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POVZETEK  

Diplomsko delo obravnava tematiko lesne biomase, s poudarkom na lesnih peletih, in 

analizira obravnavano tematiko v osnovnih šolah glede na obstoječe učne načrte. 

Najprej je v diplomskem delu obravnavana teoretična vsebina. Predstavljena je lesna 

biomasa v splošnem in v Sloveniji, nato so predstavljeni osnovni pojmi, s katerimi 

opisujemo energetsko vrednost raznih lesnih goriv. Vezni člen med prvim in drugim 

delom diplomske naloge je analiza dveh tujih člankov, ki opisujeta poučevanje lesne 

biomase in biomase nasploh v tujini, natančneje v ZDA. V drugem delu diplomske 

naloge pa je ključnega pomena obravnavani didaktični vidik. Narejena analiza učnih 

načrtov in učbenikov za Tehniko in tehnologijo, Fiziko, Naravoslovje in tehniko, Kemijo, 

Biologijo in Naravoslovje v povezavi z lesno biomaso namreč preverja, kako in pri 

katerih tematskih sklopih lahko učitelj predstavi lesno biomaso pri tekoči obravnavi 

med poukom. Opisane so tudi možne medpredmetne povezave, pri katerih bi lahko 

našli skupno rdečo nit, tj. obravnavo lesne biomase. Na koncu je dodan sklep, v 

katerem so podane ključne ugotovitve, ki smo jih dosegli z diplomskim delom, in sicer: 

les je v učnih načrtih za Tehniko in tehnologijo obravnavan kot gradivo in ne kot 

energent; lesna biomasa je v učnih načrtih dobro zastopana, najbolje pa v učnem 

načrtu za Naravoslovje in Tehniko in tehnologijo; tudi v tujini se srečujejo s 

problematiko poučevanja biomase mlajših generacij; v učnih načrtih so medpredmetne 

povezave podane preveč v splošnem, medtem ko jih v učbenikih sploh ne najdemo. 

 

KLJUČNE BESEDE 

Lesna biomasa, lesni peleti, energijska vrednost, učni načrt, tehniško izobraževanje, 

naravoslovje, medpredmetne povezave. 
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ABSTRACT 

This diploma work deals with the topic of wood biomass, with a focus on wood pellets. 

It analyzes teaching the topic in primary schools in relation to the current existing 

curricula. Firstly, there is a presentation of theoretical background in relation with wood 

biomass in general and in Slovenia. There are basic concepts explained, that are used 

to describe the energy value of various wood fules. First and second part of this 

diploma work are linked together by an analyzis of two articles, that describe how the 

wood biomass topics and  biomass in general are dealed with schools in the United 

States. In the second part of this diploma work there is an analyzis of some textbooks 

and six curricula - curricula for Technology education, Physics, Science and 

technology, Chemistry, Biology and Science. In relation with wood biomass it checks 

how and in which curricula's themes teacher is able to involve biomass into his current 

lessons. The analyzis also contains the description of possible cross-curricular 

connections according to the common topic – wood biomass. At the end of this diploma 

work there is a conslusion added, in which there are some findings written that we 

reached. Firstly, a topic about wood biomass is present in the curricula for Technology 

education, but only as material and not as energy source too. Secondly, wood biomass 

is in the six mentioned curricula well present, especially in the curricula for Technology 

education and Science. Furthermore, not only in Slovenia but also in some foreign 

countries there is a problem teaching the biomass topic. Last findings of this diploma 

work is that there are some cross-curricular connections mentioned in school curricula 

whereas in workbooks we cannot find any suggest of cross-curricular connections. 

 

KEY WORDS 

Wood biomass, wood pellets, energy value, curricula, technology education, science, 

cross-curricular connections. 
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1 UVOD 

Energetika je področje, ki vključuje energijske vire, tehnologije in uporabo energijskih 

virov za namene gospodarstva. Dandanes je vedno večji del energetike tudi področje, 

vezano na okoljevarstvena vprašanja, ki so povezana neposredno z gospodarskim 

razvojem in pa tudi družbo. Omenjeno področje se vedno bolj širi zaradi človekovega 

neracionalnega vpliva in poseganja v naravo, naravne vire energije in dobrine.  

Slovenija je dežela, ki je bogata z naravnimi viri energije. Gosta poraščenost z gozdovi 

je ključnega pomena za nadaljnji razvoj energetike na področju uporabe lesne 

biomase. Lesna biomasa je namreč netoplogredni vir energije, obnovljiv in v Sloveniji 

najbolj na dosegu roke. Vendar pa razvoj potrebe po rabi obnovljivih virov energije ne 

narašča zgolj na nacionalni, temveč tudi na evropski oziroma svetovni ravni. Poglejmo 

si primer Kjotskega protokola. To je sporazum, ki v svoji najbolj ozki definiciji izraža 

potrebo po zmanjševanju toplogrednih plinov, pri čemer je na prvem mestu ogljikov 

dioksid, sledijo pa metan, didušikov oksid, fluorirani ogljikovodiki, perfluorirani 

ogljikovodiki in žveplov heksafluorid. Kjotski protokol je Slovenija podpisala leta 1998, 

ratificirala pa štiri leta kasneje [1]. 

Dandanes je področje uporabe lesne biomase že zelo razširilo svoja področja uporabe. 

Tako imamo danes na voljo različne vrste peletov, sekancev in ostalih lesnih gradiv, ki 

omogočajo ogrevanje naših domov [5]. Vendar pa z napredovanjem čimbolj efektivne 

uporabe lesne biomase napreduje tudi raba drugih vrst alternativnih virov energije, 

denimo sončni kolektorji. Ravno zato je potrebno mlajše generacije izobraziti o 

prednostih in slabostih lesne biomase ter uporabi le-te v primerjavi z ostalimi 

alternativnimi viri energije.  

V obstoječih učnih načrtih za osnovno šolo tema, ki jo obravnavamo v diplomskem 

projektu, ni neposredno obravnavana, kar pomeni, da tudi učni cilji zanjo niso 

neposredno določeni. Zatorej je to glavni razlog za bolj poglobljeno pisanje o lesni 

biomasi. Izpostavimo na tem mestu še problem medpredmetnih povezav, ki jih v učnih 

načrtih skorajda ne najdemo. Problematika poučevanja mlajših generacij o lesni 

biomasi pa se ne pojavlja zgolj pri nas, temveč tudi v tujih državah. Nekatere ameriške 

države stremijo k temu, da bi poučevanje lesne biomase v tovrstnih tehniških šolah 

vključile v pouk celo kot samostojni predmet [12], [13]. 

Namen diplomske naloge je bralca izobraziti o dejstvu, kako lahko lesno biomaso, 

natančneje lesne pelete, povezujemo k pouku tehniških vsebin in tako širimo obzorja 

učencem in jih ozaveščamo o vplivu rabe lesne biomase na okolje. 

Cilji diplomske naloge so: obravnavati učne cilje v povezavi z lesno biomaso in opisati 

možne načine obravnave, opisati teoretično ozadje pojma lesne biomase, s 

poudarkom na peletih: opisati strukturo lesnih peletov in obravnavati fizikalne lastnosti 

le-teh s poudarkom na njihovi energijski vrednosti ter predstaviti možne medpredmetne 

povezave. 
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2 LESNA BIOMASA 

Večina si pod pojmom lesne biomase predstavlja zgolj les, ki ga pridobimo iz 

drevesnega debla in vej drevesa. Vendar pa pojem lesne biomase zajema vse 

naslednje komponente: deblo, liste, veje, krošnjo, panj in korenine. Pri tem obstaja 

razlika med pojmovanjem celotnega in celostnega drevesa. Slika 2.1 lepo prikazuje, 

da celotno drevo pomeni drevo brez korenin in panja, medtem ko s pojmom celostno 

drevo zavzamemo tudi panj in korenine. 

 

Slika 2.1: Komponente drevesa [2]. 

Poglejmo si sedaj, kako sta masa drevesa in njegove zunanje dimenzije povezani. 

Zaradi sorazmerne strukture drevesa lahko maso neke drevesne komponente (denimo 

maso krošnje) posredno napovemo iz velikosti debla. Preglednica 2.1 prikazuje najbolj 

pogosto uporabljene posredne napovedovalce lastnosti drevesa, ki so navadno 

razdeljeni v štiri skupine. 

Preglednica 2.1: Preglednica indikatorjev različnih lastnosti drevesa [2]. 

1. Indikatorji rasti debla in oblike drevesa 

INDIKATOR MOŽNOST OKVIRNE  NAPOVEDI 

BHD1 – premer rastočega drevesa starost drevesa 

višina drevesa starost drevesa 

višina drevesa DBH – premer rastočega drevesa 

                                            
1 BHD (eng. breast height diameter) je premer rastočega drevesa, ki se ga v Evropi meri približno 1,3 
metra od tal. 
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prirast letnic  starost drevesa 

2. Indikatorji velikosti debla 

DBH – premer rastočega drevesa 

višina drevesa 

volumen debla 

starost drevesa 

3. Indikatorji velikosti krošnje 

dolžina krošnje 

razmerje med krošnjo in deblom 

premer debla na začetku rastočega dela krošnje 

velikost površine krošnje 

razred krošnje 

4. Indikatorji rasti in rastišča drevesa 

rastna doba 

rastna gostota 

kvaliteta rastišča 

tip tal 

 

Glede na zgornjo definicijo pod biomaso celotnega drevesa obravnavamo deblo in 

krošnjo drevesa. Večinski delež mase odraslega drevesa je v njegovem deblu. Iz 

izmerjenih zunanjih dimenzij velikosti debla lahko približno napovemo velikost volumna 

debla. Maso celotnega drevesa pa lahko napovemo iz premera rastočega drevesa in 

njegove višine. Za grobo oceno mase zadostuje zgolj premer rastočega drevesa [2].  

2.1 LESNA BIOMASA V SLOVENIJI 

Površina gozdov v Sloveniji se nenehno povečuje že 120 let in po zadnjih podatkih 

Zavoda za gozdove Slovenije znaša 1.184.526 hektarjev, kar pomeni, da gozdovi 

Slovenijo pokrivajo v 58,4 %. Zaraščanje Zavod za gozdove beleži predvsem na 

opuščenih odročnih kmetijskih območjih, ki jih je težko obdelovati, medtem ko 

nezakonito poseganje v smislu krčenja gozdov zapažajo v primestnih področjih in na 

območjih intenzivnega kmetijstva. Kar 70 % slovenskih gozdov je bukovih, jelovo-

bukovih in bukovo-hrastovih. Slika 2.2 prikazuje delež gozda glede na regije in občine 

po gozdno gospodarskih načrtih za leto 2011 [3]. 
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Slika 2.2: Delež gozda glede na regije in občine po gozdno gospodarskih načrtih v letu 2011 [3]. 

V Sloveniji so gozdovi prvi in najpomembnejši vir lesne biomase za toplotno energijo. 

Vendar pa na Zavodu za gozdove Slovenije beležijo približno 65 % posek vseh dreves, 

namenjenih za energetsko rabo glede na gozdno gospodarske načrte. Razlog relativno 

nizkega deleža posekanih dreves je v tem, da v Sloveniji prevladuje privatno gozdno 

lastništvo, ki v povprečju meri le 2,6 hektarja. Lastniki teh majhnih gozdnih območij pa 

posekajo zgolj delež, ki ga potrebujejo za lastne potrebe. Po načrtih Zavoda za 

gozdove Slovenije bi do leta 2020 lahko povečali delež poseka, namenjenega v 

energetske namene, za 100 % [3]. 

Drugi vir lesne biomase so v Sloveniji negozdna zemljišča. Sem spada les slabše 

kakovosti, ki ga pridobijo lastniki privatnih zemljišč s posekom sadnega drevja, le 

posameznih obrobnih dreves, žive meje, itn. [3].  

Tretji vir lesne biomase v Sloveniji pa predstavljajo lesni ostanki, pod katere uvrščamo 

kosovne ostanke, žagovino, lesni prah in druge oblike lesnih ostankov. Po ocenah 

Gozdarskega inštituta je v Sloveniji letno pridelanih nekaj več kot 1.360.000 ton lesnih 

ostankov. Največ lesnih odpadkov se beleži na območju osrednje Slovenije [3]. 

