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POVZETEK 

Sprememba celotnega učnega načrta za naravoslovje in biologijo je posegla tudi v teme 

vplivanja človeka na okolje, ki so zastopane v učnem načrtu osnovnošolskega 

izobraževanja. V učnem načrtu biologije in naravoslovja za osnovnošolsko izobraževanje 

iz leta 1998 so te vsebine razdrobljene v različne sklope. V šestem razredu so vplivi 

človeka na okolje zastopani v okviru antropogenih ekosistemov, v sedmem razredu pri 

naravnih ekosistemih (gozd, zrak), v osmem razredu pa so teme o vplivu človeka na okolje 

prepletene s temami ekologije. Ker pa se je učni načrt leta 2011 spremenil in nadgradil tudi 

na tem področju, bi rada preverila, ali je sprememba vplivala na učenčevo ozaveščenost o 

ravnanju z odpadki in nevarnimi snovmi, ki jih dnevno srečujejo. 

Namen diplomskega dela je bil preveriti splošno ozaveščenost učencev sedmih, osmih in 

devetih razredov o nevarnih odpadkih in strupenih snoveh. V diplomski nalogi nas je še 

zanimalo, katere vire informacij o nevarnih in strupenih snoveh bodo učenci navajali kot 

glavne.  

Rezultati naloge so pokazali, da so učenci o nevarnih odpadkih in strupenih snoveh 

primerno ozaveščeni. Sklepamo, da se lahko na podlagi obravnavanih okoljskih vsebin iz 

učnih načrtov ozaveščenost učencev še poveča.  

Rezultati kažejo, da imajo deklice o nevarnih odpadkih in strupenih snoveh več znanja kot 

dečki, vendar so razlike v znanju majhne. Kot glavna vira informacij o nevarnih odpadkih 

in strupenih snoveh so učenci navajali družino in šolo.  

 

 

 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE: znanje, nevarni odpadki, strupene snovi, ozaveščenost, pro-okoljsko 

ravnanje 
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ABSTRACT 

Changing curriculum of science and biology intervened on the human impact to the 

environment which are represented in the curriculum in elementary School. Content of 

biology and science are very sparsely represented or even not in elementary School from 

1998. In the sixth grade, human impacts on the environment are represented in the context 

of anthropogenic ecosystems in the seventh grade in natural ecosystems (forests, air) and in 

the eighth grade topics are human impact on the environment interwoven with themes of 

ecology. However, as the curriculum changed and upgraded in 2011, I would like to verify 

whether the changes affected the pupil’s awareness of hazardous wastes and toxic 

substances on daily basis. The purpose of the thesis was to verify the general awareness of 

students in seven, eight and nine classes of hazardous wastes and toxic substances. In this 

thesis we are wondering what sources of information students will be referred to as the 

principal about hazardous and toxic substances.  

The results of the analysis showed that pupils are properly informed of hazardous waste 

and toxic substances. We conclude that students awareness on environmental issues from 

the curriculum has increased.  

The results show that girls have more knowledge on hazardous waste and toxic substances 

than boys, but the differences are small. Students stated as their main source of information 

on hazardous waste and toxic substances came from family and school. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: knowledge, hazardous wastes, toxic substances, awareness, pro-

environmental behavior 
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1 UVOD  

Okoljevarstvena ozaveščenost in učenje o okoljskih temah se začneta razvijati že v zgodnji 

mladosti otrok. Mladostniki lahko prav tako kot odrasli že s samim ravnanjem in odnosom 

do okolja pripomorejo h kakovosti in delujejo kot promotorji pozitivnega odnosa do okolja 

(Lemming, 1995). Izobraževalne ustanove morajo povečati svoja prizadevanja za vzgojo in 

izobraževanje učencev za trajnostno prihodnost. To lahko dosežejo že z manjšimi ukrepi, 

kot so ločeno zbiranje odpadkov, manjša poraba energije in z različnimi projekti in 

delavnicami o vplivih človeka na okolje. Učitelji lahko med izobraževanjem otrok vplivajo 

nanje tako, da so jim sami v zgled ter da jih učitelji med vzgojno izobraževalnim procesom 

poučujejo, kako ravnati, da bodo v zreli dobi delovali kot aktivni državljani pri varovanju 

okolja. Učitelji naj bi si prizadevali za vzgojo učencev za pro-okoljsko vedenje 

posameznika (Esa, 2010).  

Vsebine, ki vključujejo ravnanje z odpadki in obravnavajo okoljske probleme, so v 

prenovljenem učnem načrtu za naravoslovje in biologijo zastopane drugače kot v učnem 

načrtu osnovnošolskega izobraževanja iz leta 1998. V učnih načrtih Naravoslovje 6, 

Naravoslovje 7 in Biologija iz leta 1998, so bili vplivi človeka na okolje obravnavani v 

sklopu posameznih učnih tem. Pri naravoslovju so bile omenjene vsebine obravnavane v 

sklopu antropogenih in naravnih ekosistemov. Na primer pri obravnavi učnega sklopa 

celinske vode (Naravoslovje 7) so učenci opredelili probleme onesnaženosti voda v 

domačem kraju, spoznali so najpogostejša onesnažila voda in posledice onesnaževanja z 

njimi in se seznanili s posledicami izsuševanja močvirnih predelov Slovenije.  

V prenovljenem učnem načrtu naravoslovja za šesti razred je zastopanih kar nekaj vsebin o 

gospodarjenju z odpadki in vplivih človeka na okolje. Učenci spoznajo, kako ravnati z 

odpadki iz gospodinjstva ter z odpadki, ki so nevarni za okolje že v nižjih razredih 

osnovnošolskega izobraževanja in pri urah gospodinjstva, in ne samo pri pouku 

naravoslovja in biologije (Vilhar in sod., 2011; Vodopivec in sod., 2011; Simčič in sod., 

2011). Prav tako učenci s primeri razložijo škodljive vplive in posledice čezmernega 

izkoriščanja naravnih virov (vode, surovin in fosilnih goriv), predlagajo ukrepe in ravnanja 
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za varčno rabo vode, energije in virov surovin ter zmanjševanje odpadkov (Vilhar in sod., 

2011). 

Tudi v tretji triadi so omenjene vsebine še vedno zastopane, najbolj v sedmem razredu, v 

učnem načrtu za naravoslovje in v devetem razredu v učnem načrtu za biologijo. V osmem 

razredu vsebine o ravnanju z odpadki in okoljskih problemih niso zastopane (Vilhar in 

sod., 2011). 

Ker se je učni načrt v osnovnošolskem izobraževanju iz leta 1998 spremenil in nadgradil 

tudi na področju vplivov človeka na okolje in ravnanju z odpadki, bi z raziskavo rada 

ugotovila, ali je sprememba učnega načrta pozitivno vplivala na ozaveščenost učencev o 

ravnanju z odpadki ter poznavanju nevarnih in strupenih snovi.  

2 PREGLED LITERATURE 

2.1 OPREDELITEV POJMOV ODPADKI, NEVARNE IN STRUPENE SNOVI IN 

OKOLJSKI PROBLEMI 

Odpadek je snov, razvrščena v eno od skupin odpadkov, ki so določeni v Klasifikacijskem 

seznamu odpadkov in je imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam, je ne potrebuje, ga moti, 

ali mu škodi in jo zato zavrže (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o 

ravnanju z odpadki, 2000/2001). 

Strupeno snov opredelimo kot snov naravnega ali umetnega izvora, ki povzroča škodljiv 

učinek na organizem. Strupena snov v organizmu povzroči zaporedje dogodkov, ki se 

začnejo z izpostavljenostjo strupeni snovi in nadaljujejo skozi presnovo ter interakcijo z 

makromolekulami in končajo kot izraz znakov zastrupljenosti (Hodgson, 2004).  

Strupene snovi in odpadki predstavljajo glavi vir onesnaževal v okolju. Med pomembna 

onesnaževala prištevamo: kovine (aluminij, svinec, živo srebro, cink …), kmetijske 

kemikalije (herbicidi, insekticidi …), živilske aditive, topila, zdravila, droge, vnetljive 

izdelke in kozmetiko. 

Kovine so v naravi običajno prisotne v tleh, kjer je njihova koncentracija običajno nizka in 

razpršena. S človeško dejavnostjo pa se je vsebnost kovin v okolju močno povečala na 
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mestih industrije in kmetijstva, zaradi pretvorbe kovin – rudarstvo, ki povzročijo škodo 

okolju (primer Dolina smrti, Žerjav, Koroška).  

Med kmetijske kemikalije prištevamo predvsem pesticide, ki jih uporabljajo za zatiranje in 

uničevanje ciljnih organizmov. Glavna tveganja pri uporabi pesticidov sta vstop snovi v 

prehranjevalne verige in kontaminacija tal ter sistemov s pitno vodo (Hodgson, 2004). 

Nevarne in strupene snovi lahko v okolje kot potencialni onesnaževalci vstopijo kot 

posledica človeške dejavnosti na način nenamernega sproščanja, na primer pri nuklearnih 

nesrečah in požarih, pri odstranjevanju odpadkov v obliki kanalizacijskih in industrijskih 

odplak ter pri nepravilni in pretirani uporabi pesticidov. 

