotenje; Učenec: 

Ocena 1-5 / opis / 
zaznamek 

1 Pozna vodne vire Našteje vodne vire.  

2 
Poišče podatke v literaturi 
in na svetovnem spletu 
ter jih interpretira 

Našteje vire 
onesnaževanja.  

 

Našteje onesnaževala 
voda. 

 

3 
Interpretira vpliv človeka 
in posledice 
onesnaževanja 

Razloži vpliv človeka na 
okolje. 

 

Razume posledice 
onesnaževanja. 

 

4 Ustvari seznam 
Predvideva možen vzrok 
onesnaženosti vode. 

 

 
Primeri nalog z rešitvami 
 
1. Naštej vsaj osem vodnih virov. 
Reke, potoki, jezera, ribniki, močvirja, podzemne vode, morja, oceani, ledeniki … 
 
2. Naštej vsaj tri onesnaževala vod. 
Nitratni, fosfatni, amonijevi ioni … 
 
3. Kaj lahko obremenjuje vodo v naravi? 
A Promet. 
B Izpusti iz cistern. 
C Poljedelstvo in živinoreja. 
D Vse od naštetega.  
 
4. Zapiši kemijske formule navedenih ionov. 
Ioni Kemijske formule 
Amonijev ion             NH4

+ 
Nitritni ion       NO2

− 
Nitratni ion                 NO3

− 

Fosfatni ion               PO4
3− 

                       
5. Kakšne posledice ima lahko onesnažena voda? 
Ogroža lahko zdravje in življenje živih bitij.  
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2. in 3. učna ura  

 Dimenzija 
Predlagan/a 

kriterij/kompetenca za 
vrednotenje; Učenec: 

Ocena 1-5 / opis / 
zaznamek 

1 
Načrtuje in izvede 
terensko delo 

Zna uporabljati kovček za 
analizo vode. 

 

Načrtuje in izvede 
eksperiment. 

 

Zna postaviti raziskovalno 
vprašanje. 

 

Predvidi kemikalije in 
pripomočke. 

 

Zna opravljati meritve in 
beležiti rezultate. 

 

2 
Sklepa, argumentira in 
interpretira 

Razloži pomen določanja 
parametrov kakovosti 
vode. 

 

Ovrednoti vrednosti 
parametrov. 

 

Oceni kakovost vode.  

 
Primeri nalog z rešitvami 
 
1. Katere parametre kakovosti vode lahko določimo s hitrimi testi za analizo vode? 
Nitratne, nitritne, fosfatne in amonijeve ione, koncentracijo raztopljenega kisika, pH in 
karbonatno ter celotno trdoto vode. 
 
2. Katere izmed naštetih spojin lahko povzročijo evtrofikacijo vode?  
a Kalcijev karbonat. 
b Spojine fosforja. 
c Spojine dušika. 
d Spojine klora. 
Kombinacije odgovorov: 
A  a, b 
B  a, c 
C  b, c 
D  b, d 
 
3. Odpadne vode iz gospodinjstva so eden od virov onesnaževanja hidrosfere. S 
katerimi ioni lahko povzročijo onesnaženje pralna sredstva, ki jih uporabljamo v 
gospodinjstvu? 
S fosfatnimi ioni. 
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4. učna ura 

 Dimenzija 
Predlagan/a 

kriterij/kompetenca za 
vrednotenje; Učenec: 

Ocena 1-5 / opis / 
zaznamek 

1 
Uporablja literaturo in 
svetovni splet  

Razloži pojem trdota 
vode. 

 

Pozna različne metode za 
določanje trdote vode. 

 

2 

 
 
Načrtuje in izvede 
eksperiment 
 

Načrtuje in izvede 
eksperiment. 

 

Zna postaviti raziskovalno 
vprašanje. 

 

Predvidi kemikalije in 
pripomočke. 

 

Zna opravljati meritve in 
beležiti rezultate. 