Lesna biomasa je glavni obnovljivi naravni vir v Sloveniji zaradi velike gozdnatosti 

države. Navkljub vsemu pa energetska poraba lesne biomase letno ne sme presegati 

letnega prirastka gozda. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo dovoljuje posek dobre 

polovice (57 %) letnega gozdnega prirastka [4]. 

V primerjavi s fosilnimi gorivi je cena lesne biomase precej konstantna in niha zgolj 

glede na sezono, v poletnih mesecih je nižja, v zimskih mesecih pa višja. V letu 2006 

je bila povprečna cena lesne biomase 10,4 €/m3, pri čemer obstajajo nihanja med 

zimskimi (16,7 €/m3) in poletnimi (8,3 €/m3) meseci [4]. 
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2.2 LESNI PELETI 

Lesni peleti so ena izmed oblik lesne biomase. S svojo valjasto obliko spominjajo na 

brikete za krmljenje živali. To so manjši valji standardnega premera 6 ali 8 mm (±0,5) 

mm in dolžine v vrednosti štirikratnika premera, torej približno 24 oz. 32 mm. Uporaba 

lesnih peletov je v Sloveniji prišla na trg šele v zadnjih nekaj letih, razlog je verjetno v 

vse bolj pogostih podražitvah kurilnega olja in v vse večjem ozaveščanju ljudi o rabi 

obnovljivih virov energije. Lesni peleti imajo s svojo gosto strukturo, ki jo bomo 

podrobneje opisali v nadaljevanju, po navedbah virov [5] bistveno večji izkoristek v 

primerjavi z ostalimi oblikami lesne biomase. 

 

 

Slika 2.3: Lesni peleti, narejeni iz borovega lesa [6]. 

Za izdelavo lesnih peletov se lahko uporabijo zelo različne oblike neobdelanega lesa, 

žagovina, koščki lesa, večja polena, cela drevesa in oluščeno drevesno lubje. Še 

vseeno pa za izdelavo lesnih peletov preferiramo les, ki ga dobimo iz debel listavcev ali 

iglavcev, od ostalih komponent drevesa – lubja, korenin, vej in manjših vejic. Razlog je 

v tem, da so lesni peleti produkt, za katerega je bistvenega pomena homogenost 

surovine in možnost napovedi zgorevalnih lastnosti, kar lažje dosežemo z bolj 

homogenim lesom iz drevesnega debla. Slika 2.3 prikazuje primer lesnih peletov, 

narejenih iz borovega lesa. Pomembno je, da surovina, namenjena izdelavi peletov, ni 

že obdelan kompozitni les, kot so na primer iverne plošče. Različni surovi materiali 

zahtevajo različno stopnjo obdelave. V primeru, ko se za izdelavo lesnih peletov 

uporabljajo sveže posekana drevesa, je potrebne veliko več energije za osušitev 

tovrstnega lesa, posledično je od slednje odvisna višina stroškov za porabo električne 

energije in kasnejši vpliv na okolje [5], [6].  

Uporaba obdelanega lesa je dovoljena pri izdelavi peletov za ogrevanje elektrarn. 

Uporaba obdelanega lesa za izdelavo lesnih peletov lahko namreč pomeni vsebnost 

nekaterih težkih kovin in dodatkov. Le-teh je lahko v peletih za tovrstno uporabo do 15 

%. Peleti, namenjeni za domačo uporabo, torej za ogrevanje gospodinjstev, pa morajo 

biti izdelani samo iz neobdelanega lesa [5], [6]. 
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Obrati za proizvodnjo lesnih peletov lahko le-to prilagajajo glede na različne vrste lesa, 

gostoto lesa in obliko. Najpogosteje se za proizvodnjo uporabljajo iglasta drevesa, poleg 

teh pa se lahko uporablja tudi listavce. Končen produkt, tj. lesni pelet, naj bi vseboval 

enako količino vlage, imel naj bi enako kalorično vrednost in po gorenju produciral enako 

količino pepela, ne glede na to, iz katere drevesne vrste je narejen. Vendar pa na 

kakovost zgorevanja vpliva drevesna komponenta, iz katere je pelet narejen. Primer 

peleta, narejenega iz vej in manjših vejic drevesa bo proizvedel pri gorenju večjo količino 

pepela, kar lahko negativno vpliva na prodajo na trgu. Hitrost oddajanja energije pri 

gorenju pa lahko variira, lesni peleti, narejeni iz listavcev, namreč energijo oddajajo 

počasneje. Lignin2 in smola v lesu delujeta kot povezovalno sredstvo zato pri proizvodnji 

peletov ni potrebno dodajati dodatnih povezovalnih aditivov. V kolikor se pri proizvodnji 

dodaja povezovalne aditive, sta to ena izmed oblik škroba in eden izmed vrste ogljikovih 

hidratov, ki se ju doda v fazi stiskanja peletov. Listnata drevesa vsebujejo manj lignina 

in je zatorej potrebno, za izdelavo kakovostnih peletov, dodati nekaj škroba, ki ga 

navadno pridobivajo iz koruze ali krompirja [5], [6]. 

Les, namenjen izdelavi peletov, mora biti precej suh, vendar lahko vsebnost vlage v le-

tem variira od 10 do 20 %, glede na težo lesa. Vlažen les se suši pred samim 

peletiranjem, medtem ko se lahko presuhemu lesu dodaja vlaga ali celo rastlinsko olje. 

Pred postopkom peletiranja se lahko različne vrste lesa premeša, da se na tak način 

izognemo nenehnemu prilagajanju vlažnosti uporabljenega lesa, poleg tega pa je 

možnost enakomerne kvalitete končnih produktov večja [5], [6]. 

2.3 PROIZVODNJA LESNIH PELETOV 

Proizvodnja lesnih peletov sestoji iz osmih faz, in sicer: 

1. Skladiščenja (eng. storage): Prostor za skladiščenje surovin je ključnega pomena, saj 

morajo surovine v le-tem ostati čiste in suhe. Surovina, ki prispe v skladiščni prostor, 

je navadno nehomogena, vendar sortiranje kljub temu ni potrebno, ker gre vsa 

surovina hkrati v naslednje faze [3], [5]. 

 

2. Čiščenja (eng. cleaning): Čiščenje osnovnih surovin, tj. skladiščenega lesa, je 

pomembno posebej za obrate, v katerih izdelujejo pelete iz manjših koščkov lesa ali 

pa iz recikliranega lesa. Nekateri obrati za čiščenje peletov, tj. odstranjevanje plastike 

ali kosov kovine, uporabljajo magnetne naprave ali pa pregledovanje poteka ročno, s 

pomočjo zaposlenih [3], [5]. 

 

3. Sušenja (eng. drying): Optimalna vlažnost surovine, namenjene izdelavi peletov, je 

10-12 %, lahko pa sega vse do 20 %. Najpogosteje se za sušenje lesa uporabljajo 

bobnasti sušilci. Sušenje predstavlja zelo veliko porabo energije v obratih za 

peletiranje. Zato mnogi izmed njih za gorivo bobnastih sušilcev uporabljajo odpadni 

                                            
2 Lignin je polimer, ki spada med najbolj razširjene aromatske spojine in takoj za celulozo tvori največ 
biomase [7]. 
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les, kar je ceneje od rabe fosilnih goriv. Pri umetnem sušenju se tako porabi do 14 % 

v lesu uskladiščene energije. Kljub temu pa je sušenje prvotne surovine bolj 

ekonomično od naknadnega sušenja peletov [3], [5].  

 

4. Mletja (eng. grinding): Preden surovina vstopi v mlin za mletje mora imeti homogeno 

strukturo, kar se doseže s pomočjo različnih načinov granulacijske3 mehanizacije. 

Delci, ki vstopajo v mlin za mletje surovine, ne smejo biti večji od premera vstopne 

odprtine. Pri postopku mletja obstaja možnost preveč finega, drobnega zmletja, kar 

uniči lesna vlakna. Posledično se zniža tudi kakovost surovine, saj se le-ta v fazi 

stiskanja ne povezuje tako, kot bi se morala povezovati pri ravno dovolj grobem 

zmletju, tj. zmletju, ki spominja na krušne drobtine [3], [5]. 

 

5. Stiskanja (eng. pelletizing, pressing): Zmlet material vstopa v mlin za peletiranje (eng. 

pelletizer) oziroma v t.i. peletirko, ki zmlet material stiska v obliko peleta (valja) skozi v 

za to namenjene matrične peletirke. Najpogostejše so krožne matrične peletirke. Deli 

za stiskanje pri tovrstni peletirki so krožna matrica ter kolesa, ki se vrtijo znotraj matrice. 

Kolesa potiskajo zmlet material skozi odprtine cilindrično oblikovane matrice. Velikost 

in učinkovitost mlinov za peletiranje je zelo različna, v grobem bi lahko rekli, da mlin s 

100 konjskimi močmi proizvede približno eno tono peletov na uro. Za potiskanje 

zmletega materiala skozi odprtine se uporablja visok tlak. Velikost odprtin je seveda 

odvisna od želene končne velikosti peletov. Z naraščanjem tlaka in trenja naraste tudi 

temperatura materiala. Visoka temperatura zmehča lignin v lesu, kar posledično 

omogoči preoblikovanje lesnih vlaken v cilindrično obliko. Če so odprtine, skozi katere 

se potiska zmleti material, prevelike, material le zdrsne skozi odprtino, medtem ko v 

primeru premajhnih odprtin zelo naraste temperatura in material se zažge. V kolikor je 

potrebno, se v tej fazi surovini doda razne aditive za doseganje ravno prave vlažnosti 

peletov in njihove gostote (≥ 0,6 
𝑔

𝑐𝑚3) [3], [5].  

 

6. Hlajenja (eng. cooling): Končni produkti, peleti, zapustijo mlin za peletiranje mehki in 

vroči, zato morajo biti zračno hlajeni s pomočjo hladilne naprave, ki omogoča naravno 

osmolitev, ki vodi do samodejnega strjevanja brez dodatnih postopkov. Poleg tega pa 

s pomočjo hladilne naprave ločimo tudi lesni prah od peletov [3], [5]. 

 

7. Ločevanja (eng. screening): Po fazi hlajenja peleti potujejo po vibrirajoči mreži, skozi 

katero se izločijo vsakršni še ostali fini delci, ki se nato ponovno uporabijo v naslednjem 

ciklu izdelave peletov. Tako se zagotovi čistost končnega izdelka in najmanjši odpad 

materiala pri proizvodnji [3], [5]. 

 

8. Distribucije (eng. distribution): Po postopku ločevanja sledi distribucija peletov. Le-te 

se ustrezno pakira in nato odpošlje dalje do končnega uporabnika. Peleti so visoko 

absorptivni, zato je potrebno pravilno skladiščenje le-teh. Pelete se skladišči v silosih 

ali zalogovnikih. Za gospodinjstva se navadno pelete pakira v vrečah po 10-15 kg ali v 

                                            
3 Granulacija je sestav sipkega materiala glede na razmerje med velikostjo zrn, zrnavost [8].  
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večjih big-beg vrečah (1 m3). Za večje porabnike pa prevoz pelet poteka v razsutem 

stanju [3], [5].  

2.4 ENERGIJSKA VREDNOST LESNIH GORIV 

V sledečem poglavju so najprej predstavljeni osnovni pojmi, ki jih potrebujemo za 

razumevanje energijske vrednosti lesnih goriv, tj. prostornina, masa in gostota. Nato 

je obrazložena še energijska vrednost lesnih gradiv. Ob koncu poglavja so opisani 

ključni indikatorji kakovosti lesnih peletov. 

 

 

Prostornina lesnih goriv. 

Ko govorimo o kubičnem metru katerega koli lesnega goriva, imamo v mislih 

prostornino, ki je v celoti napolnjena z lesom (brez vmesnih praznih prostorov). Enota 

kubični meter [m3] se uporablja za okrogli les [9]. 

Za prostornino zloženih drv uporabljamo mersko enoto prostorninski meter (oznaka: 

prm), čeprav v pogovornem jeziku največkrat slišimo za npr. ceno drv na meter in ne 

na prostorninski meter. Navadno se pridevnik pred metrom spušča, vedno pa seveda 

mislimo isto mersko enoto [9]. 

V primeru, ko govorimo o prostornini nasutja nekega lesnega goriva, tj. najpogosteje v 

primeru lesnih peletov ali sekancev, uporabljamo mersko enoto nasuti kubični meter 

(oznaka: nm3) ali kar nasuti meter. Seveda pa čim bolj natančna ocena nasutega 

kubičnega metra zavisi od oblike gradiva, njegove velikosti in homogenosti [9].  