Prisotne strupene snovi v okolju vstopajo v površinske vode, tla in ozračje, ki se kažejo kot 

različni okoljski problemi. V površinske vode vstopajo različni onesnaževalci po različnih 

poteh. Na primer po kanalizacijskih poteh odtekajo detergenti in različne organske in 

anorganske snovi, izlivi iz nuklearnih obratov vsebujejo radioaktivne snovi, iz 

obdelovalnih površin pa se v površinske vode prenašajo pesticidi. Okoljski problemi se 

kažejo tudi na površini oziroma v tleh. Najbolj razširjen okoljski problem je odlaganje 

različnih vrst odpadkov, od industrijskih do radioaktivnih. Okoljski problem predstavljajo 

tudi izpusti v ozračje. To so izpusti iz dimnikov industrijskih obratov in drugih objektov, ki 

vsebujejo veliko količino SO2, CO2 in NO2. Izpusti toplogrednih plinov (CO2, CH4, 

fluorirani ogljikovodiki in drugi) povečujejo učinek tople grede (Agencija Republike 

Slovenije za okolje, 2014).  

Zaradi zmanjšanja koncentracije ozona v stratosferi se je povečala prepustnost ozračja za 

ultravijolične žarke. Zmanjševanje koncentracije stratosferskega ozona in povečevanje 

količine ultravijoličnega sevanja sta pomembni spremembi naravnega okolja v zmernih in 

polarnih geografskih širinah (Vrhovec, 1999).   

2.2 VSEBINE O NEVARNIH IN STRUPENIH SNOVEH V UČNEM NAČRTU ZA 

NARAVOSLOVJE IN BIOLOGIJO 

Vsebine, ki vključujejo ravnanje z odpadki, nevarne in strupene snovi, so v prenovljenem 

učnem načrtu za naravoslovje in biologijo zastopane drugače kot v učnem načrtu 

osnovnošolskega izobraževanja iz leta 1998.  
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2.2.1 O NEVARNIH IN STRUPENIH SNOVEH V UČNEM NAČRTU ZA 

NARAVOSLOVJE 

Učni načrt za naravoslovje vključuje vsebinski sklop Vplivi človeka na okolje, tako v 

šestem kot v sedmem razredu osnovnošolskega izobraževanja. V šestem razredu učenci 

spoznajo pomen učinkovitega izkoriščanja naravnih virov in rabe energije ter za diplomsko 

nalogo pomemben del, ravnanje z odpadki.  

Učenci se v šestem razredu naučijo razlikovati med komunalnimi in industrijskimi 

odpadki, ki jih človek proizvaja. Učenci spoznajo logistiko ravnanja s komunalnimi 

odpadki od zbiranja in njihovega procesiranja in odpadke opredelijo kot možne sekundarne 

surovine in goriva. Zadnji operativni cilj v učnem načrtu za naravoslovje za učence šestih 

razredov se navezuje na odpadke iz gospodinjstva. Učenci spoznajo, kako ravnati s takimi 

odpadki, ki so okolju in zdravju škodljivi.  

Učenci naj bi ob zaključku šestega razreda znali s primeri razložiti različne škodljive 

vplive in posledice čezmernega izkoriščanja naravnih virov ter predlagali ukrepe in 

ravnanja za varčno rabo vode, energije in virov surovin ter zmanjševanje odpadkov. 

V sedmem razredu osnovnošolskega izobraževanja se vsebina nadgrajuje. Učenci v 

vsebinskem sklopu Vplivi človeka na okolje spoznajo, da človek lahko spreminja 

ekosisteme in onesnažuje zrak, vodo in tla. Cilji, ki naj bi jih učenci dosegli in ki se 

povezujejo z mojo diplomsko nalogo, so, da učenci spoznajo vplive in tudi posledice 

gnojenja v kmetijstvu in uporabe pesticidov na onesnaženje podtalnice, spoznajo, da se 

lahko zaradi naravnih vzrokov (npr. vulkani) in človekovih dejavnosti v vodi, zraku in tleh 

poveča vsebnost snovi (onesnaževal), ki škodljivo vplivajo na organizme in rušijo naravno 

ravnovesje. Učenci spoznajo glavne vzroke onesnaževanja, ključna onesnaževala ter 

posledice njihovega delovanja na organizme in okolje, spoznajo ukrepe in načine za 

zmanjševanje ter preprečevanje onesnaževanja. Učenci spoznajo vzroke za povečevanje 

emisij plinov in s tem povezanim prekomernim segrevanjem ozračja (Vilhar in sod., 2011). 

2.2.2 O NEVARNIH IN STRUPENIH SNOVEH V UČNEM NAČRTU ZA 

BIOLOGIJO 

V osmem razredu vsebine o ravnanju z odpadki in okoljskih problemih niso zastopane, 

torej se sklop Vpliv človeka na naravo in okolje nadaljuje v zadnjem, devetem razredu 
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osnovnošolskega izobraževanja. V osmem razredu se učenci večino leta ukvarjajo z 

zgradbo in delovanjem človeka.  

V devetem razredu osnovnošolskega izobraževanja učenci povezujejo biološke koncepte, 

ki so jih pridobili v predhodnih razredih.  

Učni cilji, ki se povezujejo z mojo diplomsko nalogo in, ki jih učenci usvojijo, so, da 

spoznajo vzroke in posledice nastanka ozonske luknje, spoznajo vzroke in posledice 

globalnega segrevanja (okrepljen učinek tople grede), spoznajo, da lahko okolje zaradi 

naravnih vzrokov in človekovih dejavnosti vsebuje snovi, ki so škodljive za človeka in 

druge organizme (Vilhar in sod., 2011).  

2.3 ZNANJE  

Znanje pojmujemo kot skupek poznavanja dejstev, različnih vedenj, informacij, splošnega 

znanja, razumevanja in uporabe. Znanje vključuje tudi prilagajanje različnim situacijam, 

zmožnost reševanja problemov, samostojno razmišljanje in mišljenje, veščine ter spretnosti 

(Rutar Ilc, 2003). 

 

Velikokrat predznanje razumemo kot enostransko in kot veliko količino podatkov, pojmov 

in definicij, ki smo si jih zapomnili. Vendar pa gre pri znanju za širše pojmovanje 

predznanja, ki vključuje tudi strukturo in odnose med različnimi deli znanja, načine 

oziroma metode pridobivanja tega znanja ter najpomembnejše globino razumevanja 

(Marentič-Požarnik, 2000).  

Znanje delimo na (Marentič-Požarnik, 2011):  

- deklarativno znanje (podatki, dejstva, pojmi, teorije …), 

- proceduralno znanje (obvladovanje postopkov, metod), 

- strateško znanje ali kondicionalno (vedeti, kdaj določene postopke uporabiti), 

- metakognitivno znanje ali znanje o znanju (zavedati se znanja in procesa lastnega 

spoznavanja, zavedati se pridobivanja znanja). 

 

V šoli učitelji največkrat poudarjajo deklarativno znanje, le pri nekaterih predmetih pa 

poudarjajo proceduralno znanje. Proceduralno znanje se poudarja na primer pri reševanju 
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nalog različnih tipov pri matematiki ali pa pri eksperimentalnem delu pri naravoslovju in 

biologiji. Deklarativno znanje, ki je največkrat nakopičeno in interno, pa ni na voljo takrat, 

ko bi ga morali uporabljati pri nadaljnjem razmišljanju in reševanju problemov. 

Deklarativno znanje ni na voljo tudi pri novih okoliščinah, pa naj bodo to šolske ali pa 

življenjske (Marentič-Požarnik, 2000). Proceduralno znanje se uporablja vedno večkrat 

zaradi drugačnega načina poučevanja v razredu, predvsem pri pouku naravoslovja, kjer je v 

ospredju eksperimentalno in izkušenjsko učenje (Bešter, 2008). 

 

Cole (1990, v Marentič-Požarnik, 2011) povzame znanje, ki je pridobljeno z neposrednim 

poučevanjem, skupek objektivno ugotovljenih ter splošno priznanih vsebin in pa tudi 

veščin. Znanje lahko razstavimo na osnovne gradbene dele (podatke, dejstva in spretnosti), 

ki jih učitelji sistematično posredujejo učencem, le-ti pa znanje usvojijo z različnimi 

vajami, ponavljanjem in sistematičnim učenjem. Znanje, ki ga usvojimo, je preverljivo.  

Marentič-Požarnik (2011) ugotavlja, da je rezultat neposrednega poučevanja, da so učenci 

še samostojni in uspešni pri ponovitvi različnih dejstev in podatkov, težave pa se pojavijo 

pri samostojni razlagi pojavov in pa pri reševanju različnih življenjskih problemov in 

situacij, ki pa niso identične šolskim primerom. 

Da bi bili učenci zmožni samostojno reševati probleme in naloge, ki so zastavljeni drugače 

kot šolski primeri, je pomembno, da dajo učitelji poudarek na različna življenjska 

vprašanja, da preverjajo doseženo znanje s pomočjo kompleksnejših vprašanj, ki pa 

zahtevajo od učenca daljše in bolj premišljene odgovore (Marentič-Požarnik, 2011).  

Kakovostno znanje, ki ga pridobijo učenci pri procesu izobraževanja, je razmeroma trajno 

in ima dolgoročne učinke. Tako znanje nam omogoča razumevanje sebe, družbe, okolja in 

je uporabno, torej nam omogoča, da uspešneje rešujemo probleme. Je celostno, vsebinsko, 

proceduralno in metakognitivno (Marentič-Požarnik, 2011). 

2.4 STALIŠČA 

Čustvene, vrednostne in miselne naravnanosti do različnih predmetov, oseb, pojavov, 

dogodkov imenujemo stališča. Stališča vsebujejo tri sestavine oziroma pripravljenosti na 

ustrezno ravnanje:  
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- spoznavno (kognitivno), 

- vedenjsko (akcijsko), 

- čustveno (konativno) ravnanje. 

Vedenjska komponenta vključuje dejavnost ljudi, kognitivna vključuje misli in prepričanja, 

afektivna pa vključuje občutke in čustva (Nastran Ule, 1994).  