 

3 
Primerja in ovrednoti 
različne metode 

Primerja različne metode 
za določanje trdote vode. 

 

Ovrednoti različne 
metode za določanje 
trdote vode. 

 

 
Primeri nalog z rešitvami 
 
1. Besedilo smiselno dopolni z manjkajočimi besedami. 
Trdoto vode večinoma povzročajo kalcijeve in magnezijeve soli. Trdoto vode lahko 
ločimo na karbonatno (začasno) in nekarbonatno (stalno). Najbolj trda je morska 
voda, najmanj pa destilirana voda. Trdota vode je običajno izražena v nemških 
trdotnih stopinjah (°d). 
 
2. Vode razvrsti od najmanj (1) do najbolj (4) trde, tako da na črto zapišeš ustrezne 
številke. 
 4  Morska voda. 
 3  Vodovodna voda. 
 1  Destilirana voda. 
 2  Deževnica. 
 
3. Opiši eno metodo določanja trdote vode. 
Vzorcem vode dodamo enako količine milnice, jih enakomerno pretresamo in 
izmerimo višino pene. Višina pene nam pove, kako trda je voda. Najbolj trda voda 
ima najmanj pene, najbolj mehka pa največ. 
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5. učna ura 

 Dimenzija 
Predlagan/a 

kriterij/kompetenca za 
vrednotenje; Učenec: 

Ocena 1-5 / opis / 
zaznamek 

1 
Odloči se glede socio-
naravoslovnega problema 

Reši problem.  

Analizira in interpretira 
rezultate. 

 

Ovrednoti kakovost 
analizirane vode. 

 

Razume pomen analize 
vode za življenje ljudi. 

 

 
Primeri nalog z rešitvami 
 
1. Z analizo vode je bilo ugotovljeno, da so koncentracije nitritnih, fosfatnih in 
amonijevih ionov pod mejno vrednostjo. Koncentracija nitratnih ionov pa je bila 
nekoliko nad mejno vrednostjo. Ali je takšna voda kakovostna? Odgovor utemelji. 
Takšna voda ni kakovostna. Koncentracija nitratnih ionov ni v mejah dovoljenega in 
bi zato lahko ogrozila življenje vodnih organizmov in zdravje ljudi, če bi tako vodo pili. 
 
2. Razloži pomen analize vode za ljudi. 
Z analizo vode lahko ugotovimo, kakšna je kakovost vode. To nam omogoča, da 
pravočasno ukrepamo. Preprečimo lahko onesnaževanje, zavarujemo zdravje in 
življenje ljudi ter poskrbimo za življenje vodnih organizmov. 
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C del  Vrednotenje na osnovi strategij poučevanja 
 
Vrednotenje pisnih izdelkov učencev 
 

 Dimenzija 
Predlagan/a kriterij/kompetenca 

za vrednotenje; Učenec: 
Ocena 1-5 / opis / 

zaznamek 

1 
 

Napiše načrt 
oziroma poročilo 
raziskave 

Zasnuje načrt raziskave oz. postavi 
raziskovalna vprašanja in/ali pozna 
namen raziskave/poskusov. 

 

Načrt raziskave zadošča minimalnim 
standardom, ki jih določi učitelj. 

 

Zna ustrezno predvidevati 
raziskovalne rezultate. 

 

Razvije ustrezen postopek raziskave 
in zna določiti katere spremenljivke 
je potrebno kontrolirati. 

 

2 
Zbira 
eksperimentalne 
podatke 

Ustrezno zbere in zapiše 
opazovanja/podatke (npr. število 
opazovanj, kaj upošteva kot 
sprejemljivo, kako natančno so 
zbrani podatki, zavedanje možnih 
napak…). 

 

3 

Interpretira ali 
izračuna iz 
zbranih 
podatkov 
določene 
parametre in 
sklepa na 
njihovi osnovi 

Interpretira podatke, zbrane na 
ustrezen način, ki ga zna upravičiti, 
vključno z uporabo ustreznih grafov, 
tabel in simbolov. 

