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Spoštovane bralke in bralci Naravoslovne solnice, 

Vse več je dogajanj v naravi, ki še takim dvomljivcem 
dokazujejo, da se s podnebjem, ki smo ga navajeni, do-
gaja nekaj nenavadnega. Vreme je vse bolj nepredvidlji-
vo, vse več je ekstremnih dogodkov, kot so preveč ali 
premalo dežja, divje nevihte, nenadne spremembe tem-
perature in rušilni vetrovi, ter vse manj je vremena, ki je 
še vedno precej idilično opisano v učbenikih in ostali 
otroški in mladinski literaturi. Ti opisi otrokom še na-
prej razvijajo predstave o blagi in radodarni jeseni, o rav-
no prav zasneženi zimi za prihod Dedka Mraza, o brste-
či in bleščeči pomladi in poletju kot vrhuncu uživanja v 
naravi. Opozoril strokovnjakov, da se podnebje in s tem 
tudi letni časi spremnjajo, pa je vse več. V zadnjem po-
ročilu je IPCC (Medvladni forum za klimatske spre-
membe) ponovno poudaril, da ni nobenega dvoma več, 
da vse te spremembe povzročamo ljudje sami. Čeprav 
vsak posameznik le malo lahko pripomore k temu, da bi 
se stanje spremenilo, je zavedanje prvi korak. K dvigova-
nju ravni zavedanja skušamo prispevati tudi v Naravo-
slovni solnici. V prejšnji številki je prispevek o vodi na-
pisal prof. De Marsily, član francoske akademije 
znanosti. V tej številki je problematiko globalnega segre-
vanja osvetlil prof. Čabrič z Univerze v Kragujevcu. 
Predstavljen je tudi projekt SUSTAIN, ki združuje vse-

bine uravnoteženega razvoja, ki je trenutno edina dokaj 
uresničljiva rešitev okoljskih in energetskh problemov, 
ter metodo učenja z raziskovanjem. 

Drugo področje, ki se vsaj na predšolski stopnji in ra-
zredni stopnji OŠ še vedno le počasi uveljavlja, je e-uče-
nje. E-gradiva na različnih nosilcih so vse številčnejša, 
vse bolj raznolika, segajo skoraj na vsa področja in so 
tudi vse kvalitetnejša. V šoli in tudi v vrtcih pa se pred-
nosti, ki jih imajo e-gradiva, še premalo izkoriščajo. V 
Naravoslovni solnici je bilo na to temo že kar nekaj na-
pisanega, tokrat je predstavljen izbor uporabnih spletnih 
strani za učitelje razrednega pouka, ki ga je pripravila 
skupina študentk Pedagoške fakutete v Ljubljani. Neka-
terim prispevkom smo v ta namen dodali povezave z 
ustreznimi spletnimi stranmi. 

Kot učitelji in kot starši ste vabljeni tudi k projektu 
Kresnička, saj je neposredna izkušnja ali “hands on” na-
ravoslovje še vedno nenadomestljivo. Četudi se ne boste 
vključili v tekmovanje, spodbujajte svoje otroke in učen-
ce k eksperimentiranju, ki ga predlaga Kresnička. Za več 
informacij pa poglejte na splet!

 Odgovorni urednik: 
dr. Dušan Krnel

Revija izhaja trikrat na leto – jeseni, pozimi in spomladi. Cena posamezne številke je 6,30 €. Letna naročnina znaša 18,90 €. Plačuje se enkrat letno 
in sicer novembra. Študentje imajo 10-odstotni popust. Šole, ki bodo naročile po 2 ali več izvodov revije, imajo pri naročilu 10-odstotni popust.

Naslov uredništva, naročanje in oglaševanje:  
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
tel.: 01/5892 341, faks: 01/5892 233 (pripis: za dr. Dušan Krnel), e-pošta: dusan.krnel@pef.uni-lj.si, www.pef.uni-lj.si
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