Masa lesnih goriv. 

Pri izražanju mase katerega koli lesnega gradiva uporabljamo merski enoti kilogram 

[kg] in tona [t] [9]. 

Gostota lesnih goriv. 

Gostota lesnega goriva izraža razmerje med maso in prostornino lesnega goriva. 

Podobno kot pri prostornini lesnega goriva tudi pri gostoti podajamo različne gostote 

goriva, in sicer: 

- čista gostota lesa 𝜌: v absolutno suhem stanju znaša 1500 
𝑘𝑔

𝑚3
. 

- Relativna gostota lesa (d): je razmerje med gostoto lesa in gostoto referenčne 

snovi v specifičnih razmerah. 

- Gostota lesa (ρ): je razmerje med maso in volumnom lesa pri določeni vlažnosti. 

Enota je 
𝑘𝑔

𝑚3. Zračno suh les vsebuje približno 12 % vode, zato njegovo gostoto 

označimo z 𝜌12. Gostota absolutno suhega lesa se označi z 𝜌0, saj ne vsebuje 

vlage. 

2.4.1 Obrazložitev osnovnih pojmov 
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- Osnovna gostota (R): je razmerje med maso suhega lesa in prostornino 

svežega lesa.  

- Gostota nasutja: je količnik med maso trdnega goriva in prostornino zabojnika, 

ki ga gorivo napolni. Enota za izražanje gostote nasutja zloženega goriva je 
𝑘𝑔

𝑝𝑟𝑚
 

(
𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚

𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑛𝑠𝑘𝑖 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
), za izražanje nasutega goriva pa 

𝑘𝑔

𝑛𝑚3
 (

𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚

𝑛𝑎𝑠𝑢𝑡𝑖 𝑘𝑢𝑏𝑖č𝑛𝑖  𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
). 

Gostota nasutja peletov ni enaka gostoti delcev peletov, saj se slednja nanaša 

na gostoto enega peleta ali briketa [9]. Gostota nasutja lesnih peletov za 

domačo uporabo naj ne bi znašala pod 600
𝑘𝑔

𝑛𝑚3. 

 

 

Energijska vrednost lesnega goriva izraža količino energije, ki se sprosti pri popolnem 

zgoretju lesnega goriva. Več kot lesno gorivo vsebuje vode, manjša je njegova 

energijska vrednost, saj se energija porablja še za izhlapevanje le-te. Navedimo za 

primer: za izhlapitev kilograma vode potrebujemo 2,44 MJ energije (specifična 

izparilna toplota). Glede na količino vode, vsebovano v lesnem gradivu, ločimo med 

različnimi energijskimi vrednostmi: 

- kurilnost (𝐻𝑖  [
𝑀𝐽

𝑘𝑔
]) : z njo poimenujemo količino toplote, ki jo dobimo z 

zgorevanjem goriva, če dimne pline ohlajamo le do temperature rosišča vodne 

pare, ki se nahaja v dimnih plinih. Vodo, ki se pri tem sprošča, označimo za 

paro, in na tak način odštejemo toploto, ki bi jo porabili za spreminjanje vode iz 

tekočega v plinasto stanje. 

- Zgorevalna toplota (𝐻𝑠  [
𝑀𝐽

𝑘𝑔
]): zajema vso toploto, tudi tisto, ki je potrebna, da 

povzročimo izhlapevanje vode iz lesnega goriva [9]. 

Če ni nikjer posebej navedeno, kadar govorimo o energijski vrednosti lesnih goriv, s 

tem mislimo kurilnost [9]. 

 

 

Glavni indikatorji kakovosti lesnih peletov so vsebovana količina vode, delež pepela 

po končanem gorenju, mehanska obstojnost in gostota nasutja peletov [10].  

Delež vode, ki se nahaja znotraj lesnih peletov, bistveno vpliva na kakovost zgorevanja 

le-teh. Večji kot je namreč delež vode, slabša je kakovost zgorevanja. Pri peletih za 

domačo rabo naj vsebnost vode ne bi bila večja od 10 % [10]. 

Delež pepela vpliva predvsem na udobje uporabnika. Manjši kot je delež pepela po 

določenem obdobju zgorevanja v peči, bolj poredko je potrebno peč čistiti. Poleg tega 

lahko večja količina pepela vpliva na delovanje peči [10].  

2.4.2 Energijska vrednost lesnega goriva  

2.4.3 Indikatorji kakovosti lesnih peletov 
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Mehanska obstojnost lesnih peletov je dejavnik, ki ga lahko najlažje določimo že ob 

nakupu lesnih peletov, saj se le-ta odraža že pri samem transportu. Slabša kot je 

mehanska odpornost lesnih peletov, več je prisotnih finih delcev, ki lahko v skrajnem 

primeru, ko je mehanska odpornost peletov resnično slaba, povzročijo, da se polžasti 

transporter od zalogovnika do peči zabije in preneha delovati [10].  

Gostota nasutja je pomemben dejavnik tako za proizvajalca kot za potrošnika. Večja 

kot je gostota nasutja, manjši so skladiščni in transportni stroški, saj je na prostorninsko 

enoto potemtakem shranjena večja masa peletov [10]. 

Preglednica 2.2 prikazuje bistvene lastnosti lesnih peletov, o katerih se potrošniku velja 

pozanimati. Lastnosti pa so nato z ustrezno enoto prikazane v posameznih 

kakovostnih razredih, pri čemer je razred A1 najboljši, razred B pa najslabši [10]. 

Preglednica 2.2: Kakovostni razredi po standardu SIST EN 14961-2 [10]. 

 Kakovostni razred 

Lastnost A1 A2 B 

Vsebnost vlage (%) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Gostota nasutja 

(kg/nm3) 
≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 

Mehanska obstojnost 

(%) 
> 97,5 > 97,5 > 96,5 

Vsebnost pepela (%) ≤ 0,7 ≤ 1,5 ≤ 3,0 

Kurilna vrednost 𝐻𝑖 

(MJ/kg) 
16500 ≥ 𝐻𝑖 ≤ 19000 16300 ≥ 𝐻𝑖 ≤ 19000 16000 ≥ 𝐻𝑖 ≤ 19000 

 

Glede na analize Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) v Sloveniji na trgu trenutno 

prevladujejo lesni peleti, proizvedeni v Bosni in Hercegovini. Ker je le-teh največ, je 

seveda tudi razpon v kakovosti večji. Po zadnjih analizah ZPS, leta 2014, je bilo od 20 

naključnih vzorcev peletov, kupljenih v Sloveniji, 7 neustreznih, pri čemer sta bila od 

teh sedmih dva slovenska proizvajalca, dva iz Bosne in Hercegovine in en madžarski 

proizvajalec. Dva proizvajalca pa na embalaži sploh nista imela podatka o uvozu [11]. 

2.5 UVAJANJE LESNE BIOMASE K POUKU TEHNIŠKIH VSEBIN V 

TUJINI 

Problem izobraževanja mlajših generacij v zvezi z (lesno) biomaso v šolskem sistemu 

ni tuj niti drugim državam. Znanje, ki ga pridobijo učenci o lesni biomasi tekom 

osnovnega šolanja, je premalo obsežno, da bi kasneje v življenju znali svoje znanje 

uporabiti in tržiti, razen seveda tistih učencev, ki obiskujejo šole s tovrstnim 

programom, tj. lesar, sekač,… Tudi pri nas bi morali danemu problemu nameniti več 

pozornosti, saj gozdnih površin pri nas ne manjka.  
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S pregledom članka (eng. Perceptions of secondary school agriculture teachers 

regarding biomass production education in Iowa) smo preučevali, kako je 

izobraževanje drugod po svetu usmerjeno v lesno biomaso, kakšne so uporabljene 

metode poučevanja in kako so zastavljeni učni načrti. 

 

Članek se v celoti nanaša na izobraževalni sistem v ameriški zvezni državi Iowa. Naj 

najprej pojasnimo, da je Iowa ena izmed ameriških zveznih držav, ki leži v osrednjem 

delu Severne Amerike. V Iowi so razmere za kmetijstvo zelo ugodne, zato je tudi njen 

zgodovinski razvoj podrejen pretežno kmetijstvu. Zatorej dejstvo, da je bil obravnavani 

članek zapisan ravno v tej zvezni državi, ni nepomembno. Prodajni trg lesne biomase 

se v Iowi širi že dobro desetletje, kar gre v prid ekonomskemu statusu države. Članek 

zato na tem mestu odpira problematiko poučevanja mladih o proizvodnji v kmetijstvu, 

trženja lesne biomase in proizvodnje biomase nasploh [12]. 

Prvi korak k izboljšanju stanja na tem področju je država naredila z uvedbo 

naravoslovja v kmetijsko izobraževanje. Integracijo je finančno podprlo ministrstvo za 

kmetijstvo. Poznavanje naravnih virov energije je po mnenju Hodson-a (2003) eno 

izmed sedmih področij naravoslovnega izobraževanja, ki bistveno lahko prispeva k 

boljšemu ekonomskemu statusu tako posameznika kot družbe. Še več, tematika 

energijske produkcije biomase bi morala biti vključena v učni načrt. Ena izmed državnih 

univerz (Sam Houston State University) je zato v namen izobraževanja učiteljev na 

tovrstnem področju izvedla delavnice na tematiko biomase in obnovljivih virov energije 

in s tem pripomogla k ozaveščanju samega kadra. Po kasnejših analizah delavnic je 

kar nekaj učiteljev po obisku delavnic pokazalo zanimanje za poglobljeno poučevanje 

tematike, vendar je po oceni avtorja članka ta delež še vedno zelo majhen [12]. 

Po mnenju Susuwele-Banda (2005) je razmišljanje o povečanju kakovosti učenja o 

biomasi nesmiselno brez razumevanja učiteljevih zaznav in prepričanj o omenjeni 

tematiki. Dalje Susuwele-Banda (2005) navaja, da je kakovost poučevanja katerega 

koli predmeta, bodisi naravoslovnega bodisi družboslovnega, podrejena učiteljevim 

osebnim stališčem [12].  

Raziskava, podrobneje opisana v članku, je pokazala, da imajo učiteljeva stališča in 

zaznave zelo velik vpliv na kakovost poučevanja. Z raziskavo so želeli ugotoviti, 

kolikšno je zanimanje učiteljev za vključitev izobraževanja o biomasi v srednje šole za 

kmetijstvo. Dalje, ugotavljajo, da se število programov, neposredno povezanih s 

kmetijstvom, povečuje, število ustrezno usposobljenih učiteljev pa je nizko. Zato bo 

država uvedla možnost obiskovanja programa izobraževanja, na tematiko proizvodnje 

biomase, ob delu oziroma pred začetkom službe. Program bo vključeval razvijanje 

učnega načrta v tej smeri ter seznanjanje učiteljev z metodami in strategijami 

poučevanja omenjene teme [12]. 

2.5.1 Kako srednješolski učitelji za kmetijstvo v Iowi zaznavajo poučevanje 

biomase  
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National Council for Agricultural Education iz leta 2000 je izdal nekaj nasvetov o 

učiteljih in učiteljem v zvezi s poučevanjem tematik, povezanih z biomaso: 

1) za poučevanje na tovrstnem področju mora biti zagotovljeno veliko število 

visoko motiviranih in dobro izobraženih oseb. 

2) Posamezniku mora biti zagotovljena možnost vseživljenjskega učenja na 

tovrstnem področju. 

3) Poskrbljeno mora biti, da so vsi učenci na tem področju govorno pismeni ter se 

znajo izražati svoji stroki primerno. 

4) Izobraževanje mora biti stalno [12]. 

National Council for Agricultural Education še navaja, v kolikor bi zgoraj navedene 

nasvete želeli doseči v celoti, bi morali vzpostaviti izobraževalni sistem za 

izobraževanje učiteljev visokih kvalitet [12]. 

Poglejmo si na tem mestu še nekaj rezultatov raziskave, ki so pomembnejši za nas. 

Preglednica 2.3 nam prikazuje dejstvo, da je najpogosteje uporabljena metoda 

poučevanja o biomasi razgovor z učenci, saj se pojavi kar pri 97 % vprašanih učiteljev. 