 

Ustrezno sklepa glede na 
postavljena raziskovalna vprašanja. 

 

4 
Odgovarja na 
vprašanja 

Zagotavlja pravilne pisne odgovore 
na vprašanja, podane v ustni ali 
pisni obliki. 

 

Ponuja dovolj podrobne odgovore, 
zlasti kadar je pozvan, naj poda 
mnenje ali odločitev. 

 

5 

Riše diagrame/ 
tabele/modele 
simbolne 
predstavitve 

Lahko zagotovi zahtevane grafične 
prikaze. 

 

Je zmožen grafično predstaviti 
rezultate v  primerno velikih grafih in 
s primernimi podrobnostmi. 

 



    

Učiteljeva refleksija o raziskovalnem učenju in izobraževanju z naravoslovjem 

  

 

 

Modul pripravila: Alisa Delić, 2014; konzulent: doc. dr. Iztok Devetak 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva pl. 16, Ljubljana 

http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/projekti.php - e-pošta: profiles@pef.uni-lj.si 
 

 

 

35 

 

 

Sposoben zagotoviti popolne in 
ustrezne naslove za diagrame, slike, 
tabele. 

 

6 

Naravoslovno 
ali družbeno-
naravoslovno 
mišljenje 

Izkazuje ustvarjalno mišljenje in 
postopke pri reševanju problemov. 

 

Poda ustrezno družbeno-
naravoslovno odločitev na določeno 
vprašanje ali skrb s pravilno 
poudarjeno naravoslovno 
komponento. 

 

 
Vrednotenje z opazovanjem 
 

 Dimenzija 
Predlagan/a kriterij/kompetenca 

za vrednotenje; Učenec: 
Ocena 1-5 / opis / 

zaznamek 

1 

Deluje v 
skupini, med 
dejavnostmi in 
razpravo 

Prispeva k delu skupine.  

Sodeluje z drugimi v skupini in v 
celoti sodeluje pri delu skupine. 

 

Kaže vodstvene sposobnosti - vodi 
skupino z ustvarjalnim razmišljanjem 
in pomagati tistim, ki potrebujejo 
pomoč (kognitivno ali 
psihomotorično); povzema rezultate. 

 

Kaže toleranco do članov skupine in 
jih spodbuja. 

 

2 
Izvedba 
raziskave ali 
poskusa 

Razume cilje 
raziskave/eksperimentalnega dela in 
ve, katere teste in/ali meritve je 
potrebno opraviti. 

 

Izvaja raziskavo/eksperimentalno 
delo v skladu s pripravljenimi 
navodili/načrtom. 

 

Uporablja laboratorijski inventar na 
varen način. 

 

Do sebe in drugih deluje varno pri 
delu. 

 

Vzdržuje urejeno in čisto delovno 
površino. 
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Ali nas mora skrbeti, če popijemo nekaj 
vode, v kateri se poleti kopamo? 

 
 

Zapiski učitelja 
 
Navodila in opozorila pri pripravi materiala za eksperimentiranje 
1. Pripravite literaturo, ki bo vsebovala podatke, ki jih učenci potrebujejo za delo, in 

omogočite dostop do svetovnega spleta. 
2. Za analizo vode izberite potok, ki za učence ni nevaren. Učence opozorite na 

varnost pri delu. 
3. Vsaka skupina naj ima svoj kovček za analizo vode. 
4. Navodila za delo s kovčkom za hitro analizo vode lahko pripravite v slovenskem 

jeziku, saj bo tako delo potekalo hitreje in bolje. 
5. Za vsako izmed skupin vnaprej pripravite vzorce deževnice. 
6. Trdoto vode lahko, poleg določanja s hitrimi testi, določimo tudi na druge načine.  
- Vzorec vode segrevamo, dokler vsa voda ne izpari. Trden preostanek nam pokaže, 
ali je voda mehka ali trda. Več kot je trdnega preostanka, bolj je voda trda. 
- Vzorcem vode dodamo enako količine milnice, jih enakomerno pretresamo in 
izmerimo višino pene. Višina pene nam pove, kako trda je voda. Najbolj trda voda 
ima najmanj pene, najbolj mehka pa največ. 
Učencem predstavite obe metodi za določanje trdote vode. 
 