 

Marentič-Požarnik (2000) razume stališča kot prešibka in protislovna in jih zaradi tega ne 

moremo vedno enačiti z ravnanjem. 

Utrjena stališča pa lahko povečajo možnost, da bomo ravnali ustrezno, vendar pa tega ne 

zagotavljajo povsem. Ker na naše ravnanje vplivajo tudi že utrjene navade, okolica in 

težnja okolice k usmerjenemu posamezniku ter zgledi, med stališči in ravnanjem ni 

neposredne povezave (Marentič-Požarnik, 2009). 

 

Stališča so večinoma odporna proti spreminjanju. Stališča se oblikujejo in jih lahko 

spreminjamo v večletnih stikih z informacijami, zgledi in čustvenimi izkušnjami. Stališča 

se lahko spreminjajo zaradi neskladnosti le-teh in delujejo kot motor za oblikovanje novih 

(Marentič-Požarnik, 2000).  

Stališča vplivajo na osebnost, duševne procese (pomnjenje in učenje, zaznavanje, 

odločanje), naše mišljenje in ocene.  

Glavne funkcije stališč po Kompare in Stražišar (2002):  

- Obrambna funkcija (Vsebuje obrambne mehanizme, ki nam omogočajo ohranjanje 

samopodobe. Zaradi ohranjanja samopodobe se nam oblikujejo pozitivna in 

negativna stališča, ki jih imamo do oseb, dejavnosti in različnih situacij, pri katerih 

smo uspešni ali neuspešni.) 

- Prilagoditvena funkcija (Omogoča, da se prilagodimo različnim situacijam v 

življenju, oblikujemo življenjski slog, cilje in da zadovoljimo svoje potrebe.) 

- Vrednostno-ekspresivna funkcija (Stališča so način izražanja vrednot.) 

- Kognitivna funkcija (Omogoča presojanje ljudi, različnih situacij in dogodkov, to 

pa nam omogoča in pomaga pri razumevanju sveta.) 
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Razvijanje stališč, vrednot in prepričanj pri učencih so pomembni cilji okoljske vzgoje in 

vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Tudi novi učni načrti za osnovno in srednjo 

šolo poudarjajo usvajanje teh ciljev in pričakovane dosežke na tem področju. 

Da pa bi učencem pomagali pri uresničevanju teh stališč, vrednot in prepričanj učitelji 

uporabljajo tako imenovane interaktivne metode poučevanja. Interaktivne metode 

vključujejo različne dalj časa trajajoče projekte, dialoge, razprave, igre vlog, uporaba 

vizualnih kartic in uporabo interaktivnih pripomočkov, kot so: interaktivni učbeniki in 

spletne strani. Učitelj tako aktivira učence k razmišljanju in čustvih in jih spodbudi k 

reproduktivni interakciji med samim učiteljem in drugimi učenci. Učenci tako med seboj 

izmenjujejo stališča, mnenja in vrednote, skupaj iščejo dodatne informacije in podatke 

(Marentič-Požarnik, 2009). 

2.5 PRO-OKOLJSKO VEDENJE 

Človeško vedenje je povzročilo in še povzroča najrazličnejše okoljske spremembe. Ti 

okoljski problemi so: globalno segrevanje, podnebne spremembe, izčrpanost kmetijskih 

zemljišč in prekomeren ribolov, onesnaževanje zraka in učinek tople grede (Milfont in sod, 

2006).  

 

Pro-okoljsko vedenje je vedenje, ki vpliva na zmanjšano obremenjevanje okolja, lahko že z 

najmanjšimi dejavnostmi, kot so ugašanje luči, ko ne potrebujemo prižganih, uporaba 

javnega transporta in na primer večji prispevek k recikliranju in ločenim zbiranjem 

odpadkov. Pro-okoljsko vedenje je v zadnjih letih povzročilo veliko zanimanja tako na 

političnem, študijskem in literarnem področju. Različna področja poskušajo razumeti in 

opredeliti dejavnike, ovire in različne motivatorje, ki zavirajo oziroma razširjajo pro-

okoljsko ravnanje in vedenje (Reid in sod, 2010).  

 

Na pro-okoljsko ravnanje in zavedanje vpliva veliko dejavnikov. Izdelanih je bilo kar 

nekaj modelov, ki razlagajo in prikazujejo povezave med znanjem, osebnostjo, stališči, 

odgovornostjo do pro-okoljskega ravnanja. Najstarejši model je strukturiran linearno in 

prikazuje povezavo med znanjem posameznika, njegovimi stališči, ki privedejo do pro-

okoljskega ravnanja. Vendar se je kasneje razvilo še kar nekaj modelov, ki pojasnjujejo 
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ovire in vzroke za pro-okoljsko ravnanje. To nakazuje na to, da je proces, ki privede do 

pro-okoljskega ravnanja, zapleten in ga ne moremo vizualizirati v enoten model oziroma 

diagram (Kullmus in Agyeman, 2002). 

 

Kullmus in Agyeman (2002) navedeta nekaj specifičnih faktorjev, ki lahko pozitivno ali 

negativno vplivajo na pro-okoljsko ravnaje: 

- Demografski dejavniki (spol in število let izobraževanja) 

- Zunanji dejavniki (institucionalni faktorji, ekonomski, socialni in kulturni 

dejavniki) 

- Notranji dejavniki (motivacija, okoljsko znanje, odnos do okolja, okoljska 

ozaveščenost, vključenost čustev, nadzor, odgovornost, vrednost do okolja). 

Torej, če povzamem, na pro-okoljsko ravnanje vpliva veliko dejavnikov, ki vplivajo na 

naša dejanja, odločitve in ne nazadnje tudi ukrepe.  

 

Kullmus in Agyeman (2002) pravita, da na naše ravnanje in oblikovanje pro-okoljske 

vloge vplivajo naše navade, ki jih lahko s prakso spremenimo v novo vedenje. Ravnaje 

lahko popolnoma spremenimo, če dovolj dolgo vztrajamo, da naša dejanja postanejo 

navada.  

2.6 ZNANJE, STALIŠČA IN PRO-OKOLJSKO VEDENJE V POVEZAVI Z 

NEVARNIMI ODPADKI IN STRUPENIMI SNOVMI 

Pri razvoju znanja in ozaveščenosti je izobrazba ključni dejavnik, ki vpliva na trajnostno 

prihodnost, ne samo človeka, ampak tudi narave in na vprašanja, ki se navezujejo na 

okoljske probleme in reševanje le teh (Esa, 2010).  

 

Na področju znanja, stališč in pro-okoljskega vedenja je bilo izvedenih kar nekaj raziskav, 

ki opredeljujejo stanje na posameznih področjih (Jensen, 2002; Kuhlemeier in sod. 1999; 

Zelenzy, 2000; Rickinson, 2001; Tomažič in Vidic, 2011). 

Za uspešno pro-okoljsko ravnaje in vedenje je pomembno, da učenci sodelujejo pri 

različnih dejavnostih, ki so neposredno vezane na ravnanje z odpadki in drugimi 

okoljskimi vprašanji. Pomembno je, da so učenci vključeni v različne metode poučevanja, 
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ki jim omogočajo produktivno in usmerjeno razmišljanje o varovanju okolja (Chan, 2000 

in Rôças, 2009). 

 

Jensen (2002) poudarja, da naj učenci pridobijo znanje, izkušnje in zavedanje o okoljskih 

problemih s pomočjo vključevanja različnih dejavnosti v šolske ustanove, vključenost 

učencev v podjetja, ki imajo pozitivno naravnanost do okolja (Manzanal, 2007) in 

spodbujajo opredeljevanje, zavedanje in reševanje problemov.  

 

Kuhlemeier in sod. (1999) v svoji raziskavi opredelijo povezavo med znanjem učencev, 

stališči in pro-okoljskim vedenjem kot ekstremno nizko. Razlog za neskladje navede kot 

neznanje učencev, kako ravnati v konkretnih dejavnostih v naravi, ki bi privedle do 

zmanjšanja okoljskih problemov, čeprav imajo teoretske osnove, ki so jih pridobili v 

izobraževanju.  

 

Za pomanjkanje povezave med znanjem in dejanskimi ukrepi tudi Jensen (2002) navede 

pomanjkanje znanja, ki pa ga učenci morajo pridobiti za pro-okoljsko ravnanje.  

 

Da bo povezava med znanjem in pro-okoljskim ravnanjem z odpadki in strupenimi snovmi 

čim bolj učinkovita, je pomembno, da se ozaveščanje otrok začne že v zelo zgodnji dobi. 

Tako se že v zgodnjem otroštvu pridobijo stališča, primerno ravnanje in pro-okoljsko 

obnašanje, ki pa ga nadaljujejo v obdobje odraščanja in odrasle dobe (Lemming, 1995). 

 

Nivo ozaveščenosti učencev o nevarnih odpadkih in strupenih snoveh se razlikuje tudi na 

področju spola učencev. Kar nekaj avtorjev (Zelenzy 2000, Rickinson 2001) navaja, da so 

pri znanju, neposrednem ravnanju z odpadki (tudi nevarnimi) ter ozaveščenosti na pro-

okoljski ravni bolj uspešne deklice kot dečki. Zelenzy (2000) v svoji raziskavi ugotovi, da 

so deklice bolj dovzetne za recikliranje odpadkov, ravnanje z njimi, imajo skrb do 

odpadkov oziroma imajo na splošno večjo osebno odgovornost do ravnanja z odpadki v 

okolju kot dečki.  
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Rickinson (2001) vidi razliko v tem, da dečki strmijo v vprašanja, ki so dolgoročnejša in 

imajo večjo razsežnost, deklice pa se lotevajo in ukvarjajo s takojšnjimi problemi in 

težavami, ki vplivajo na ljudi.  