Sledijo demonstracija, nevihta možganov, gledanje/poslušanje spletnega videa, 

izvedba poskusa, delo v laboratoriju, branje internetnih člankov, ekskurzije, obravnava 

podatkov s spleta, itn. [12]. 

Preglednica 2.3: Metode poučevanja in uporabljeni pripomočki pri srednješolskih učiteljih kmetijstva 

[12]. 

Razvrstitev 
Metode poučevanja in 

pripomočki 

f 

1 2 3 

1 Razgovor 3 37 56 

2 Demonstracija 5 42 49 

3 Viharjenje možganov 11 48 37 

4 Spletni videi 11 48 37 

5 Poskus 12 48 36 

6 Laboratorijske vaje 12 51 33 

7 Spletni članki 15 46 35 

8 Ekskurzije 15 53 28 

9 Spletni podatki 19 47 30 

10 Individualni pouk 20 49 27 

11 Predavanja 18 55 23 

12 Igre in simulacije 20 25 24 

13 Človeški viri 18 59 19 

14 Vodeno poučevanje 28 47 21 

15 Študija primera 29 47 20 

16 Razprava 27 54 15 

17 Igra vlog 32 55 9 

18 Spletni seminar 70 21 5 

𝑛 = 96; 1 = 𝑛𝑒 𝑢𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑗𝑎𝑚; 2 = 𝑢𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑗𝑎𝑚 𝑜𝑏č𝑎𝑠𝑛𝑜; 3 = 𝑝𝑜𝑔𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑗𝑎𝑚 

 

Navedimo na tem mestu sedaj še zaključke, ki jih navaja članek. Učitelji poučevanje 

proizvodnje biomase sprejemajo pozitivno. Razlog je v koristih, ki jih le-ta prinaša – 
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energetsko zaledje, ekonomski prispevek državi in nova delovna mesta. Učitelji so 

spoznali izzive pri razumevanju in poučevanju teoretičnih osnov, vendar so kljub temu 

izobraževanje o proizvodnji biomase sprejeli pozitivno. Tudi posledice tovrstnega 

poučevanja so pozitivne, saj imajo njihovi učenci v nadaljnjem izobraževanju več 

možnosti zaposlitve. Nujna je uvedba poučevanja o proizvodnji biomase poleg 

dosedanjega poučevanja o poljskih pridelkih. Dalje, članek zaključuje, da učitelji s 

pozitivnim odnosom do poučevanja o biomasi lahko pričakujejo boljše rezultate. K 

pozitivnemu odnosu zagotovo prispeva obiskovanje tematskih delavnic. Izobraževanje 

učiteljev ob delu je nujno. Za poučevanje tovrstne tematike učitelji najpogosteje 

uporabljajo metodo razgovora. Sicer pa so učitelji zvezne države Iowa dobro 

izobraženi, relativno mladi, s primerno naravoslovno pismenostjo [12]. 

 

 

Avtor članka (eng. Biomass education in the twenty-first century) navaja svoje osebno 

razmišljanje o poučevanju biomase v 21. stoletju glede na osebno izkušnjo  s 

konference NACTA (North American College Teachers of Agriculture).  

Sprva članek govori na splošno o poučevanju v 21. stoletju, v drugem podpoglavju pa 

nadaljuje z učenjem o biomasi in bioenergiji. Avtor tako na podlagi svoje pozitivne 

izkušnje z omenjene konference navaja, da je poučevanje na najvišjem nivoju 

dinamična interakcija med učiteljem in učencem, pri čemer meje v odnosu učitelj - 

učenec postanejo težje določljive. Avtor pravi, da je učitelj tisti člen, ki mora vlagati v 

aktivnosti, ki doprinesejo kar največ njegovim študentom. Glavni cilj poučevanja (o 

biomasi) je doseči nivo, na katerem si učitelji ne morejo več privoščiti učne ure, pri 

kateri sami predstavljajo temelj vsega znanja, temveč morajo svoje znanje znati 

kompenzirati z znanjem svojih učencev. Pomemben je razvoj komunikacije med 

učiteljem in učenci, ki mora biti nujno dvosmerna. Avtor navaja zanimivo prispodobo – 

učenci morajo učenje občutiti na tak način, kot je nam samoumevno hranjenje z žlico. 

V 21. stoletju učna ura, kjer učitelj zgolj razlaga, učenci pa poslušajo, ni več mogoča. 

Učenci morajo biti celostno vpeti v proces učenja, v katerem se naučijo kritično 

razmišljati, uporabljati različne vire za nadgrajevanje svojega znanja in najti same 

sebe. Zopet avtor na tem mestu uporabi zanimivo prispodobo – učenci morajo biti 

kapitani svoje lastne ladje, znati morajo uporabiti kateri koli vir, ki bi jim pomagal priti 

do zaklada (družbeni mediji, spletni viri, strokovnjaki, spletne učilnice,…). Z 

zagotovitvijo tovrstne izkušnje učence pripravimo na uspešno spoprijemanje s 

kulturnimi, tehniškimi in ostalimi ovirami [13]. 

V drugem delu avtor navaja pomembnost izobraževanja na kmetijskem področju, tj. 

tudi na področju biomase. Razlog za to vidi v primitivnem dejstvu, to je v obstoju 

človeške vrste. Dalje navaja organizacijo BioSUCCEED, ki je s svojim prizadevanjem 

za razvoj tehnološkega izobraževanja leta 2007 pripomogla k razvoju učnega načrta. 

Obravnava biomase je po njihovi zaslugi postala del učnega načrta, kar je v ozadju 

morala podpreti država [13]. 

2.5.2 Izobraževanje o biomasi v 21. stoletju  
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Članek avtor zaključuje z dejstvom, da je prvi korak k učinkoviti spremembi razmišljanja 

in odnosa na področju biomase ravno sprememba načina poučevanja [13].  
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3 PREGLED UČNIH NAČRTOV ZA OSNOVNE ŠOLE V SLOVENIJI 

Pri pregledu učnih načrtov (UN) smo se osredotočili na učne cilje različnih 

osnovnošolskih predmetov, s katerimi bi lahko povezali tematiko lesne biomase 

oziroma lesnih peletov. Tema lesne biomase je delno zastopana pri pouku Tehnike in 

tehnologije, Naravoslovja in tehnike in Fizike. Pri pregledu učnih načrtov naravoslovnih 

predmetov v osnovni šoli pa smo ugotovili, da je mogoče temo o lesni biomasi vključiti 

tudi k pouku Biologije, Kemije in Naravoslovja. Pri Naravoslovju in tehniki učenci 

spoznajo, kaj sploh lesna biomasa je, nato pa pri Tehniki in tehnologiji svoje znanje o 

le-tej še poglobijo. Ozavestijo pomen lesne biomase v okolju, obnovljivost lesa, 

učinkovitost rabe lesnih peletov in drugih oblik lesne biomase,… Nadgradnja 

pridobljenega znanja pa pride nato na vrsto pri Fiziki, učenci se namreč spoznajo z 

naslednjimi pojmi, ki jih lahko povežemo z lesno biomaso: gostota lesne biomase, 

specifična sežigna toplota, prostornina snovi (lesne biomase), itn. Ravno tako lahko 

znanje učencev o lesni biomasi nadgradimo pri Biologiji, in sicer pri obravnavi pojma 

fotosinteze, pri Kemiji, in sicer pri obravnavi pojmov eksotermnih in endotermnih 

reakcij, tj. pri gorenju lesne biomase oziroma lesnih peletov ter pri Naravoslovju, kjer 

denimo učenec spozna obnovljive in neobnovljive vire energije. 

Navedene možne relacije so pomembne z vidika dolgotrajnosti znanja učencev, še bolj 

pa z vidika povezovanja znanj različnih predmetov. Različna znanja, ki jih pridobijo 

učenci pri različnih predmetih, lahko apliciramo na isto temo – denimo temo o lesni 

biomasi – in s tem razširimo območje razmišljanja učenca, hkrati pa zagotavljamo 

dolgotrajnost znanja. 

3.1 UČNI NAČRT ZA TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO 

V učnem načrtu za Tehniko in tehnologijo (TIT) smo pregledali vse učne cilje ter 

standarde znanja, ki pokrivajo tematiko lesne biomase. S tem smo želeli pridobiti 

vpogled v dejstvo, koliko se dejansko lesna biomasa pri pouku TIT obravnava. 

 

 

V učnem načrtu za Tehniko in tehnologijo se tema o lesu pojavi v 6. razredu osnovne 

šole (OŠ). Po končani obravnavi naj bi učenec dosegel naslednje standarde (S) in 

minimalne (M) standarde znanja: 

M1: učenec razlikuje najpogostejše vrste lesa po njihovih značilnostih. 

M2: Učenec razvršča polizdelke po njihovi uporabi. 

M3: Učenec opiše pridobivanje lesa in oblike tehničnega lesa. 

S1: Učenec utemelji prednosti in slabosti uporabe lesa. 

S2: Učenec razloži fizikalne in mehanske značilnosti preizkušancev. 

S3: Učenec z gospodarskega in ekološkega vidika razloži vpliv gozda na okolje. 

S4: Učenec izbere primerne lesene polizdelke za izdelavo predmeta [14]. 

3.1.1 Standardi in minimalni standardi znanja – 6. razred 
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Vidimo, da v UN za TIT najdemo veliko standardov in minimalnih standardov znanja, 

ki se neposredno povezujejo prav z lesno biomaso. Standardi in minimalni standardi 

znanja so zastavljeni tako, da učitelju puščajo dokaj proste roke, na kakšen način bo 

učencem predstavil lesno biomaso in katero obliko lesnih energentov jim bo predstavil 

podrobneje – npr. samo lesne pelete ali pa še vse ostale oblike. Ravno tako ima učitelj 

na tem mestu dokaj proste roke o globini znanja, ki ga naj dosežejo učenci. Seveda 

učno šibkejši učenci dosežejo zgolj minimalne standarde, vendar pa se navkljub temu 

njihovo znanje lahko širi tudi v globino. Podajmo primer: Učenec pri prvem minimalnem 

standardu (M1) zna razlikovati najpogostejše vrste lesa, njegovo znanje pa lahko 

poglobimo v smislu podajanja zanimivosti pri pouku TIT. Učencem denimo podamo 

primer, da lesne energente izdelujejo tako iz listavcev kot iz iglavcev, podamo jim 

najpogostejšo vrsto drevesa, v Sloveniji je to smreka, ipd. Na podoben način lahko 

širimo in nadgrajujemo tudi ostale standarde in minimalne standarde znanja. 

3.2 UČNI NAČRT ZA FIZIKO 

V učnem načrtu za Fiziko smo se ukvarjali z možnostjo pojavitve korelacije predmeta 

z lesno biomaso. Osredotočili smo se predvsem na vsebinske sklope, ki jih lahko 

neposredno povežemo z obravnavano temo. 

 

 

 

 

V 8. razredu se pod učnim sklopom Gostota, tlak in vzgon pojavijo naslednji standardi 

(S) in minimalni (M) standardi znanja: 

M1: učenec našteje preproste postopke za določitev ploščine likov in prostornine teles. 

S1: Učenec opredeli gostoto telesa kot količnik mase in prostornine. 

S2: Učenec opredeli specifično težo kot količnik teže in prostornine [15]. 

 

Navedeni učni sklop in ustrezne standarde in minimalne standarde znanja na tem 

mestu navajamo zato, ker jih lahko neposredno povežemo z lesno biomaso tudi pri 

pouku Fizike v OŠ. Pri obravnavi gostote lahko učitelj predstavi različne vrste lesa in 

njihovo gostoto ali pa jo izračunajo učenci sami v okviru projektnega učnega dela. 

Podobno lahko učencem da za nalogo, da izračunajo tudi specifično težo določene 

vrste lesa in primerjajo svoj izračun z uradnimi izračuni. 

 

 

 

V 9. razredu se pod učnim sklopom Delo in energija pojavijo naslednji standardi (S) in 

minimalni (M) standardi znanja: 

M1: učenec ve, da obstajajo različni energijski viri in opredeli Sonce kot glavni vir 

energije ne Zemlji. 

3.2.1 Standardi in minimalni standardi znanja – 8. razred 

3.2.2 Standardi in minimalni standardi znanja – 9. razred 
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S1: Učenec ve, da so nekateri viri obnovljivi. 

S2: Učenec našteje različne energijske vire in jih razvrsti glede na obnovljive in 

neobnovljive vire [15]. 