Dodatna navodila za delo s PROFILES modulom 
Upoštevajte načela sodelovalnega učenja, saj ima tak način dela mnoge prednosti, ki 
omogočajo celosten razvoj učenca. 
1. Učence spodbujajte in opazujte pri skupinskem delu. Omogočite jim, da izrazijo 

svoja razmišljanja in ideje.  
2. Delo naj poteka v skupinah s štirimi učenci. Skupine naj bodo oblikovane 

heterogeno. 
3. Učence opozorite, da si znotraj skupine razdelijo vloge (vodja, poročevalec, 

preverjevalec …), saj se tako poveča odgovornost posameznika. 
4. Poskrbite, da učenci razvijajo sodelovalne veščine, kot so: poslušanje, 

spodbujanje, sprejemanje, odprtost, izrekanje pohval, ustrezna pomoč, 
nadzorovanje glasnosti … 
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Rešitve nalog z delovnega lista za učence 
 
Vprašanja za utrjevanje znanja  
 
Ključna vprašanja 

- Naštej vire onesnaževanja in onesnaževala voda. 
Viri onesnaževanja so: odpadne vode iz gospodinjstev, industrija, poljedelstvo in 
živinoreja, nesreče z razlitji, izpusti iz cistern, promet, spiranje in odcejanje z 
odlagališč odpadkov ter onesnažene padavine. Onesnaževala voda so: elementi v 
sledovih (arzen, krom, baker, železo, cink …), težke kovine (kadmij, svinec, živo 
srebro), anorganska onesnaževala (cianid, amonijak, nitrit, sulfit …) itd. 
- Kakšne posledice ima lahko onesnaževanje voda? 
Lahko ogroža vodne organizme in zdravje ljudi, če je onesnažena pitna voda.  
- Z določanjem katerih parametrov lahko ocenimo kakovost vode? Kjer je mogoče, 
zapiši tudi kemijske formule.  
Amonijev ion (NH4

+), nitratni (NO3
-) in nitritni ion (NO2

-), fosfatni ion (PO4
3-), 

biokemijska potreba po kisiku (BPK), trdota in pH vode idr. 
- Zakaj je potrebno določati parametre kakovosti vode? 
Z določanjem parametrov kakovosti vode lahko ugotovimo, kakšna je kakovost vode. 
To nam omogoča, da pravočasno ukrepamo. Preprečimo lahko onesnaževanje, 
zavarujemo zdravje in življenje ljudi ter poskrbimo za življenje vodnih organizmov. 
- Katera onesnaževala lahko pridejo v vodo zaradi spiranja odvečnega naravnega ali 
umetnega gnojila s kmetijskih površin? Do katerega pojava v površinskih vodah lahko 
to privede? 
Nitratni, fosfatni ioni … To lahko privede do evtrofikacije. 
- S katerimi ioni lahko onesnaženje povzročijo detergenti? 
S fosfatnimi ioni. 
- Kaj je lahko vzrok za ekstremne vrednosti pH-ja vode? 
Visok pH vode je lahko posledica nezgod, napak v pripravi pitne vode ali sproščanja 
snovi iz materialov, ki so v stiku z vodo. 
- Zakaj je pomembno, da je v vodi raztopljen kisik? Ali je koncentracija raztopljenega 
kisika odvisna tudi od temperature vode? Kako? 
Kisik omogoča življenje vodnih organizmov. Čim nižja je temperatura vode, več je v 
njej raztopljenega kisika. 
- Kaj nam pove trdota vode? Katere snovi povzročajo trdoto vode? 
Pove nam količino raztopljenih soli v vodi. Trdoto vode večinoma povzročajo 
kalcijeve in magnezijeve soli (Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2 …).  
- Glede na to, ali gre za stalno ali začasno trdoto, ločimo dve skupini trdote vode. 
Kateri dve skupini sta to? 
Karbonatna in nekarbonatna trdota vode. 
- Navedi en primer mehke in en primer trde vode. 
Mehka voda: deževnica. Trda voda: morska voda. 
- Zapiši kemijsko formulo kalcijevega karbonata. Kako mu še drugače pravimo? 
CaCO3, vodni kamen; apnenec. 
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Naloge za vajo  