 

Pomemben dejavnik, ki prispeva k zavedanju učencev o okoljskih problemih in reševanju 

le-teh so tudi primarni viri informacij, ki jih učenci pridobijo. Glavna vira spoznavanja in 

ozaveščanja o okoljskih problemih in vprašanjih predstavljata televizija in šola 

(Shepardson, 2007 in Rickinson, 2001).   

 

Ni nujno, da se znanje učencev odraža v njihovem vedenju in skrbi za pro-okoljsko 

vedenje. Tomažič in Vidic (2011) v raziskavi ugotovita, da učenci prepoznajo nevarne 

odpadke v naravi, vendar ne znajo ravnati z njimi. Učenci torej odpadkov ne ločujejo, tudi 

nevarnih ne (baterije, zdravila, čistila). Različne odpadke raje, kot da bi jih ločeno zbirali, 

zavržejo med mešane odpadke. Neprimerna sklepanja imajo učenci glede na razred tudi, ko 

morajo ovrednotiti stopnjo nevarnega odpadka. Mlajši učenci so bili bolj pripravljeni 

aktivno delovati pro-okoljsko kot starejši. Tomažič in Vidic (2011) in Leeming (1997) 

pravita, da so starši premalo vključeni pri oblikovanju otrokovega stališča, oblikovanju 

pro-okoljskega vedenja in znanja. Učenci največ informacij o okolju, pravilnem ravnanju v 

okolju in znanja pridobijo ob spremljanju TV programov in v šoli, kar ugotavljajo tudi 

drugi avtorji (Shepardson, 2007 in Rickinson, 2001).    
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3 NAMEN RAZISKAVE IN HIPOTEZE 

Namen raziskave je bil ugotoviti ali učenci razlikujejo nevarne odpadke od nenevarnih v 

naravi in doma; ali pravilno rokujejo z njimi in kateri so glavni viri informacij za učence o 

ravnanju z nevarnimi odpadki in strupenimi snovmi.  

 

Namen raziskave je bil ugotoviti, ali učenci 

- razlikujejo med pojmi onesnaževalo, nevarno in strupeno, 

- ali prepoznajo (ne)nevarne odpadke, 

- ali vedo, kako ravnati z (ne)nevarnimi odpadki, 

- ali poznajo nekatere okoljske probleme, 

- katere vire informacij o ravnanju z nevarnimi odpadki in strupenimi snovmi učenci 

navajajo kot glavne. 

 

Cilji diplomskega dela: 

- Preveriti, ali učenci znajo prepoznati (ne)nevarne odpadke v okolju in kako z njimi 

pravilno ravnati. 

- Ugotoviti, ali učenci poznajo okoljske probleme. 

- Ugotoviti, kateri so za učence glavni viri informacij o nevarnih odpadkih in 

strupenih snoveh ter ravnanju z nevarnimi odpadki. 

- Preveriti ozaveščenost učencev o izbrani tematiki ter med pojmoma onesnaževalo, 

nevarno in strupeno. 

 

Na osnovi postavljenih ciljev smo postavili naslednje hipoteze: 

- Deklice imajo več znanja o nevarnih odpadkih in strupenih snoveh ter ravnanju z 

odpadki kot dečki.  

- Glavni vir informacij o ravnanju z odpadki ter o strupenih in nevarnih snoveh 

učenci dobijo v šoli.  

- Učenci znajo prepoznati nevarne odpadke in strupene snovi ter se opredeliti glede 

pravilnega rokovanja z njimi.    
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4 METODE  

4.1 OPIS VZORCA 

V raziskavi so sodelovali učenci dveh oddelkov sedmih, osmih in devetih razredov iste 

devetletne osnovne šole. Torej od 12 do 14 let. Skupaj je bilo v raziskavo vključenih 133 

učencev.   

 

Tabela 1: Statistika končnega vzorca razredov glede na spol učencev 

SPOL N f (%) 

Dečki 

Deklice 

70 

59 

52,6 % 

44,6 % 

Ni odgovora 4 3,1 % 

SKUPAJ 133 100 % 

 

Od skupaj 133 učencev, 4 učenci niso odgovorili, katerega spola so. V vseh treh razredih je 

na vprašanje odgovorilo 70 dečkov in 59 deklic (Tabela 1).  

 

Tabela 2: Statistika končnega števila vzorcev glede na število učencev po razredih 

RAZRED N 

7 44 

8 46 

9 43 

SKUPAJ 133 

 

V raziskavi je sodelovalo 44 učencev sedmih razredov, 46 učencev osmih razredov in 43 

učencev devetih razredov osnovnošolskega izobraževanja. Skupaj 133 učencev vseh treh 

razredov (Tabela 2).  
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4.2 POTEK RAZISKAVE 

Anketni vprašalnik smo sestavili že na začetku šolskega leta 2013/2014, saj je raziskava 

potekla v zadnjih mesecih leta 2013. 

Raziskavo smo izvedli na eni od gorenjskih osnovnih šol. Vprašalnike smo razdelili 

učencem med poukom naravoslovja in biologije. Pred reševanjem vprašalnika smo 

učencem predstavili tipe nalog in način reševanja vprašalnika. Izpolnjevanje vprašalnika je 

bilo anonimno. Učenci so za izpolnjevanje potrebovali približno pol šolske ure.  

4.3 INSTRUMENT 

V diplomski nalogi je uporabljena kvantitativna metoda raziskovanja oziroma pridobivanja 

podatkov. Instrument zbiranja podatkov je anketni vprašalnik, tehnika pa anonimno 

izpolnjevanje vprašalnika (Priloga 1).  

Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov.  

V prvem delu vprašalnika se vprašanja nanašajo na spol, razred, starost učenca in okolju 

bivanja (blok ali hiša). Poleg teh podatkov smo želeli pridobiti tudi podatke o tem, kateri 

so učenčevi glavni viri informacij o strupenih in nevarnih snoveh.  

Drugi del vprašalnika je sestavljen iz 17 nalog oziroma vprašanj. Dvanajsto nalogo 

sestavljajo 3 podvprašanja. Vprašalnik skupno vsebuje 15 nalog zaprtega tipa, kjer je 

možen samo en odgovor in 4 vprašanja, na katera so morali učenci odgovoriti tako, da so 

izbrali kombinacijo pravilnih odgovorov.   

4.4 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV 

Odgovore učencev smo vnesli v tabelo računalniškega programa MS Excel. Podatke smo 

nato ustrezno pretvorili v ustrezne tabele za obdelavo v statističnem programu SPSS. V 

programu SPSS smo izvedli statistično obdelavo podatkov, glede na zastavljene predhodne 

hipoteze.  

Poleg osnovne deskriptivne statistike smo za ugotavljanje statistično pomembnih razlik 

uporabili naslednje preizkuse oziroma teste: Hi- kvadrat test, t-test in ANOVA test. 

 

 

 



Osredkar A. (2014). Ozaveščenost učencev tretje triade osnovne šole o nevarnih odpadkih in 

strupenih snoveh. Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

15 
 

5 REZULTATI  

5.1 ZNANJE UČENCEV O NEVARNIH ODPADKIH IN STRUPENIH SNOVEH 

Pri tej točki je predstavljena podrobnejša analiza vprašanj. Predstavljeni so rezultati 

učencev o poznavanju pojmov onesnaževalo, strupena in nevarna snov, o ravnanju z 

(ne)nevarnimi snovmi – odpadki ter izbranimi okoljskimi problemi.   

Pred opisom rezultatov posameznega vprašanja je predstavljeno vprašanje in možni 

odgovori, med katerimi so izbirali učenci. Pravilni odgovor je označen s krepko pisavo. V 

nadaljevanju so rezultati za vsako vprašanje predstavljeni z grafom, ki mu sledi kratek 

opis. Razporeditev odgovorov je predstavljena v odstotkih glede na razred. 

Vprašanje št. 1:  

Onesnaževalo: 

a) Je snov, ki ima na okolje negativne učinke. 

b) Je snov, ki ima na okolje pozitivne učinke. 

c) Je snov, ki na okolje nima učinkov. 

d) Je snov, ki obstaja samo v bajkah. 

e) Je izraz, ki ga mediji uporabljajo za zastraševanje ljudi. 

 

 

Graf 1: Prikaz razporeditve odgovorov na prvo vprašanje 

Učenci razumejo pojem onesnaževalo ne glede na razred (Graf 1). Učenci devetih razredov 

so na vprašanje odgovorili nekoliko bolje kot učenci sedmih in osmih razredov.  
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Vprašanje št.2: 
Kaj od naštetega je onesnaževalo?  

A. Drevesni nasad. 

B. Izpušni plini avtomobilskega motorja. 

C. Herbicid za zatiranje plevela na polju koruze. 

D. Kupi posušene trave na travniku. 

E. Gnojevka izlita v potok. 

F. Pnevmatike v gozdu. 

G. Odpadlo listje v gozdu 

 

 

 

Graf 2: Prikaz razporeditve odgovorov na drugo vprašanje 

 

Z Grafa 2 lahko sklepamo, da večina učencev (75,2 %) pozna pojem onesnaževalo. Na 

vprašanje je pravilno odgovorilo 79,5 % učencev sedmih razredov, 71,7 % učencev osmih 

razredov in 74,4 % učencev devetih razredov. Učenci so pri naštevanju pravilnih 

odgovorov izpuščali herbicid za zatiranje plevela ter izlite gnojevke kot onesnaževala. 6,7 

% učencev je pri naštevanju odgovorov izpustilo herbicid kot onesnaževalo in 4,5 % 

učencev je izpustilo razlito gnojevko kot onesnaževalo.  