 

Navedeni učni sklop in standarde znanja lahko učitelj neposredno poveže tudi z lesno 

biomaso, saj ga predstavi kot enega izmed energijskih virov. Pri tem izpostavi 

obnovljivost lesne biomase. Lahko pa na tem mestu učitelj učencem predstavi 

specifično sežigno toploto4 lesa (Učni cilj iz vsebinskega sklopa Delo in energija, 9. 

razred: »Učenci raziščejo, kako pridobivanje energije, ki je pogosto povezano s 

sežiganjem, vpliva na okolje in onesnaževanje« [15].).  

3.3 UČNI NAČRT ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO 

Tudi v učnem načrtu za Naravoslovje in tehniko smo se ukvarjali z možnostjo pojavitve 

korelacije predmeta z lesno biomaso.  

 

 

 

V 4. razredu se pod učno temo Snovi in nato učnim sklopom Razvrščanje snovi in 

lastnosti snovi pojavijo naslednji standardi (S) in minimalni (M) standardi znanja: 

 

M1: učenec zna opredeliti lastnosti snovi in jih razvrstiti glede na njihove lastnosti 

(gnetljivosti, stisljivosti, trdoti idr.). 

S1: Učenec zna povezati lastnosti snovi z njihovo uporabo in načini obdelave [17]. 

 

Za doseganje M1 ima učitelj precej proste roke, saj lahko denimo snovi, ki jim bodo 

učenci preverjali lastnosti, izbere sam. Lesna biomasa v tem primeru pride v poštev v 

smislu, da učitelj učencem prinese različne vrste lesa, pri čemer morajo le-te imeti 

bistveno različne lastnosti (denimo hrast in lipa), učenci pa nato preverjajo lastnost 

trdote. To je zgolj eden od podanih primerov za povezovanje lesne biomase z 

Naravoslovjem in tehniko. 

 

 

                                            
4 Sežigna toplota (𝑄 = 𝑞𝑠 ∙ 𝑚) je toplota, ki jo pri sežigu v danih okoliščinah odda 1 kg goriva [16].  
𝑄 … sežigna toplota 

𝑞𝑠 … specifična sežigna toplota 

𝑚 … masa  

snov specifična sežigna toplota [
𝑀𝐽

𝑘𝑔
] 

LES 16,7 

 

3.3.1 Standardi in minimalni standardi znanja – 4. razred 

3.3.2 Standardi in minimalni standardi znanja – 5. razred 
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V 5. razredu se pod učno temo Snovi in nato učnim sklopom Shranjevanje snovi pojavi 

naslednji minimalni (M) standard znanja: 

M1: učenec ve, da se pri segrevanju in ohlajanju lastnosti snovi spreminjajo. 

Na tem mestu lahko učitelj izvede poskus z gorenjem različnih vrst lesa.  

Zopet se v 5. razredu pod učno temo Pojavi in nato učnim sklopom Toplota in 

temperatura pojavi naslednji standard (S) in minimalni (M) standard znanja: 

M1: učenec ve, kaj je temperatura, in zna uporabiti različne termometre. 

S1: Učenec zna razlikovati med temperaturo in toploto [17]. 

 

Na tem mestu lahko učitelj podobno kot v 4. razredu izvede poskus z gorenjem 

različnih vrst lesa in se pri tem z učenci pogovori o razliki med temperaturo in toploto. 

Seveda je na tem mestu potrebno opozoriti, da je lesna biomasa v tem primeru zgolj 

medij za pomoč pri razlagi. 

3.4 UČNI NAČRT ZA NARAVOSLOVJE 

V učnem načrtu za Naravoslovje smo poiskali standarde znanja, ki jih lahko 

neposredno povežemo s tematiko lesne biomase. Ker pa je Naravoslovje nadaljevanje 

predmeta Naravoslovje in tehnika iz 5. razreda, lahko sklepamo, da je izbrana tematika 

v učnem načrtu za Naravoslovje dobro pokrita. 

 

 

V 6. razredu se pod vsebinskim sklopom: 

- Energija pojavi naslednji standard (S) znanja: 

S1: učenec razlikuje med obnovljivimi in neobnovljivimi viri energije. 

- Živa narava pojavijo naslednji standardi znanja: 

M1: učenec zna pojasniti pomen fotosinteze za rastline in za ostala živa bitja. 

M2: Učenec navede snovi, ki se pri fotosintezi porabljajo in snovi, ki pri tem nastajajo. 

M3: Učenec razume, da so rastline v ekosistemu proizvajalci, ki iz neživih snovi in 

svetlobe izgrajujejo biomaso. 

S1: Učenec ve, da se energija, potrebna za obstoj in delovanje organizma, sprošča v 

vseh živih celicah pri procesu celičnega dihanja. 

- Vplivi človeka na okolje pojavijo naslednji standardi znanja: 

M1: učenec s primeri razloži škodljive vplive in posledice čezmernega izkoriščanja 

naravnih virov ter velike količine nastalih odpadkov. 

3.4.1 Standardi in minimalni standardi znanja – 6. razred 
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M2: Učenec predlaga ukrepe in ravnanja za varčno rabo vode, energije in virov surovin 

ter zmanjševanje odpadkov [18]. 

Že s prvim standardom znanja, tj. učenec razlikuje med obnovljivimi in neobnovljivimi 

viri energije, učitelj učencem les predstavi za obnovljivi vir energije in se z njimi 

pogovori, zakaj je les obnovljivi vir energije, ipd. Svojo razlago nato lahko naprej 

poveže s procesom fotosinteze. Zelene rastline proizvajajo za človekov obstoj nujen 

kisik. V Sloveniji so torej glavni ekosistemi gozdovi. Preveč intenzivne posege v 

gozdove pa lahko učitelj opiše pri vsebinskem sklopu Vplivi človeka na okolje. 

 

 

V 7. razredu se pod vsebinskim sklopom: 

- Snovi pojavi naslednji standard znanja (S): 

S1: učenec prepozna in opiše snovne in energijske spremembe  na primerih kemijskih 

reakcij, ki jih je spoznal pri eksperimentalnem delu ali jih pozna iz življenja. 

- Živa narava pojavi naslednji minimalni standard znanja: 

M1: učenec na primeru gozda razloži, kako se pretvarja in pretaka energija ter krožijo 

snovi v ekosistemu skozi prehranjevalne splete [18]. 

S standardom S1 lahko učitelj učence naveže na kemijsko reakcijo gorenja, ki je vsem 

učencem dobro znana in vsi v grobem vedo, kako poteka, kaj so reaktanti in kaj 

produkti. Na tak način smo zopet povezani z lesno biomaso. Nato sledi še kemijska 

reakcija dihanja, ki jo zopet lahko učitelj predstavi pod vsebinskim sklopom Živa 

narava, kjer učencem na primeru gozda lahko pojasni, kaj nam dajejo rastline (npr. 

kisik), itn. 

3.5 UČNI NAČRT ZA KEMIJO 

V učnem načrtu za Kemijo se standardi znanja lahko povežejo tudi s tematiko lesne 

biomase. Povezovanje s kemijo je že relativno zahtevno za učence in tako primerno 

za zadnja dva razreda OŠ. 

 

 

 

Pod vsebinskim sklopom Kemijske reakcije se nahajajo naslednji standardi (S) in 

minimalni standardi (M) znanja: 

 

M1: učenec ve, da je vsaka kemijska reakcija snovna in energijska sprememba. 

M2: Učenec zna z besedami opisati preproste kemijske reakcije. 

3.4.2 Standardi in minimalni standardi znanja – 7. razred 

3.5.1 Standardi in minimalni standardi znanja – 8. razred 
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M3: Učenec ve, da se pri nekaterih kemijskih reakcijah energija sprošča, pri nekaterih 

pa porablja. 

S1: Učenec razlikuje med eksotermnimi in endotermnimi reakcijami. 

S2: Učenec zna zapisati, prebrati in urejati preproste kemijske enačbe za nastanek 

preprostih spojin [19]. 

 

Za nas najbolj optimalna sta M3 in S1, saj lahko lesno biomaso na tem mestu zelo 

preprosto vključimo v razlago. Izvedemo lahko celo poskus ali demonstracijo, kjer z 

gorenjem kosa lesa prikažemo, da se pri kemijski reakciji gorenja sprošča toplota, torej 

se sprošča energija, to pomeni, da je reakcija eksotermna. Njihovo znanje potem lahko 

nadgradimo, in sicer tako, da učenci znajo zapisati enačbo gorenja. Lahko pa njihovo 

razmišljanje spodbudimo z dodatnimi podvprašanji, denimo, kaj se dogaja v ozračju, 

ko pride do obsežnega požara, ko gori npr. več hektarjev gozda? Z učenci se 

pogovorimo.  

3.6 UČNI NAČRT ZA BIOLOGIJO 

Učni načrt za Biologijo je pri iskanju tematik, povezanih z lesom, veliko bolj okrnjen kot 

učni načrt za Naravoslovje. Proces fotosinteze učenci spoznajo pri Naravoslovju in ga 

pri Biologiji le ponovijo. Zato smo na tem mestu iskali standarde znanja, ki pokrivajo 

še katera druga področja, npr. varstvo narave. 

 

 

Pod vsebinskim sklopom Varstvo narave in okolja najdemo naslednji standard 

znanja: 

S1: Prenaseljenost območja vodi do degradacije okolja zaradi povečane porabe 

naravnih virov. Posledice prenaseljenosti so odvisne od posebnih razmer na danem 

območju [20]. 

Učencem na tem mestu na relativno preprost način približamo pomen lesne biomase 

oziroma pomen gozdov za človeka. Na preprostem primeru lahko razložimo, da 

krčenje gozdov samo v namene poseljevanja pomeni manj lesa, kar pomeni, da les, ki 

ga pridobimo pri sečnji navadno ni sekan ob pravilnem času, vsebuje večje količine 

vode, ni primerno obdelan, kar pomeni izgubo nekega deleža lesne biomase. 

3.7 MEDPREDMETNE POVEZAVE PREDLAGANE V UČNIH NAČRTIH 

V sledečem poglavju smo podali primer možne medpredmetne povezave glede na to, 

kaj o medpredmetnem povezovanju govorijo različni učni načrti. Medpredmetne 

povezave so v večini pregledanih učnih načrtov podane zelo splošno in bralec, tj. 

učitelj, v njih ne najde konkretnih predlogov medpredmetnega povezovanja. Tako se 

3.6.1 Standardi in minimalni standardi znanja – 9. razred 
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mora učitelj samostojno odločati, katero tematiko bo povezal s kakšnim drugim 

predmetom, kar je seveda v skladu z njegovimi kompetencami, vendar pa mu strani 

stroke ni nudena nikakršna strokovna pomoč ali predlog. S pomočjo slednjega bi 

namreč lahko podajanje snovi postalo za učence zanimivejše, hkrati pa bi bilo znanje 

učencev dolgotrajnejše. Na tem mestu izpostavimo učni načrt za Naravoslovje, kjer so 

medpredmetne povezave podane zelo konkretno, poleg tega pa je na začetku poglavja 

podanih še nekaj nasvetov učiteljem v zvezi z medpredmetnim povezovanjem, 

denimo, kateri so tisti predmeti, pri katerih je smiselno horizontalno oziroma vertikalno 

medpredmetno povezovanje. 

 

 

V učnem načrtu najdemo splošen opis možnih medpredmetnih povezav, izbira 

tematike medpredmetnih povezav pa ni tako ozko določena in je učitelj tisti, ki se o 

specifiki tematike odloča. Navadno se o specifiki tematike odločata vsaj dva učitelja, 

če gre za medpredmetno povezovanje, sicer pa lahko tudi več. Učni načrt obravnava 

možne medpredmetne povezave na ravni vsebin, procesnih znanj in na konceptualni 

ravni. Osredotočimo se zgolj na vsebinsko raven, saj nam le-ta na tem mestu nudi 

največ možnosti za razmišljanje o možnih povezavah uvajanja lesne biomase k pouku 

tehniških vsebin [14]. 