- Poišči čim več informacij o onesnaževanju z nitratnimi, nitritnimi, amonijevimi in 
fosfatnimi ioni in si jih preberi. 
Nitrati se lahko pojavijo v površinskih vodah in podtalnici kot posledica kmetijstva, 
odpadnih voda in pri oksidaciji dušikovih odpadnih produktov v komunalnih odplakah. 
Prisotnost nitratov v površinskih vodah lahko povzroči tudi evtrofikacijo. Visoke 
koncentracije nitratov v pitni vodi lahko povečajo tveganje za nekatere bolezni, kot so 
methemoglobinemija, določene vrste raka, diabetes, motnje delovanja ščitnice idr. 
Nitrit običajno ni prisoten v velikih koncentracijah, razen v reducirajočih okoljih, saj je 
oksidacijsko stanje nitrata bolj stabilno. 
Amonijak je v okolju lahko prisoten zaradi urbanega, industrijskega in kmetijskega 
onesnaževanja. Največjo težavo predstavlja spiranje s kmetijskih površin. Prevelika 
koncentracija amonijaka v vodi ima lahko negativne posledica. Škoduje lahko ribam 
in privede do evtrofikacije.  
Fosfati se uporabljajo v kmetijstvu kot umetna gnojila, v pralnih sredstvih (danes 
redko) itd. Fosfati so pomemben vir fosforja za rastline. Pri prevelikih koncentracijah 
v vodi lahko postanejo tudi onesnaževala. To se lahko kaže kot evtrofikacija 
površinskih voda.  
- Razloži pojem evtrofikacija vode? 
Evtrofikacija je proces, pri katerem se zaradi povečane koncentracije nekaterih snovi 
(zlasti dušika, fosforja in kalija) razrastejo rastline. Pri tem poteka fotosinteza, kar 
privede do nasičenosti s kisikom. Z množičnim odmiranjem rastlin se kisik porablja in 
poveča se koncentracija ogljikovega dioksida. To povzroči neugodno okolje za 
aerobne organizme. Pride lahko do pogina živali v vodi, kot so ribe, raki in drugi 
nevretenčarji. 
- Kaj je methemoglobinemija? Visoke koncentracije katerih ionov v pitni vodi jo lahko 
povzročijo?  
Je povečana raven methemoglobina v krvi, kar povzroči, da ni hemoglobina, 
methemoglobin pa ne more prenašati kisika. Pride lahko do glavobola, omotičnosti, 
zaspanosti … Povzročijo jo visoke koncentracije nitratov v pitni vodi.  
- Kakšno je stanje voda v Sloveniji? 
Slovenija je po kakovosti voda v primerjavi z razvitimi državami v evropskem vrhu. 
- V knjigi 101 poskus z vodo poišči eksperiment, ki ti bo pokazal, kako lahko izdelaš 
svojo čistilno napravo. Eksperiment dobro preuči in ga po želji izvedi doma.   
(Saan, A.v. (2009). 101 poskus z vodo. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, str. 
126; Izdelaj si svojo čistilno napravo.) 