 

Vprašanje št.3: 

Dim, ki nastane pri izbruhu vulkana, je lahko onesnaževalo. 

PRAVILNO     NAPAČNO 
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Graf 3: Prikaz razporeditve odgovorov za tretje vprašanje 

Z grafa 3 lahko sklepamo, da učenci vedo, da je vulkanski dim potencialno onesnaževalo 

za okolje. 79,2 % učencev je na vprašanje odgovorilo pravilno 20,8 % pa napačno. V 

številu učencev, ki so na vprašanje glede na razred odgovorili pravilno, ni statistično 

pomembnih razlik (χ²=0,172; df=2; p=0,918).   

Vprašanje št. 4: 
Če popijemo ali pojemo strupeno snov, 

a) To povzroča slabost, bruhanje, omotičnost, vrtoglavico …, kar se običajno pri zdravem človeku ne 

pojavlja. 

b) To povzroča slabost, bruhanje, omotičnost, vrtoglavico …, kar se običajno pri zdravem človeku pojavlja. 

c) To za naše telo nima posledic. 

d) Se po zaužitju pojavijo pozitivni učinki (dobro počutje, veselje …). 

 

 

 

Graf 4: Prikaz razporeditve odgovorov za četrto vprašanje 

Pri četrtem vprašanju so učenci v večji meri izbrali odgovor, ki opisuje, negativne učenike 

strupene snovi za naše telo (Graf 4). Kar nekaj učencev pa se je pri izbiri pravilnega 
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odgovora zmedlo, saj so odgovorili, da opis velja za zdravega človeka. Skupno je 65,4 % 

učencev na vprašanje odgovorilo pravilno, največ učencev iz osmega razreda (73,9 %) 

najmanj pa iz sedmega (54,5 %). Na vprašanje je napačno odgovorilo 45 oziroma 33,8 % 

učencev, med njimi je bilo največ sedmošolcev. 

Vprašanje št. 5: 
Kaj od naštetega je strup, če ga zaužiješ (popiješ ali poješ)?  

A. Jabolko. 

B. Čistilo za odstranjevanje vodnega kamna. 

C. Čaj iz kopriv. 

D. Kos orehove potice. 

E. Pest Lekadolov. 

F. 2,5 dl žganja. 

G. Kos kruha s pašteto. 

H. Mleko.  

 

 

Graf 5: Prikaz razporeditve odgovorov za peto vprašanje 

Na peto vprašanje je pravilno odgovorilo 54,9 % učencev. Največ pravilnih odgovorov so 

podali učenci devetih razredov (72,1 %). Učenci sedmih in osmih razredov so sicer 

odgovarjali pravilno, vendar niso sklepali, da je večja količina alkohola lahko strupena za 

telo. Takih učencev je bilo kar 38, torej 42,5 % (Graf 5).  
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Vprašanje št. 6: 
Kako (iz)veš, ali ima snov ob zaužitju, stiku s kožo ali vdihavanju negativne učinke na zdravje človeka? 

a) Tega ne moreš (iz)vedeti. 

b) Tega, ali je neka snov strupena ali ne, ni potrebno vedeti, saj so vse snovi strupene. 

c) Tega, ali je neka snov strupena ali ne, ni potrebno vedeti, saj so snovi, ki jih dnevno uporabljamo, nestrupene. 

d) Embalaža, v kateri so shranjene strupene snovi, je opremljena z oznako strupeno. 

e) Strupene snovi na nas nimajo negativnih učinkov, saj se strupi v jetrih razgradijo. 

 

 

Graf 6: Prikaz razporeditve odgovorov za šesto vprašanje 

Na šesto vprašanje je pravilno odgovorilo 93,2 % vseh učencev (Graf 6). Na vprašanje so 

najbolje odgovarjali učenci devetih razredov, nekoliko slabše pa učenci sedmih razredov. 

Da so učenci na vprašanje odgovorili zelo dobro je pričakovano, saj so se o oznakah za 

nevarnosti učili že v drugi triadi osnovne šole. 

Vprašanje št. 7:  
Kako v laboratoriju preverimo, ali je določena količina snovi ob zaužitju za organizem strupena? 

a) Tega ne moremo preveriti. 

b) S posebnimi testi strupenosti (čebulni test, test z vodnimi bolhami ...). 

c) Tega, ali je neka snov strupena ali ne, ni potrebno preverjati, saj malo zaužitega strupa še nikomur ni škodilo. 

d) Strupenost snovi lahko razberemo iz periodnega sistema elementov. 

e) Strupeni so le ugrizi nekaterih kač (gada, modrasa) ali piki nekaterih žuželk, ostalo ni strupeno. 
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Graf 7: Prikaz razporeditve odgovorov za sedmo vprašanje 

Z Grafa 7 lahko razberemo, da so učenci osmih in devetih razredov odgovarjali mnogo 

bolje od sedmošolcev. 83,7 % odstotkov devetošolcev, 73,9 % osmošolcev in le 36,4 % 

sedmošolcev je pravilno odgovorilo na to vprašanje. 52,3 % učencev sedmih razredov je 

odgovorilo, da lahko strupenost določimo iz periodnega sistema elementov (odgovor D) za 

razliko od osmošolcev (19,6 %) in devetošolcev (9,3 %), ki so v manjšem deležu izbrali 

odgovor D kot pravilen.  

Vprašanje št. 8: 

Vdihavanje bencinskih hlapov 

a) Je priporočljivo. 

b) Lahko škodi zdravju. 

c) Ne škodi zdravju. 

d) Se odsvetuje le nosečnicam in otrokom do 3 leta starosti, ostali lahko hlape vdihavajo. 
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Graf 8: Prikaz razporeditve odgovorov za osmo vprašanje 

Na osmo vprašanje je pravilno odgovorilo 130 učencev, kar je 97,7 % (Graf 8). Osmošolci 

in devetošolci so bili enako dobri, nekoliko slabše so odgovarjali učenci sedmih razredov. 

Med učenci glede na razred ni bilo statistično pomembnih razlik.  

Vprašanje št. 9:  
Pri Mihu doma se je na pipi v kopalnici nabralo veliko vodnega kamna, ki ga Miha želi odstraniti z močnim 

čistilom za odstranjevaje vodnega kamna. Katero ravnanje je pravilno? 

a) S takšnim čistilom naj ravna povsem običajno, čistilo naj razprši na pipo, pobriše s krpo in nato površino 

splakne z vodo. 

b) S takšnim čistilom naj ravna previdno, nadene naj si rokavice, prostor ustrezno (pre)zrači, nato čistilo 

razprši na pipo, pobriše s krpo in površino splakne z vodo. 

c) Čistilo za odstranjevanje vodnega kamna ne obstaja. 

       d)    Vodni kamen odstranjujemo z vodo in ne s čistili. 

   

 

Graf 9: Prikaz razporeditve odgovorov za deveto vprašanje 

Z grafa 9 lahko razberemo, da učenci razumejo nevarnost uporabe močnih – invazivnih 

čistilih, ki so posledično tudi strupena. Učenci vseh razredov so imeli visok delež pravilnih 
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odgovorov, med njimi so najbolj izstopali osmošolci (93,5 %) sedmošolci pa nekaj 

odstotkov manj (88,6 %).  

Vprašanje št. 10: 
Kako bi ravnal z zdravili, ki jim je pretekel rok trajanja? 

a) Zdravila bi vrgel v zbiralnik za mešane odpadke. 

b) Zdravila bi vrgel v zbiralnik za organske odpadke. 

c) Zdravila bi vrgel v zbiralnik za plastične odpadke. 

d) Zdravila bi odpeljal v zbirni center, kjer poteka zbiranje takšnih snovi. 

e) Zdravila lahko uporabim tudi po preteku roka uporabnosti. 

 

 

Graf 10: Prikaz razporeditve odgovorov za deseto vprašanje 

Učenci vedo, da odslužena zdravila spadajo med posebne odpadke, ki se zbirajo ločeno od 

drugih. Na vprašanje je pravilno odgovorilo 87,2 % učencev (Graf 10). 81,8 % učencev 

sedmega razreda in 88,4 % učencev devetega razreda bi zdravila odvrglo v organske ali 

mešane odpadke. Pri tem vprašanju so se najbolj izkazali učenci osmih razredov, saj je 

pravilno odgovorilo 91,3 % učencev.      

Vprašanje št. 11: 

Kaj od naštetega ni okoljski problem?  

a) Selitev ptic. 

b) Tanjšanje ozonske plasti. 

c) Obiranje jabolk z jablane. 

d) Kolobarjenje. 

e) Povečan učinek tople grede. 

f) Eko pridelava zelenjave. 

g) Prekomerno izsekavanje gozda. 

h) Razlitje nafte iz tankerja. 
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Graf 11: Prikaz razporeditve odgovorov za enajsto vprašanje 

Na enajsto vprašanje je pravilno odgovorilo 39,1 % učencev (Graf 11). Najbolje so 

odgovarjali učenci osmih razredov, saj je 50,0 % izbralo pravilno kombinacijo odgovorov. 

Med odgovori je bilo tudi nekaj nepopolnih ali napačnih. Učenci so izpuščali kolobarjenje, 

kot ne okoljski problem in izbrali povečan učinek tople grede kot ne okoljski problem, kar 

je napačno. Med napačnimi kombinacijami odgovorov so učenci izbrali tudi ravno 

nasprotne odgovore, torej da okoljski problem ni, tanjšanje ozonske luknje, povečan učinek 

tople grede, prekomerno izsekavanje gozda in razlitje nafte iz tankerja. Takih učencev je 

bilo 6,8 % iz sedmih razredov, 2,2 % iz osmih razredov in 7,0 % iz devetih razredov.      