V UN na ravni vsebin tako najdemo priporočila, ki učitelja vodijo le pri nekaterih ključnih 

iztočnicah, in sicer: medpredmetne povezave so v okviru pouka TIT dobrodošle pri 

izvajanju tehniških, naravoslovnih, kulturnih dni in pri ostalih dejavnostih, ki potekajo 

na šoli. UN navaja, da se področje predmeta TIT »ukvarja predvsem s spreminjanjem 

narave« in je zatorej medpredmetno povezovanje TIT z naravoslovnimi predmeti, ki se 

ukvarjajo s proučevanjem narave, bolj dobrodošlo. UN priporoča pri medpredmetnih 

povezavah uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT). Problemi, ki jih 

rešujejo oziroma proučujejo učenci, naj bodo življenjski, iz vsakdanjega življenja 

učencev in primerni nivoju znanja [14]. 

Iz UN lahko izmed predlaganih skupnih tem medpredmetnega povezovanja izberemo 

temo okoljske vzgoje, ki bi jo lahko neposredno povezali tudi z lesno biomaso. V okviru 

okoljske vzgoje bi učenci spoznali različne vrste biomase, po učiteljevem izboru pa bi 

jih lahko ustrezno seznanili s proizvodnjo peletov, lesnih sekancev ali drugih 

energentov [14]. 

 

 

V učnem načrtu za Fiziko podobno kot v UN za TIT najdemo opisane samo osnovne 

namene medpredmetnega povezovanja. Tudi UN za Fiziko obravnava medpredmetno 

povezovanje na ravni vsebin, procesnih in konceptualnih znanj [15]. 

3.7.1 Učni načrt za Tehniko in tehnologijo 

3.7.2 Učni načrt za Fiziko 
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Znotraj UN za Fiziko bi lahko izmed predlaganih tem za medpredmetno povezovanje 

izbrali tematiko okoljske vzgoje, saj bi le-to lahko neposredno povezali z lesno 

biomaso. Z učenci bi denimo preučevali energijsko vrednost peletov [15]. 

 

 

 

V UN za Naravoslovje in tehniko najdemo bolj konkretne predloge medpredmetnih 

povezav, v katere bi lahko neposredno vključili lesno biomaso. Vendar pa le-teh ne 

najdemo pod področjem okoljske vzgoje, temveč pod področjem Družba, učni sklop 

Snovi. Dani predlogi so naslednji: orientacija, kompas, prst in kamnine, sloji, bivališča 

ljudi in živali, naravne danosti pokrajine, vode, podnebje, relief, vode na zemljevidu, 

gospodarske danosti, kmetijstvo, vloga prsti v posameznih delih pokrajine. Izmed 

naštetih tematik bi lesno biomaso lahko učencem predstavili pod naravnimi danostmi 

pokrajine ali pod gospodarskimi danostmi [17]. 

 

 

V UN za Naravoslovje najdemo zelo pregleden prikaz predloga medpredmetnih 

povezav. Pod vsebinskim sklopom Snovi je navedena možna medpredmetna 

povezava z učno vsebino TIT v 6. razredu, in sicer les kot obnovljivo naravno gradivo; 

vrste in lastnosti lesa, prednosti in slabosti uporabe lesa. Vsebina nam popolnoma 

prekriva izbrano tematiko lesne biomase in jo je na tem mestu zato tudi smiselno 

uporabiti [18].  

Zopet najdemo povezavo s TIT pod vsebinskim sklopom Živa narava, in sicer iz 7. 

razreda: vpliv gozda na okolje, odnos do lesa. Podobno pod vsebinskim sklopom Vplivi 

človeka na okolje. Na tem mestu namreč najdemo tematiko iz UN za TIT: vpliv 

proizvodnje in uporabe na okolje, recikliranje [18]. 

Iz navedenega lahko zaključimo, da je največje število predlaganih neposrednih 

medpredmetnih povezav navedenih prav v UN za Naravoslovje. 

 

 

V UN za Kemijo je zelo pregledno podano, katere medpredmetne povezave so bolj 

priporočljive, vendar pa medpredmetnih povezav na temo lesne biomase ne najdemo. 

Kljub vsemu smo v UN za Kemijo našli predloga medpredmetne povezave s 

predmetom TIT, kar smo do sedaj zasledili le v UN za Naravoslovje, kljub temu, da se 

nobena izmed dveh predlaganih tematik ne tiče lesne biomase. Medpredmetne 

povezave bi tako lahko uresničili pri usvajanju učnih ciljev iz vsebinskih sklopov, 

predlaganih v predhodnem poglavju [19]. 

3.7.3 Učni načrt za Naravoslovje in tehniko – 4. in 5. razred 

3.7.4 Učni načrt za Naravoslovje – 6. in 7. razred   

3.7.5 Učni načrt za Kemijo 
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V učnem načrtu za Biologijo so medpredmetne povezave podane precej ožje kot v 

vseh pregledanih učnih načrtih. Tako najdemo v UN preglednico, ki predlaga glavne 

medpredmetne povezave zgolj z Matematiko, Kemijo in Fiziko, Geografijo, Športno 

vzgojo, Zgodovino ter Slovenščino in tujimi jeziki. Predmeta TIT v tem učnem načrtu 

kot predloga za medpredmetno povezovanje ne najdemo. Vendar pa UN za Biologijo 

predlaga medpredmetne povezave s Kemijo in Fiziko kar pri vseh vsebinskih sklopih. 

Zato ni napačno razmišljati v smeri, da se lahko na tem mestu priključi tudi TIT, ki je s 

predmetoma (Kemijo in Fiziko) v nekaterih temah tesno povezana [20].  

  

3.7.6 Učni načrt za Biologijo 
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4 PREGLED UČBENIKOV 

Različni avtorji podajajo bodisi tehniške ali katere koli druge vsebine na različne 

načine. Dostikrat se nam pri pregledu različne literature zgodi, da opazimo med njimi 

ne samo oblikovne, dostikrat tudi vsebinske razlike. Podobno lahko pričakujemo pri 

pregledu učbenikov za predmete, ki smo jih navajali do tega trenutka. Naj na tem 

mestu opozorimo, da so vse fotografije vzete neposredno iz pregledanih učbenikov s 

pomočjo optičnega čitalca. 

4.1 UČBENIKI ZA TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO 

V nadaljevanju je podan pregled učbenikov za šesti razred devetletne OŠ, v katerih se 

najpogosteje pojavi tema lesne biomase. Pregledali smo strukturo učbenikov in 

zaporedje, v katerem podajajo razlago lesne biomase, kar pokriva naslednje 

operativne učne cilje iz UN za TIT za 6. razred [14]:  

- učenci prepoznajo najpogostejše (domače) vrste lesa, in jih ločijo po njihovih 

osnovnih značilnostih in uporabi, opišejo proces pridobivanja in predelavo lesa v 

polizdelke. 

- Učenci predstavijo prednosti in slabosti uporabe lesa v primerjavi z drugimi gradivi. 

- Učenci z ekološkega in gospodarskega vidika razložijo pomen gozda za okolje in 

ljudi. 

- Učenci s preizkušanjem ugotavljajo lastnosti lesa (gostoto, trdoto, prožnost, žilavost, 

cepljivost...) in razložijo njihov vpliv na uporabnost. 

- Učenci ugotovijo povezavo med gostoto in maso lesa. 

- Učenci ugotovijo pomembnost izdelkov iz lesa. 

- Učenci poznajo pomen gozda. 

- Učenci utemeljijo uporabo premazov za les. 

 

V učbeniku je lesna biomasa obravnavana na samem začetku, in sicer pod poglavjem 

Les. Najprej je predstavljena vloga gozda v naravi, na svetu in v Sloveniji. Nato je 

opisana zgradba lesa in njegove lastnosti: gostota, trdota, prožnost, žilavost in 

cepljivost. Za vsako od lastnosti je prikazan poskus preverjanja le-te. Slike pod opisano 

lastnostjo pa prikazujejo primer iz življenja, kjer se srečamo s posamezno lastnostjo 

lesa. Nato sta razložena termina surovine in polizdelka ter podani primeri. Pod 

poglavjem pridobivanje lesa so v tabelirani obliki podani postopki v ustreznem 

zaporedju (sečnja, transport in skladiščenje, razrez hlodov), ustrezno slikovno 

podkrepljeni in obrazloženi. Slika 4.1 prikazuje še opis lesnih polizdelkov, in sicer 

grede, deske, ploha, letve, furnirja, vezane plošče, panelne plošče, iverne plošče, 

lesonitne plošče in mediapan plošče [21]. 

4.1.1 Tehnika in tehnologija – Učbenik za 6. razred devetletne osnovne šole 
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Slika 4.1: Tabelni prikaz nekaterih polizdelkov [21]. 

 

V učbeniku pod poglavjem Dopolnitev znanja o lesu je najprej slikovno podana 

razdelitev gozdov (listnati, iglasti, tropski gozd). Nato pa so pod novim poglavjem 

Najpogostejše vrste lesa in njihove značilnosti in uporaba opisane značilnosti različnih 

lesnih vrst. Pod drevesnimi vrstami so opisane značilnosti bora, smreke, macesna, 

jelke, bukve, hrasta in jesena. Slika 4.2 prikazuje lastnosti jelke in bukve. Nato je 

slikovno prikazano pridobivanje lesa v pod poglavju Pridobivanje lesa – oblike 

tehničnega lesa, kjer je prikazano spravilo lesa od preteklosti do danes. V naslednjem 

poglavju Polizdelki iz lesa so opisani in slikovno podkrepljeni naslednji polizdelki: 

okrogli les, tesani les, cepljeni les in rezani (žagani) les. Nato pa so opisani še 

polizdelki iz oplemenitenega lesa – lepljen (lameliran) les, plošče iz furnirjev, plošče iz 

iveri, panelne (kombinirane) plošče, plošče iz lesnih odpadkov. V nadaljevanju je 

prikazana in opisana zgradba lesa in fizikalne lastnosti lesa – krčenje in raztezanje, 

gostota, trdota, prožnost, žilavost in cepljivost. Za vsako od fizikalnih lastnosti imamo 

tudi podano slikovno gradivo, na katerem je lepo vidna vsaka od opisanih lastnosti [22]. 

4.1.2 Tehnika in tehnologija 6 – Učbenik za 6. razred devetletne osnovne šole 
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Slika 4.2: Prikaz lastnosti nekaterih lesnih vrst [22]. 

 

V učbeniku je najprej zapisana shema postopka načrtovanja, izdelave in vrednotenja 

izdelka, nato se učbenik usmeri na Načrtovanje in izdelavo predmeta iz lesa, 

podpoglavje Lesna gradiva pa opisuje postopek pridobivanja lesa od drevesa do 

tehničnega izdelka, opisani so tudi lesni polizdelki. Nato je opisan pomen gozdov v 

splošnem in časovni potek sečnje oziroma pogozdovanja gozda. Naslednje poglavje 

govori o fazah in načrtovanju izdelka, ki pa ga v diplomskem delu ne bomo obravnavali. 

Sledi poglavje Področja uporabe lesa (Tehnologija gradiv), v katerem je podana shema 

z vrstami lesa in področje uporabe posamezne vrste, nato sledi razlaga vzdolžnega in 

prečnega prereza debla ter zgradba debla, v nadaljevanju so opisani Iglavci in listavci 

– njihove lastnosti in uporaba. Pod iglavci so opisani bor, smreka, jelka in macesen, 

pod listavci pa breza, bukev, češnja, lipa, oreh, kostanj in hrast. Nato sledi opis 

tehničnih lastnosti lesa – delovanje, teža lesa, trdota, trdnost, žilavost, cepljivost, 

prožnost. Slika 4.3 prikazuje lastnost delovanja lesa. Sledi novo poglavje Vrste lesnih 

gradiv, kjer so opisane naslednje vrste: Masivni les in Obdelan les, kamor spadajo 

lesni polizdelki (furnir, iverne plošče in plošče iz lesnih vlaken). Kot zadnje pod poglavje 

je dodana še Tehnologija obdelave v tehniški delavnici, česar v diplomskem delu ne 

bomo obravnavali [23]. 

4.1.3 Tehnika 6 – Učbenik za pouk tehnike in tehnologije v 6. razredu 

devetletnega osnovnošolskega izobraževanja 
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Slika 4.3: Prikaz lastnosti delovanja lesa [23]. 