 
Ali razumem 

- Analiza vode je pokazala, da je koncentracija nitratnih in fosfatnih ionov zelo visoka. 
Kaj bi bil lahko razlog za to?  
Spiranje gnojil s kmetijskih površin. 
- Na površini ribnika je debela plast alg. Kaj je lahko razlog za tako množično rast? 
Kako pravimo pojavu, ki je s tem povezan? 
Razlog je lahko povečana koncentracija nekaterih snovi zaradi onesnaževanja voda, 
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saj imajo rastline več snovi za rast in zato hitreje in bujneje rastejo. Pojavu pravimo 
evtrofikacija. 
- Pitna voda je lahko onesnažena z ioni, ki lahko povzročijo cianozo (modro 
obarvanje kože in sluznice). Kateri ioni so to? 
To so nitratni ioni. 
- Kaj se zgodi, če je koncentracija raztopljenega kisika v vodi nizka? 
Privede lahko do pogina vodnih organizmov. 
- Zakaj je morska voda trda? 
Ker vsebuje veliko raztopljenih soli, predvsem topnih kalcijevega in magnezijevega 
hidrogenkarbonata. 
- Kako lahko preveriš, ali je v vodi prišlo do razlitja kisline?  
Z določitvijo pH vode. 
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5 SKLEP 

 

Učenje o okoljskih vsebinah, katerih del je tudi onesnaževanje hidrosfere, je izredno 

pomembno, saj gre za aktualne teme, ki bi morale biti predvidene v učnih načrtih za osnovno 

šolo predvsem zato, da bi učence izobrazili v odgovorne državljane, ki bi s svojim znanjem 

učinkovito pripomogli k ohranjanju okolja. Z analizo učnih načrtov je bilo ugotovljeno, da so 

vsebine o vodi in onesnaževanju vode zastopane. Največ teh vsebin je v učnem načrtu za 

izbirni predmet Kemija v okolju. Natančno so določene teme in eksperimenti, kjer je 

priporočena tudi uporaba kovčka za hitro analizo vode. Težava je v tem, da gre za izbirni 

predmet, ki ga učenci lahko izberejo ali pa tudi ne. Pri rednem predmetu Kemija ni 

neposrednih ciljev in vsebin o onesnaževanju vode. V primeru, da učenci ne izberejo 

predmeta Kemija v okolju, pridobijo nekaj znanja pri Naravoslovju, ki pa je manj specifično. 

Zagotovo bi bilo potrebno v redni pouk vključiti več vsebin o vodi in onesnaževanju vode, saj 

gre za znanja pomembna za nadaljnje življenje, ki bi jih morali učenci z ustreznimi oblikami 

in metodami učenja oblikovati.  

Razvit je bil modul o onesnaževanju hidrosfere, ki sledi PROFILES učni strategiji. Modul 

predvideva tudi uporabo načel sodelovalnega učenja. Naloga učitelja je, da dela na način, ki 

ga predvideva sodelovalno učenje in ga osvojijo tudi učenci. Modul »Ali nas mora skrbeti, če 

popijemo nekaj vode, v kateri se poleti kopamo?« obravnava onesnaževanje hidrosfere, kjer je 

velik poudarek na analizi vode s pomočjo kovčka za hitro analizo vode proizvajalca Merck. 

Komplet Aquamerck
®
 vsebuje reagente in potrebščine za hitro analizo in omogoča terensko 

delo. Pomembno je, da učenci preko raziskovalnega dela oz. učenja oblikujejo nova 

naravoslovna znanja, ki jim morajo biti blizu in morajo izhajati iz socio-naravoslovnega 

problema. Za učitelje je to inovacija v poučevanju, ki bi morala postati stalna praksa, saj delo, 

ki je v skladu s filozofijo projekta PROFILES, predvideva izboljšave naravoslovne pismenosti 

in večjo motiviranost učencev za učenje naravoslovja.  

V nadaljevanju bi kazalo preveriti, kako uspešni so učenci pri učenju z razvitim učnim 

modulom ter do katere ravni omogoča razvijanje naravoslovne pismenosti in kako uspešno 

spodbuja interes za učenje naravoslovja. 
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