Vprašanje št. 12: 

Na embalaži čistila za odstranjevanje vodnega kamna zaslediš oznako. 

 
Reši naloge, ki se navezujejo na oznako. 

12.1 Oznaka pomeni, da je v embalaži 

a) strupena snov. 

b) snov, ki je nevarna za okolje. 

c) jedka snov. 

d) oksidativna snov. 

e) čistilo. 

 

12.2 Kako bi ravnal s čistilom, ki ima tako oznako? 

a) Nič drugače kot s čistilom za pomivanje posode. Čistilo, na embalaži katerega je takšna oznaka, bi nanesel na 

površino, obrisal s krpo in nato splaknil z vodo. 

b) Preden bi uporabil tako čistilo, bi prebral navodila in sledil navodilom za rabo čistila. 
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c) Preden bi uporabil tako čistilo, bi prebral navodila in s čistilom ravnal tako kot s čistilom za pomivanje posode. 

d) Takšnega čistila ne bi uporabil, saj z njim ne bi mogel odstraniti vodnega kamna. Vodni kamen lahko 

odstranim že samo z vodo. 

 

12.3 Kako bi ravnal z embalažo po uporabi čistila? 

a) Embalažo bi zavrgel v koš za zbiranje plastike. 

b) Embalažo bi vrgel v koš za zbiranje mešanih odpadkov. 

c) Embalažo bi odvrgel v naravo. 

d) Embalažo bi oddal v zbirnem centru, ali pa bi jo oddal na akciji zbiranja nevarnih odpadkov. 

 

 

  

Graf 12: Prikaz razporeditve odgovorov za dvanajsto vprašanje 

Učenci so pri vseh treh vprašanjih večinoma izbrali pravilen odgovor (Graf 12). Na prvo 

vprašanje je pravilno odgovorilo 85,0 % učencev, na drugo 87,2 % in na tretje 83,5 % 

učencev. Učenci sedmih razredov so na prvo vprašanje odgovarjali nekoliko slabše. 

Sklepamo, da so pozabili oznake za nevarnosti, o katerih so se učili v 6. razredu. 

Osmošolci pa so pri urah kemije oznake najverjetneje ponovili, zato so dosegli visok 

rezultat (Graf 12). 13,6 % učencev sedmih, 2,2 % osmih in 16,3 % učencev devetih 

razredov je na tretje vprašanje podalo odgovor, da bi embalažo invazivnega čistila odvrglo 

v koš za zbiranje plastike.  
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Tabela 3: Delež pravilnih odgovorov pri 13. nalogi 

TRDITEV  RAZRED 

7. razred 8. razred 9. razred 

DRŽI

(%) 

NE 

DRŽI

(%) 

NE 

VEM

(%) 

DRŽI

(%) 

NE 

DRŽI

(%) 

NE 

VEM

(%) 

DRŽI

(%) 

NE 

DRŽI

(%) 

NE 

VEM

(%) 

1. Vožnja z motorjem brez 

ustrezne zaščite ni nevarna.  9,1 90,9 0,0 16,7 97,8 0,0 16,7 97,7 0,0 

2. Virus HIV je nevaren, saj 

okužba z njim povzroča AIDS 69,8 9,3 20,9 66,7 6,7 26,7 74,4 9,3 16,3 

3. Hrana v napihnjenih 

pločevinkah je lahko okužena z 

botulinom in zato ni strupena 
4,7 72,1 23,3 2,2 55,6 42,2 11,6 37,2 51,2 

4. Če je bilo sadje škropljeno z 

insekticidi, so olupki neumitega 

sadja strupeni. 
75,0 15,9 9,1 78,3 15,2 6,5 72,1 9,3 18,6 

5. Smučanje na nezavarovanem 

smučišču je zaradi možnosti 

sprožitve plazu strupeno. 
11,4 84,1 4,5 8,7 84,8 6,5 4,7 93,0 2,3 

6. Sredstvo za zatiranje podgan ni 

strupeno, zato zdravju ljudi ni 

nevarno. 
0,0 95,5 4,5 4,3 91,3 4,3 2,3 95,3 2,3 

7. Redno uživanje alkoholnih pijač 

je nevarno – škodljivo za zdravje. 
93,2 4,5 2,3 93,3 6,7 0,0 90,7 2,3 7,0 

8. Prekomeren vnos tekočine v 

telo (nacejanje) zdravju ni 

nevaren. 
34,1 50,0 15,9 25,0 59,1 15,9 25,2 53,4 21,4 

9. Vse, kar je nevarno, je tudi 

strupeno. 13,6 81,8 4,5 2,2 89,1 8,7 7,0 86,0 7,0 

10. Vse, kar je strupeno, je tudi 

nevarno.  
81,8 11,4 6,8 95,7 2,2 2,2 93,0 2,3 4,7 

 

Pri 13. nalogi smo preverili, ali učenci v besedilu pravilno uporabljajo pojma nevarno in 

strupeno. Iz Tabele 3 sklepamo, da učenci v besedilu smiselno uporabljajo omenjena 

pojma. Učenci so imeli težave pri 8. trditvi, ko pretiranega vnosa tekočine v telo niso 

zaznali kot nevarno. Manj težav pri tej trditvi so imeli učenci osmih razredov. Verjetno 

zato, ker je to ena od vsebin, o kateri se učijo pri pouku biologije v 8. razredu. Na trditve 1, 

5, 6, 7, 9 in 10 so učenci podali največ pravilnih odgovorov. Na 2 trditev so najbolje 

odgovorili učenci devetih razredov (74,4 %), saj so vsebine o bolezni AIDS-a zastopane v 

osmem razredu, manj pravilnih odgovorov je bilo v osmem razredu, saj učenci te tematike 

v času anketiranja še niso obravnavali. Na tretje vprašanje so najbolje odgovarjali učenci 

sedmih razredov (72,1 %), saj so vsebine o okužbi živil obravnavane v šestem razredu pri 

pouku gospodinjstva, slabše so na vprašanje odgovarjali učenci devetih razredov (37,2 %), 
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čeprav bi pričakovali boljši rezultat, saj imajo učenci devetih razredov že znanje iz kemije. 

Na četrto vprašanje je pravilno odgovorilo največ osmošolcev (78,3 %), saj je tematika o 

škodljivcih in njihovem zatiranju zastopana v sedmem razredu. Učenci sedmih in devetih 

razredov so na vprašanje odgovarjali podobno kot učenci osmih razredov.    

Vprašanje št. 14: 

Med naštetimi odpadki so tudi nevarni. Na črto zapiši črke, ki so zapisane pred nevarnimi odpadki. 

a) Lak za nohte. 

b) Olupki jabolka. 

c) Embalaža jogurta. 

d) Odstranjevalec laka za nohte (aceton). 

e) Papirnata vrečka. 

f) Ostanek kosila. 

g) Baterije. 

h) Sredstvo za odmašitev odtoka. 

i) Embalaža soka.  
 

 

Graf 13: Prikaz razporeditve odgovorov za štirinajsto vprašanje 

Z Grafa 13 lahko vidimo, da znajo učenci pravilno prepoznati nevarne odpadke iz 

gospodinjstva. Na vprašanje je pravilno odgovorilo 61,7 % učencev. Med razredi ni bilo 

statistično pomembnih razlik. Učenci so večinoma izpuščali lak za nohte in odstranjevalec 

laka za nohte kot odpadka, ki ju ne zavržemo med mešane odpadke, ampak ju odpeljemo v 

zbirni center. Z grafa lahko vidimo, da so učenci za pravilne odgovore našteli veliko 

kombinacij, ki pa niso bile pravilne.  
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Vprašanje št. 15: 
Kako človek prispeva k povečanemu učinku tople grede? 

a) Človek k učinku tople grede ne prispeva. 

b) Z večjimi izpusti plinov, kot so ogljikov dioksid, metan, dušikovi oksidi … 

c) Z večjim izpustom kisika. 

d) Z manjšim CO2 odtisom. 

 

 

 

Graf 14: Prikaz razporeditve odgovorov za petnajsto vprašanje 

Z Grafa 14 lahko vidimo, da se večina učencev strinja, da učinek tople grede povečujemo z 

izpusti določenih plinov v ozračje. Največ pravilnih odgovorov so podali učenci osmih 

razredov (71,7 %), najmanj pa učenci sedmih (45,5 %). Od učencev devetih razredov bi 

pričakovali večji delež pravilnih odgovorov, vendar jih je pravilno odgovorila le polovica. 

Vseh pravilnih odgovorov je bilo 53,5 %.  

Vprašanje št. 16: 
Izvori snovi, ki NE povzročajo onesnaženost tal, so: 

a) Nevarni odpadki (motorno olje, bencin …). 

b) Neonesnažene vode, ki služijo namakanju tal. 

c) Onesnažene vode, ki služijo namakanju tal. 

d) Gnojevka in mineralna gnojila. 

e) Sredstva za zatiranje plevela. 
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Graf 15: Prikaz razporeditve odgovorov za šestnajsto vprašanje 

Pri tem vprašanju so najuspešneje odgovarjali učenci sedmih razredov (Graf 15). Pravilno 

jih je odgovorilo 61,4 %. Sledijo učenci devetih razredov s 60,5 % pravilnih odgovorov. 

Učenci osmih razredov so odgovarjali slabše, le 52,2 % učencev je odgovorilo pravilno. Pri 

tem vprašanju kar 25,6 % učencev ni odgovorilo na zastavljeno vprašanje. 