 

Učbenik je namenjen izbirnemu predmetu, zato v celoti govori o lesu. Oglejmo si zato 

zgolj poglavja, ki obravnavajo uvajanje lesne biomase k pouku tehniških vsebin. V 

poglavju Les je mnogostransko gradivo so opisani uporabnejši listavci in iglavci (bor, 

češnja, jesen, bukev in hrast), sledi opis postopka »od debla do deske«, kar je ustrezno 

podprto tudi s slikovnim gradivom. Slika 4.4 prikazuje primer razreza lesa. Nato so 

predstavljeni industrijski polizdelki – furnir, luščen furnir, rezan furnir, žagan furnir, 

vezana plošča, panelna plošča, lesonit, iverica in lepljene plošče. Pod drugim večjim 

poglavjem Lastnosti lesa pa najdemo opis fizikalnih (vlažnost, teža, trajnost lesa), 

mehanskih (trdota, trdnost), tehničnih (prožnost, žilavost) in estetskih (barva, vonj, 

tekstura) lastnosti lesa. Nato pa se učbenik usmeri že na izdelavo izdelka iz lesa [24]. 

 

 

Slika 4.4: Primer prikaza razreza lesa [24]. 

4.2 UČBENIKI ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO 

4.1.4 Obdelava gradiv - les (Učbenik za izbirni predmet v devetletni osnovni 

šoli) 
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Pri pregledu učbenikov za Naravoslovje in tehniko smo se osredotočili na teme, ki so 

v tovrstnih učbenikih vezane na les tako ali drugače.  

V 4. razredu lahko s tematiko lesne biomase povežemo naslednje operativne učne 

cilje, ki jih najdemo v učnem načrtu za Naravoslovje in tehniko [17]:  

Učenec zna: 

- razvrstiti, uvrstiti in urediti snovi po njihovih lastnostih (gnetljivost, stisljivost, 

trdota, gostota),  

- pojasniti povezanost lastnosti snovi z njihovo uporabo. 

V 5. razredu pa lahko s tematiko lesne biomase povežemo naslednje operativne 

učne cilje [17]:  

Učenec zna: 

- razložiti pojem gostote (snovi), 

- razlikovati med temperaturo in toploto, 

- opisati različne termometre in meriti temperaturo. 

 

 

 

V učbeniku je obravnavana lesna biomasa pod poglavjem Obdelovanje trdnih snovi – 

Les in obdelava lesa. Učenci tako v 4. razredu devetletne OŠ spoznajo prvi stroj – 

tračno žago, različne profile lesa – okrogel les, tram, gredico, desko, letev in letvice ter 

postopke za obdelavo lesa, in sicer merjenje in začrtovanje, pritrjevanje, žaganje, 

brušenje, vrtanje, piljenje, lepljenje, spajanje – žebljanje, vijačenje. Slika 4.5 prikazuje 

prikaz postopkov za obdelavo lesa. Postopki so samo našteti, pod vsakim imenovanim 

postopkom pa so prikazani pripomočki in orodja za obdelavo lesa [24]. 

4.2.1 Učbenik Naravoslovje in tehnika 4, 4. razred devetletke 
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Slika 4.5: Prikaz postopkov za obdelavo lesa [24]. 

4.3 UČBENIKI ZA NARAVOSLOVJE 

Pri Naravoslovju smo zopet v učbenikih iskali teme, ki so neposredno povezane z 

lesom ali pa bi jih kot učitelji lahko pri pouku širše predstavili učencem. V učnem načrtu 

za Naravoslovje smo našli operativne učne cilje, ki bi jih lahko povezali z omenjeno 

tematiko. 

V 6. razredu učenec: 

- spozna, da je v biomasi in fosilnih gorivih nakopičena sončna energija, ki se je 

v snovi vezala pri fotosintezi, 

- razlikuje med obnovljivimi viri energije in neobnovljivimi, 

- spozna, da se med fotosintezo svetlobna energija s pomočjo klorofila pretvori v 

energijo, ki je vezana v organskih snoveh (sladkor); rastline organske snovi 

uporabljajo kot vir energije in kot surovino za izgradnjo lastnega telesa (npr. 

celuloza, škrob), 

- razume pomen fotosinteze, celičnega dihanja, izmenjave snovi z okoljem, 

transporta snovi in preprečevanja izgube vode za preživetje posamezne celice 

in rastline kot celote. 

- razume, da pridobivanje in predelava energetskih in drugih naravnih virov 

vplivata na okolje (npr. kamnolomi, rudniki), 

- spozna, kako lahko sam z ustreznim ravnanjem prispeva k varovanju okolja, in 

se ob tem zave pomembnega vpliva vsakega posameznika na okolje [18]. 
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V 7. razredu učenec: 

- uporablja besedni zapis za opis preprostih kemijskih reakcij, 

- opredeli gorenje kot kemijsko reakcijo in razlikuje med popolnim in nepopolnim 

gorenjem, 

- nadgradi spoznanja o zgradbi in delovanju gozda kot ekosistema, 

- spozna, da proizvajalci (rastline) energijo, ki vstopa v ekosistem kot sončna 

energija, med fotosintezo pretvorijo v kemično vezano energijo in da se ta 

energija nato prenaša od organizma do organizma skozi prehranjevalni splet 

(potrošniki) [18]. 

 

 

Pod poglavjem Energija in podpoglavjem Biomasa in fosilna goriva najdemo na vidnem 

mestu definicije biomase, viri biomase pa so nato našteti in podkrepljeni s slikovnim 

gradivom. Slika 4.6 prikazuje primer lesne biomase, kot je le-ta podan v spletnem 

učbeniku. Na tem mestu je prikazana tudi lesna biomasa. Lesna biomasa je nato 

omenjena še na koncu poglavja v krajšem povzetku ter v kvizu za utrjevanje znanja, ki 

ga najdemo za povzetkom. V kvizu je (lesna) biomasa omenjena v tipu naloge, kjer 

mora učenec izbirati med pravilnimi in nepravilnimi trditvami (primer trditve: V biomasi 

je nakopičene veliko sončne energije.) [26]. 

 

 

Slika 4.6: Slikovni prikaz lesne biomase v i-učbeniku [26]. 

Pod poglavjem Živa narava najdemo pregledno definicijo, pod katerimi pogoji poteka 

fotosinteza. Ta je za nas ključnega pomena, da učencem lahko predstavimo, kako 

pomembno vlogo imajo za nas rastline, oziroma gozdovi, ko se navezujemo na lesno 

biomaso. Definicija je ustrezno podprta tudi z animacijo fotosinteze. Nato pa spletno 

gradivo učenca še nagovarja k poskusu dokaza, da rastline pri fotosintezi proizvajajo 

kisik. Razmišljanje učenca pa še podkrepi z dodatnimi podvprašanji, npr. Kaj bi se 

zgodilo, če bi dali rastlino v temo? Nato pa je razložena razlika med fotosintezo in 

celičnim dihanjem. Vse skupaj je podprto s slikovnim gradivom. Zopet ob koncu 

poglavja sledi povzetek ter naloge v povezavi z obravnavano snovjo. Slika 4.7 

prikazuje primer naloge iz spletnega učbenika, kjer preverja učenčevo znanje o 

razlikovanju med fotosintezo in celičnim dihanjem [26].  

4.3.1 Naravoslovje 6 – i-učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole 
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Slika 4.7: Primer naloge o fotosintezi in celičnem dihanju [26]. 

Pod poglavjem Vpliv človeka na okolje najdemo podpoglavje Obnovljivi in neobnovljivi 

viri energije, kjer učenec na kratko ponovi tudi o biomasi nasploh. Nato pa je v 

podpoglavju Odpadki in onesnaženje prikazana animacija povprečne potrošnje 

električne energije v kilovatnih urah na prebivalca v letu dni, kjer je prikazana posebej 

tudi lesna biomasa. Nato so slikovno prikazane posledice prevelikih posegov človeka 

v okolje, kjer je med drugim prikazana pretirana sečnja gozda, ki vodi do vetrne in 

vodne erozije. Slika 4.8 prikazuje primer človekovega pretiranega poseganja v naravo 

[26].  

 

Slika 4.8: Primer prikaza človekovega pretiranega poseganja v naravo [26]. 

Ob koncu poglavja zopet sledijo naloge in krajši povzetek. 

 

 

Pod poglavjem Snovi in podpoglavjem Sprememba snovi in energija najdemo celovito 

razlago o spremembi energije pri kemijski reakciji gorenja. Na tem mestu je 

izpostavljeno gorenje lesa, kar ni naključje, saj je gorenje kemijska reakcija, ki jo učenci 

4.3.2 Naravoslovje 7 – i-učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole 
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najbolje poznajo iz vsakdanjega življenja. Nato pa se kemijska reakcija gorenja pojavi 

še v nalogah ob koncu poglavja [27]. 

Pod poglavjem Ohranjanje narave in varstvo okolja najdemo posledice človekovega 

vpliva na okolje. V neposredni povezavi z lesno biomaso sta prikazani območji gozdov 

ob letu 0 in leta 2005, ki na zelo konkretnem primeru želita osvestiti učenca o 

človekovem vplivu na okolje. Slika 4.9 slikovno prikaže dejstvo, kako zelo je človek že 

skrčil gozdove v ekonomske in druge namene [27]. 

 

Slika 4.9: Primer prikaza človekovega krčenja gozdov v ekonomske namene [27]. 

4.4 UČBENIKI ZA KEMIJO 

Učni cilji, ki bi jih lahko iz učnega načrta za Kemijo povezali s tematiko lesne biomase 

so naslednji [19]: 

Učenec: 

- zna prepoznavati kemijske spremembe, 

- razume kemijske spremembe kot kemijske reakcije oziroma kot snovne in 

energijske spremembe, 

- opredeli reaktante in produkte kemijske reakcije, 

- razlikuje med kemijskimi reakcijami, pri katerih se energija sprošča oziroma 

veže (porablja). 

 

 

 

V učbeniku pod četrtim poglavjem z naslovom Kemijske reakcije najdemo tematike, ki 

jih lahko povežemo z lesno biomaso. V prvem podpoglavju (Spoznajmo kemijske 

reakcije) učbenik predstavi kemijsko reakcijo gorenja. Gorenje lesne biomase je 

učencem zelo blizu, reakcija jim je dobro poznana, zato jih lahko na tem mestu 

napeljemo na gorenje lesne biomase. Podobno lahko v drugem podpoglavju 

(Spoznajmo kemijske enačbe) učence navežemo na lesno biomaso, saj je na tem 

4.4.1 Od atoma do molekule – Učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole 
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mestu obravnavan proces fotosinteze, ki ga navadno učencem razlagamo na primeru 

gozda. Tudi učbenik navaja proces fotosinteze ter ga podpre s slikovnim gradivom. 

Slika 4.10. prikazuje opis procesov fotosinteze in gorenja lesa. V podpoglavju 

Spoznajmo energijo pri kemijskih reakcijah pa je na primeru fotosinteze in gorenja lesa 

prikazana primerjava energijskih sprememb. Na tem mestu učenec spozna 

endotermno in eksotermno kemijsko reakcijo [28]. 

 

 

Slika 4.10: Prikaz eksotermne in endotermne reakcije na primeru lesne biomase [28]. 

 

 

V učbeniku najdemo naslednje korelacije z lesno biomaso, in sicer v poglavju Polimeri, 

natančneje v podpoglavju Naravni polimeri, kjer je les predstavljen kot polimer, ki ga 

uporabljamo v gradbeništvu in za izdelavo papirja. Dalje, v podpoglavju Sintetični 

polimeri, najdemo tabelo s primeri naravnih in sintetičnih kondenzacijskih polimerov, 

kjer je kot primer polisaharida navedena celuloza, podana pa je tudi slika gozda. Slika 

4.11 prikazuje celulozo kot primer naravnega polimera [29].  

 

 

Slika 4.11: Predstavitev celuloze kot naravnega polimera v učbeniku za kemijo [29]. 

4.4.2 Kemija danes 2 – Učbenik za  9. razred devetletne osnovne šole 
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V spletnem učbeniku je pod poglavjem Kemijske reakcije in podpoglavjem Eksotermne 

in endotermne kemijske reakcije za uvodno motivacijo prikazana fotografija kresa, ki 

učence napelje na razmišljanje o tem, da se ob kresu lahko pogrejemo. Nato nadaljuje 

razlago o tem, kaj so eksotermni in kaj endotermni procesi. Pri razlagi eksotermne 

kemijske reakcije je nenehno slikovno gradivo gorenje lesa. Nato sledi razlaga obeh 

tipov kemijskih reakcij s strokovnega kemijskega vidika. Ob koncu poglavja je zopet 

krajši povzetek in naloge, v katerih zopet najdemo take, ki omenjajo gorenje lesa. Slika 

4.12 predstavlja primer dveh nalog o gorenju iz spletnega učbenika [30]. 