Vprašanje št. 17: 

Ker so koruzno polje, ki uspeva na območju nad podtalnico, ogrozile koruzne vešče, je kmet koruzno polje 

večkrat škropil z insekticidom. Ali je njegovo ravnanje ogrozilo podtalnico? 

a) Njegovo ravnanje ni ogrozilo podtalnice. Gre za ravnanje dobrega gospodarja. 

b) Njegovo ravnanje je ogrozilo podtalnico, saj dež insekticid spira v tla in tako insekticid prehaja v 

podtalnico in ogroža njeno kvaliteto. 

c) Njegovo ravnanje ni ogrozilo podtalnice, saj dež insekticida ne spira v tla, zato ta ne ogroža podtalnice. 

d) Njegovo ravnanje ni nikakor ogrozilo podtalnice, ampak je pobilo koruzne vešče.  

e) Je ogrozilo, ker je podtalnica vir pitne vode za čebele. 
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Graf 16: Prikaz razporeditve odgovorov za sedemnajsto vprašanje 

Na zadnje vprašanje je pravilno odgovorilo 85,0 % učencev. Najbolj so bili uspešni učenci 

sedmih (88,6 % učencev) in osmih (89,1 % učencev) razredov (Graf 16). Iz rezultata 

sklepamo, da učenci razumejo, da je nepravilna aplikacija škropiv nevarna za podtalnico in 

lahko ogrozi vir pitne vode.   

5.2 GLAVNI VIR INFORMACIJ O RAVNANJU Z ODPADKI TER NEVARNIH 

IN STRUPENIH SNOVEH GLEDE NA SPOL UČENCEV 

Spodaj so predstavljeni glavni viri informacij o ravnanju z odpadki ter o nevarnih in 

strupenih snoveh, ki so jih učenci navedli kot primarne. Odgovori so predstavljeni v 

odstotkih glede na spol učencev. 

 

Graf 17: Glavni vir informacij o ravnanju z odpadki 
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Učenci so navedli, da o odpadkih pridobijo največ informacij v družini in šoli (Graf 17). 

Več deklic (38,6 %) kot dečkov (21,9 %) dobi informacije od staršev. Več dečkov (31,3 

%) pa z razliko od deklic (28,1 %) pridobi informacije v šoli. Poleg šole in družine učenci 

informacije o odpadkih dobijo tudi na spletu (14 %), v medijih (13,2 %), in sicer v večjem 

deležu dečki kot deklice.  

 

Graf 18: Glavni vir informacij o nevarnih in strupenih snoveh 

Za strupene snovi je večina učencev zapisala, da pridobijo največ informacij v šoli. Nekaj 

več deklic (54,5 %) pridobi podatke v šoli kot dečkov (42,9 %). Od družine učenci 

pridobijo manj podatkov o strupenih snoveh, kot o ravnanju z odpadki (Graf 17, 18). 

Pomembni viri informacij o strupenih snoveh so še mediji (12,7 %), splet (16,1 %) in 

lokalno okolje (5,9 %). O strupenih in nevarnih snoveh pridobi informacije iz lokalnega 

okolja manj učencev kot informacij o ravnanju z odpadki (Graf 17, 18). 

5.3 ZNANJE O NEVARNIH ODPADKIH IN STRUPENIH SNOVEH GLEDE NA 

SPOL UČENCEV 

Glede na spol učencev smo ugotovili, da dekleta v povprečju izkazujejo statistično 

pomembno več znanja o nevarnih odpadkih in strupenih snoveh, kot fantje (t-test; t=2,233; 

df=127; p=0,027). Vendar pa so te razlike majhne. Fantje so namreč v povprečju dosegli 

20,9 (SN=0,52) točk, dekleta pa 22,5 (SN=0,47) od skupnih možnih 28 točk.   
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Tabela 4: Frekvenčna porazdelitev znanja učencev glede na spol 
 

Statistično pomembne razlike so označene z * 

 

Tabela 4 prikazuje frekvenčno porazdelitev znanja učencev za posamezno nalogo glede na 

spol.  

Statistično pomembne razlike so se pojavile pri odgovorih na vprašanje 8 »Vdihavanje 

bencinskih hlapov je ...« (p=0,054), na vprašanje 9 »Pri Mihu doma se je na pipi v 

kopalnici nabralo veliko vodnega kamna, ki ga Miha želi odstraniti z močnim čistilom za 

odstranjevanje vodnega kamna. Katero ravnanje je pravilno?« (p=0,011), na vprašanje 10 

»Kako bi morali ravnati z zdravili, ki jim je potekel rok trajanja?« (p=0,075), na vprašanje 

Naloga-vprašanje Dečki Deklice    - preizkus 
   df p 

1 97,1 98,3 0,195 1 0,659 

2 70,0 81,4 2,213 1 0,137 

3 80,0 74,6 0,540 1 0,462 

4 64,3 67,8 0,176 1 0,675 

5 52,9 55,9 0,122 1 0,727 

6 92,9 93,2 0,007 1 0,936 

7 62,9 67,8 0,344 1 0,558 

8 95,7 100,0 3,728 1 0,054* 

9 87,1 98,3 6,498 1 0,011* 

10 82,9 93,2 3,165 1 0,075* 

11 34,3 47,5 2,309 1 0,129 

12_1 82,9 88,1 0,710 1 0,399 

12_2 82,9 91,5 2,103 1 0,147 

12_3 78,6 89,8 2,978 1 0,084* 

13_1 92,9 98,3 2,370 1 0,124 

13_2 71,4 67,8 0,200 1 0,655 

13_3 51,4 59,3 0,806 1 0,369 

13_4 72,9 78,0 0,448 1 0,503 

13_5 84,3 89,8 0,860 1 0,354 

13_6 94,3 93,2 0,062 1 0,803 

13_7 90,0 93,2 0,426 1 0,514 

13_8 50,0 55,9 0,452 1 0,501 

13_9 82,9 89,8 1,297 1 0,255 

13_10 88,6 91,5 0,308 1 0,579 

14 52,9 72,9 5,450 1 0,020* 

15 47,1 69,5 6,538 1 0,011* 

16 64,3 50,8 2,376 1 0,123 

17 81,4 89,8 1,800 1 0,180 
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12_3 » Kako bi moral ravnati z embalažo po uporabi čistila?« (p=0,084), na vprašanje 14 

»Med naštetimi odpadki so tudi nevarni. Na črto zapiši črke, ki so zapisane pred nevarnimi 

odpadki.« (p=0,020) ter pri vprašanju 15 »Kako človek prispeva k povečanemu učinku 

tople grede?« (p=0,011). 

5.4 FREKVENČNA PORAZDELITEV NA PRAVILNE IN NAPAČNE 

ODGOVORE GLEDE NA RAZRED UČENCEV 

Glede na razred učencev smo ugotovili, da med posameznimi razredi ni statistično 

pomembnih razlik (ANOVA; df=2; F=1,87; p=0,157). Sedmi razredi so v povprečju 

dosegli 20,6 točk (SN=0,733), osmi razredi 22,1 točk (SN=0,473), deveti razredi pa 21,9 

točk (SN=0,607) od skupnih možnih 28 točk.  

Tabela 5 prikazuje frekvenčno porazdelitev odgovorov na pravilne in napačne glede na 

razred učencev. Učenci so se morali pri vsaki nalogi opredeliti za pravilni odgovor. 

Napačni odgovor, odgovor ne vem ali brez odgovora smo šteli kot nepravilen odgovor.  

Učenci so v večji meri na vprašanja odgovarjali pravilno. Tabela prikazuje, da so učenci 

najslabše odgovarjali na naslednja vprašanja: Vprašanje 5 »Kaj od naštetega je strup, če ga 

zaužiješ (popiješ ali poješ)? «, Vprašanje 11 »Kaj od naštetega ni okoljski problem?«, 

Trditev 13_3 »Hrana v napihnjenih pločevinkah, je lahko okužena z botulinom in zato ni 

strupena«, Trditev 13_8 »Prekomeren vnos tekočine v telo(nacejanje) zdravju ni nevaren«, 

Vprašanje 15 »Kako človek prispeva k povečanemu učinku tople grede?« in Vprašanje 16 

»Izvori snovi, ki ne povzročajo onesnaženost tal, so …« 
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Tabela 5: Frekvenčna porazdelitev na pravilne in napačne odgovore glede na razred 

učencev 

Naloga - 

vprašanje 

7. razred 

f(%) 

 8. razred 

f(%) 

9. razred 

f(%) 

 
   - preizkus 

pravilno 
napačno 

pravilno 
napačno 

 

pravilno 
napačno    df   

1 95,5 4,5 95,7 4,3 100,0 0,0 3,185 2 0,203 

2 79,5 20,5  71,7 28,3  74,4 25,6  0,755 2 0,686 

3 79,5 20,5  76,1 23,9  76,7 23,3  0,172 2 0,918 

4 54,5 45,5  73,9 26,1  67,4 32,6  3,844 2 0,146 

5 47,7 52,3  45,7 54,3  72,1 27,9  7,636 2 0,022* 

6 90,9 9,1  93,5 6,5  95,3 4,7  0,687 2 0,709 

7 36,4 63,6  73,9 26,1  83,7 16,3  23,978 2 <0,001* 

8 93,2 6,8  100,0 0,0  100,0 0,0  NR   

9 88,6 11,4  93,5 6,5  93,0 7,0  0,800 2 0,670 

10 81,8 18,2  91,3 8,7  88,4 11,6  1,891 2 0,388 

11 27,3 72,7  50,0 50,0  41,9 58,1  4,953 2 0,084 

12_1 70,5 29,5  97,8 2,2  86,0 14,0  13,246 2 0,001* 

12_2 86,4 13,6  84,8 15,2  90,7 9,3  0,741 2 0,691 

12_3 81,8 18,2  91,3 8,7  76,7 23,3  3,541 2 0,170 

13_1 90,9 9,1  97,8 2,2  97,7 2,3  2,966 2 0,227 

13_2 68,2 31,8  65,2 34,8  74,4 25,6  0,913 2 0,634 

13_3 70,5 29,5  54,3 45,7  37,2 62,8  9,682 2 0,008* 

13_4 75,0 25,0  78,3 21,7  72,1 27,9  0,454 2 0,797 

13_5 84,1 15,9  84,8 15,2  93,0 7,0  1,931 2 0,381 

13_6 95,5 4,5  91,3 8,7  95,3 4,7  0,853 2 0,653 

13_7 93,2 6,8  91,3 8,7  90,7 9,3  0,198 2 0,906 

13_8 50,0 50,0  56,5 43,5  51,2 48,8  0,439 2 0,803 

13_9 81,8 18,2  89,1 10,9  86,0 14,0  0,988 2 0,610 

13_10 81,8 18,2  95,7 4,3  93,0 7,0  5,207 2 0,074 

14 61,4 38,6  60,9 39,1  62,8 37,2  0,037 2 0,982 

15 45,5 54,5  71,7 28,3  53,5 46,5  6,691 2 0,035* 

16 61,4 38,6  52,2 47,8  60,5 39,5  0,951 2 0,621 

17 88,6 11,4  89,1 10,9  76,7 23,3  3,363 2 0,186 

Statistično pomembne razlike so označene z *; NR = ni računano 
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Statistično pomembne razlike so se pojavile pri odgovorih na vprašanje 5 »Kaj od 

naštetega je strup, če ga zaužiješ (popiješ ali poješ)? (p=0,022), na vprašanje 7 »Kako v 

laboratoriju preverimo, ali je določena količina snovi od zaužitju za organizem strupena?« 

(p<0,001), pri trditvi 12_1 »Oznaka pomeni, da je v embalaži …« (p=0,001), pri trditvi 

13_3 »Hrana v napihnjenih pločevinkah, je lahko okužena z botulinom in zato ni 

strupena.« (p=0,008) ter pri vprašanju 15 »Kako človek prispeva k povečanemu učinku 

tople grede?« (p=0,035).  

Na peto vprašanje so najbolje odgovarjali učenci devetih razredov (72,1 %) najslabše pa 

učenci osmih razredov (45,7 % pravilnih odgovorov). Na sedmo vprašanje je zopet 

pravilno odgovorilo največ učencev devetih razredov (83,7 %), najmanj pa učencev 

sedmih razredov (36,4 %). Pri 12_1 trditvi, so najbolje odgovarjali učenci osmih razredov 

(97,8 %), slabše pa učenci sedmih razredov s 70,5 % pravilnih odgovorov. Pri trditvi 13_3 

so učenci sedmih razredov odgovarjali najbolje (70,5%), najslabše pa učenci devetih 

razredov, saj je le 37,2 % devetošolcev odgovorilo pravilno. Na vprašanje 15 so najbolje 

odgovorili učenci osmih razredov 71,7 %, najslabše pa učenci sedmih razredov s 45,5 % 

pravilnih odgovorov.   
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6 DISKUSIJA IN SKLEPI 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kateri so primarni viri informacij o ravnanju z odpadki ter 

o nevarnih odpadkih in strupenih snoveh za učence osnovne šole. Preverili smo tudi, ali so 

učenci primerno ozaveščeni o nevarnih odpadkih in njihovem ravnanju ter okoljskih 

problemih. Zanimalo nas je še, ali učenci poznajo pojme onesnaževalo, strupena in nevarna 

snov.  

Prvo hipotezo, da imajo deklice več znanja o nevarnih odpadkih in strupenih snoveh, lahko 

potrdimo. Vendar pa je razlika med fanti in dekleti razmeroma nizka. V raziskavi je 

sodelovalo 59 deklic in 70 dečkov (Tabela 1), štirje učenci se niso opredelili glede spola. S 

pomočjo t-testa smo ugotovili, da so deklice v povprečju dosegle 22, 5 točk, dečki pa 20,9 

točke od skupnih 28 točk.  

Drugo hipotezo, da bodo učenci kot glavni vir informacij o ravnanju z odpadki ter 

nevarnimi in strupenimi snovmi navajali šolo, smo delno potrdili. Ugotovili smo, da učenci 

največ informacij o ravnanju z odpadki pridobijo v družini, kar velja za deklice (38,6 %) in 

v šoli, kar velja za dečke (31,3 %) (Graf 17). Sekundarni vir informacij o ravnanju z 

odpadki pa za deklice (28,1 %) predstavlja šola, za dečke (21,9 %) pa družina (Graf 17). 

Te ugotovitve so v nasprotju z ugotovitvijo Tomažiča in Vidic (2011). Avtorja sta 

ugotovila, da so učenci v času raziskave (2009/10) navajali, da o nevarnih odpadkih od 

družine izvedo le malo. Tomažič in Vidic 2011 sta raziskavo izvedla v šolskem letu 

2009/10. V mestu, kjer je bila raziskava izvedena, so leta 2009 sprejeli Odlok o ravnanju s 

komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 45/2009). Od tega leta dalje so bila gospodinjstva 

vključena v ločevanje in zbiranje odpadkov po frakcijah. V ta namen so bila opremljena z 

različnim gradivom, kjer so bile podane informacije o ločevanju in zbiranju odpadkov iz 

gospodinjstev. Iz česar lahko sklepamo, da so se starši o ločenem zbiranju odpadkov 

ustrezno podučili in informacije uspešno posredovali otrokom.  

Glavni vir informacij o nevarnih in strupenih snoveh za učence predstavlja šola (Graf 18). 

Deklice (54,5 %) so v povprečju navajale, da več informacij o nevarnih in strupenih 

snoveh pridobijo v šoli kot drugje. Tega mnenja je bilo 42,9 % dečkov. Učenci so kot drugi 

pomemben vir informacij o nevarnih in strupenih snoveh navajali družino. Ugotovili smo 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200945#%21/Uradni-list-RS-st-45-2009-z-dne-15-6-2009
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tudi, da nezanemarljiv delež dečkov pridobi informacije o omenjeni tematiki na spletu 

(22,2 %) ali v medijih (15,9 %). Za deklice velja obratno (Graf 18).  

Torej, hipotezo smo delno potrdili, saj je za deklice glavni vir informacij o ravnanju z 

odpadki družina, za dečke pa šola. Glavni vir informacij o nevarnih in strupenih snoveh pa 

tako za dečke kot deklice predstavlja šola. 

S tretjo hipotezo smo predvidevali, da učenci prepoznajo nevarne odpadke in strupene 

snovi ter se pravilno opredelijo glede ravnanja z njimi. Zadnjo hipotezo smo potrdili, saj so 

učenci na vprašanja, ki so spraševala o rokovanju in ravnanju z nevarnimi odpadki in 

strupenimi snovmi, odgovarjali pravilno (Grafi 5, 9, 10, 12, 13). Največ težav so imeli 

učenci pri vprašanjih, ki so se navezovala na okoljske probleme. Težave so jim povzročala 

vprašanja: »Kaj od naštetega ni okoljski problem?«, »Kako človek prispeva k povečanemu 

učinku tople grede?« in »Izvori snovi, ki ne povzročajo onesnaženost tal, so …« (Grafi 11, 

14, 15) 

Učenci sedmih razredov so slabše odgovarjali na trditev »Prekomeren vnos tekočine v telo 

(nacejanje) zdravju ni nevarno«, kar je posledica ne obravnavane učne snovi, saj je sklop 

človeka po učnem načrtu osnovnošolskega izobraževanja načrtovan v osmem razredu. 

Presenetil nas je tudi rezultat 15. vprašanja za učence devetih razredov »Kako človek 

prispeva k povečanemu učinku tople grede?«, saj je le 53,5 % devetošolcev na to vprašanje 

odgovorilo pravilno (Graf 14). Okoljske vsebine so v učnem načrtu zastopane že v sedmem 

razredu, deloma tudi v devetem razredu, zato smo pričakovali, da bodo učenci devetih 

razredov pri reševanju te naloge zelo uspešni.  

Učenci razumejo pojem onesnaževalo in prepoznajo, kaj je onesnaževalo (Grafa 1 in 2). 

Pri 13. nalogi smo ugotovili, da učenci razlikujejo med pojmoma nevarno in strupeno 

(Tabela 3). Prav tako je veliko učencev pravilno navedlo, kako ravnati s čistilom za 

odstranjevanje vodnega kamna ter zdravilom, ki mu je potekel rok trajanja (Tabela 3).  

6.1 Sklepi 

Glede na rezultate raziskave ugotavljamo, da imajo učenci primerno znanje o odpadkih, 

ravnanju z njimi in poznajo pojma nevarno in strupeno. Raziskava kaže, da je vključevanje 

okoljskih vsebin v učni proces pomembno prispevalo k znanju učencev o tej tematiki. 
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Poleg prenovljenega učnega načrta, ki ima večji poudarek na okoljskih vsebinah, lahko 

prispevek boljše informiranosti in konkretnega ravnanja z odpadki pripišemo tudi 

občinskim odlokom o ravnanju z odpadki. Le-ti izvajajo določen nadzor nad pravilnim 

zbiranjem in ločevanjem odpadkov ter prispevajo k boljši informiranosti o pravilnem 

ravnanju.   

Verjetno je na področju informiranja in izobraževanja o odpadkih in strupenih snoveh v 

gospodinjstvih v zadnjih letih prišlo do korenitih sprememb, ki si že kažejo kot koristen 

prispevek do okolja.   
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