 

 

Slika 4.12: Primer nalog o gorenju, pri čemer je energent les [30]. 

4.5 UČBENIKI ZA BIOLOGIJO 

V učnem načrtu za Biologijo smo več pozornosti namenili iskanju operativnih učnih 

ciljev, ki jih učenci spoznajo na novo in niso povezani s pojmom fotosinteze, saj smo 

te cilje bolj ali manj pokrili že pri Naravoslovju.  

Po učnem načrtu za Biologijo [20] naj bi učenec: 

- razumel vplive človeka na biotske sisteme (organizmi, ekosistemi, biosfera) in 

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

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

 

 

V učbeniku je v poglavju Povezanost znotraj ekosistemov opisano kroženje snovi, 

plinov in pretakanje energije. Vsi trije procesi so opisani na primeru gozda. Slika 4.13 

predstavlja dejstvo, kako ogromno vlogo imajo pri proizvodnji kisika gozdovi. Zraven 

pa je navedeno, da so rastline glavni proizvajalci hrane in kisika na Zemlji [31].  

4.4.3 Kemija 8 – i-učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole 

4.5.1 Biologija 8 – Učbenik za 8. razred devetletke 
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Slika 4.13: Prikaz velikega pomena gozdov pri proizvodnji kisika [31]. 

Slika 4.14 prikazuje risbo drevesa, ki služi kot uvodna motivacija za razlago procesa 

fotosinteze. Preko risbe učbenik učenca uvede v proces fotosinteze ter dejstvo, da so 

zelene rastline glavni proizvajalci kisika na Zemlji. Nadaljuje s slikovnim prikazom 

procesa fotosinteze v rastlinskih celicah [31]. 
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Slika 4.14: Drevo kot glavni proizvajalec kisika [31]. 

  



 

37 
 

5 SKLEP 

Z diplomskim delom smo zajeli tako teoretično strokovno kot tudi didaktično področje 

o lesni biomasi kot primer obravnave v osnovni šoli. Teoretično področje se usmerja 

bolj na lesno biomaso in nato na proizvodnjo lesnih peletov, medtem ko se je pri 

pregledu didaktične literature in učnih načrtov izkazalo, da je lesna biomasa zastopana 

v vseh pregledanih učnih načrtih, je pa učiteljeva izbira ali bo učencem lesne pelete 

predstavil ali ne. Tematika lesnih peletov je specifična in je bilo pričakovati, da je v 

učnih načrtih ne bomo našli kot take omenjene, zato je na tem mestu potrebno 

povedati, da je kljub vsemu tema lesnih peletov še vedno glavno vodilo, ki nas je 

pripeljalo k pisanju diplomske naloge na izbrano temo.  

V učnem načrtu za Tehniko in tehnologijo je lesni biomasi pripisan kar velik delež 

razlage, vendar je les kot tak obravnavan kot gradivo in ne kot energent. Tehnika in 

tehnologija se z lesom ukvarja samo kot z gradivom, tj. vrste lesa, njihove lastnosti in 

posledično primernost za obdelavo oziroma uporabo za določeno vrsto izdelka. V 

učnem načrtu za Tehniko in tehnologijo v 7. razredu sicer zasledimo učne cilje, ki od 

učitelja zahtevajo razlago alternativnih virov energije, vendar lesna biomasa na tem 

mestu ni omenjena. Prvič uporabo lesa kot energenta zasledimo v učnem načrtu za 

Naravoslovje, in sicer v 7. razredu.  

Lesna biomasa je v učnih načrtih za Tehniko in tehnologijo, Naravoslovje in tehniko, 

Fiziko, Naravoslovje, Kemijo in Biologijo kar dobro zastopana. Oziroma, bolje rečeno, 

učni načrti za omenjene predmete so tako zasnovani, da jih učitelj lahko prilagodi do 

te mere, da učencem predstavi katero izmed tematik, ki se mu zdi boljša ali zanimivejša 

za učence. Čisto pri vsakem učnem načrtu bi lahko tematiko lesne biomase vključili v 

pouk. Najbolje pa je lesna biomasa zastopana v učnih načrtih za Tehniko in tehnologijo 

in za Naravoslovje, kar je bilo tudi pričakovano. V nasprotju z našimi učnimi načrti pa 

se je po pregledu tujih člankov izkazalo, da imajo v tujini težave prav s tem. Tema 

lesne biomase je šibkeje zastopana v učnih načrtih, vendar pa je – po navedbah 

avtorjev – več aktivnosti, namenjenih učiteljem, ki so osredotočene na to, da 

spreminjajo način razmišljanja. V tujini izvajajo delavnice za učitelje, učijo jih učiti o 

biomasi nasploh in na nek način navduševati svoje učence za sodelovanje pri 

proizvodnji biomase in s tem prispevati k boljšemu ekonomskemu statusu države. V 

Sloveniji je situacija drugačna, učni načrti so relativno dobro zastavljeni, vendar 

nimamo zaledja države, ki bi spodbujala k izobraževanju na tem področju. Pri pregledu 

učnih načrtov smo ugotovili še, da so medpredmetne povezave zastavljene precej na 

široko, ni točno določenih tem, ki bi jih učitelj lahko prebral iz učnega načrta in zagotovo 

vedel, da je tema primerna za medpredmetno povezovanje. Na tem mestu izvzemamo 

učni načrt za Naravoslovje, kjer je pregled možnih medpredmetnih povezav narejen 

zelo sistematično.  

Naj dodamo, da smo pri pregledu učnih načrtov pod standarde znanja in učne cilje 

zapisali le nekatere. Zagotovo je še mnogo ciljev in standardov znanja, ki bi jih lahko 

povezali z lesno biomaso. Zavedamo se, da je možnosti veliko in je zato izbira 

prepuščena avtorju oziroma bralcu dela.  
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Pri pregledu učbenikov se je izkazalo, da je lesna biomasa velikokrat temelj za njihovo 

nadaljnjo razlago določene teme. Edini problem v učbenikih je v tem, da so že deloma 

zastareli in ne predstavljajo novejših načinov ogrevanja, npr. ogrevanje na pelete ali 

sekance,…Poleg tega pa smo ugotovili še, da so medpredmetne povezave v učnih 

načrtih opisane, čeprav širše in ne neposredno, medtem ko v učbenikih predlogov za 

medpredmetno povezovanje ne najdemo. 

Opišimo nekaj glavnih smernic, kaj bi bilo možno na tem področju še storiti oziroma 

raziskati. Prvi korak k temu bi bila izbira točno določene vrste energenta – v našem 

primeru bi to bili denimo lesni peleti. Izbrano temo bi nato lahko nadgradili tako, da bi 

še jasneje izluščili, na kakšen način bi temo predstavili učencem, tj. zapisali bi 

natančno učno pripravo, aktivnosti za učence, in jo v praksi celo izvedli. Najbolj 

optimalen izid celotnega procesa pa bi bila izvedba tehniškega dne, kjer bi učenci lahko 

zapisane aktivnosti iz učne priprave tudi izvedli. Če podamo še bolj konkretno – na 

našo temo bi se dalo zasnovati laboratorijske vaje, kjer bi učenci merili energijsko 

vrednost lesnega energenta (npr. peletov), in sicer tako, da bi učenci kurili različne 

vrste lesnih peletov in ugotavljali, koliko jih potrebujejo za zavretje enega litra vode. Pri 

drugi aktivnosti bi lahko učenci pelete namakali v vodi, nato pa bi jih tehtali – pred in 

po namakanju. Lahko bi nadalje ugotavljali, kako voda vpliva na kurilnost peletov..  

  



 

39 
 

6 LITERATURA IN VIRI 

[1] United nations – Framework Convention on Climate Change – Kyoto protocol 

[http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php]. 

[2] Hakkila P., Utilization of residual forest biomass (New York, SUNY College of 

Environmental Science and Forestry, 1989). 

[3] Zavod za gozdove Slovenije 

[http://www.zgs.si/zavod_za_gozdove_slovenije/index.html]. 

[4] Babuder M. in drugi, Obnovljivi viri energije v Sloveniji/Renewable Energy 

Sources in Slovenia (Celje, Fit Media d.o.o., 2009). 

[5] Jenkins D., Wood Pellet Heating Systems (London, Earthscan, 2010). 

[6] Marinescu M. in drugi, Wood to energy: Use of the forest biomass for wood pellets 

(Florida, University of Florida, 2014). 

[7] Lignin [https://sl.wikipedia.org/wiki/Lignin]. 

[8] Granulacija [http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=ro&hs=11551]. 

[9] Kranjc N. in ostali, Lesna goriva; Drva in sekanci; Proizvodnja, standardi 

kakovosti in trgovanje (Ljubljana – Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica, 

2009). 

[10] Kakovost pelet na slovenskem trgu 2014 [http://www.gozdis.si/novice/test-lesnih-

peletov-na-slovenskem-trgu-2014-2014-09-09/]. 

[11] Test – lesni peleti [https://www.zps.si/index.php/okolje/energija/6279-test-lesni-

peleti]. 

[12] Han G., Perceptions of secondary school agriculture teachers regarding biomass 

production education in Iowa (Iowa, Iowa State University, 2014). 

[13] Lucia L. A., Bioresources, Biomass education in the twenty first century (North 

Carolina, North Carolina State University, 2012). 

[14] Papotnik A. in ostali, Učni načrt – Tehnika in tehnologija (Ljubljana, Ministrstvo 

RS za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo, 2011).  

[15] Čepič M. in ostali, Učni načrt - Fizika (Ljubljana, Ministrstvo RS za šolstvo in šport, 

Zavod RS za šolstvo, 2011). 

[16] Sežigna toplota [http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=ge=toplota]. 

[17] Bajd B. in ostali, Učni načrt – Naravoslovje in tehnika (Ljubljana, Ministrstvo RS 

za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo, 2011). 

[18] Devetak D. in ostali, Učni načrt – Naravoslovje (Ljubljana, Ministrstvo RS za 

šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo, 2011). 

[19] Šegedin P. in ostali, Učni načrt – Kemija (Ljubljana, Ministrstvo RS za šolstvo in 

šport, Zavod RS za šolstvo, 2011). 

[20] Kostanjšek R. in ostali, Učni načrt – Biologija (Ljubljana, Ministrstvo RS za šolstvo 

in šport, Zavod RS za šolstvo, 2011). 

[21] Sušnik B. in ostali, Tehnika in tehnologija – Učbenik za 6. razred devetletne 

osnovne šole (Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2005). 



 

40 
 

[22] Fošnarič S. in ostali, Tehnika in tehnologija 6 – Učbenik za 6. razred devetletne 

osnovne šole (Limbuš, Izotech, 2012). 

[23] Aberšek B. in ostali, Tehnika 6 – Učbenik za pouk tehnike in tehnologije v 6. 

razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja (Ljubljana, DZS, 2004). 

[24] Puncer Z., Obdelava gradiv – les (učbenik za izbirni predmet v devetletni osnovni 

šoli) (Limbuš, Izotech, 2005). 

[25] Kolman A. in drugi, Učbenik naravoslovje in tehnika 4, 4. razred devetletke 

(Ljubljana, Rokus, 2002). 

[26] Godec G. in ostali, Naravoslovje 6 – i-učbenik za naravoslovje v 6. razredu 

osnovne šole (Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport) [https://eucbeniki.sio.si/test/naravoslovje6/index.html]. 

[27] Godec G. in ostali, Naravoslovje 7 – i-učbenik za naravoslovje v 7. razredu 

osnovne šole (Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport) [https://eucbeniki.sio.si/test/nar7/index.html]. 

[28] Smrdu A., Od atoma do molekule – Učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole 

(Ljubljana, Jutro, 2012). 

[29] Gabrič A. in ostali, Kemija danes 2 – Učbenik za 9. razred devetletne osnovne 

šole (Ljubljana, DZS, 2005). 

[30] Sajovic I. in ostali, Kemija 8 – i-učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole 

(Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) 

[https://eucbeniki.sio.si/test/kemija8/index.html]. 

[31] Mihelič B. in ostali, Biologija 8 – Učbenik za 8. razred devetletke (Ljubljana, 

Rokus, 2004). 

 

 


