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Avtorica izr. prof. dr. Barbara Bajd že od leta 1996 
piše preproste določevalne ključe za določanje organiz-
mov. Določevalni ključi omogočajo učencem samo-
stojno in aktivno učenje ter razvijanje naravoslovnih 
postopkov. Z uporabo preprostih določevalnih ključev 
se učijo natančnega opazovanja in iskanja podobnosti 
in razlik med organizmi. Tako lahko spoznajo izredno 
biotsko pestrost vrst, ki smo ji priča v Sloveniji. Po-
leg tega se seznanijo s temeljno zgradbo določevalnih 
ključev. Z uporabo preprostih ključev se učenci učijo 
razvrščanja, ki je ena od temeljnih dejavnosti v nara-
voslovju, in spodbujajo vedoželjnost. 

Med določevalnimi ključi, ki jih je avtorica napisala, 
je rastlinam posvečenih pet knjižic: Moje prve zimske 
vejice (1997), Moje prve praproti (1999), Moje prve spo-
mladanske cvetlice (2002), Moji prvi listavci (2012) in 
Moje prve alpske rastline (2014). Tukaj predstavljamo 
najnovejšo, šesto knjižico, ki je posvečena pogostejšim 
zimzelenim in vedno zelenim rastlinam. Izšla je pri za-
ložbi Hart. Morda je prav, da bralcu sprva pojasnimo 
izraza zimzelena in vednozelena rastlina. V knjižici av-
torica zapiše, da »zimzelena rastlina največkrat raste v 
podrasti listopadnih gozdov, pozimi ohranja liste ter 
fotosintetizira v času, ko je preostalo drevje neolista-
no«. Za vedno zelene rastline pa zapiše, da so »olistana 
vse leto in jeseni ne odvržejo vseh listov hkrati. Listi 
na vedno zeleni rastlini ostanejo pritrjeni več let in od-
padejo posamično in postopno« (Bajd, 2015, str. 2). 

V uvodniku avtorica izpostavi, da najnovejšo knji-
žico posveča predvsem tistim, ki si želijo spoznavati 
naravo tudi v zimskem času. S tem posredno odgo-
varja vsem, ki mislijo, da narava pozimi spi in zato 
izleti v naravo v tem letnem času niso tako zanimivi. 
V nadaljevanju se učenec spozna z osnovnimi botanič-
nimi pojmi, kot so enodomna in dvodomna rastlina, 
enostavni, krpati ter pernato deljen list. V knjižici je 

predstavljenih 41 pozimi zelenih rastlin. S pomočjo 
opazovanja oblikovnih lastnosti rastlin se po korakih 
dokopljemo do imena in kratkega opisa rastlinske vr-
ste, ki vključuje tudi osnovne podatke o rastišču in 
različne zanimivosti povezane z rastlino. Tako izvemo, 
da tisa (Taxus baccata) ponekod velja za simbol ne-
smrtnosti in posmrtnega življenja ter da lahko doživi 
starost 2000 let. Opisi so opremljeni tudi z nazornimi 
fotografijami, ki so jih prispevali prof. dr. Robert Brus, 
dr. Jože Bavcon in avtorica. Fotografije zelo olajšajo 
določanje in učencu pomagajo razumeti v besedilu 
uporabljene botanične pojme, kot so trosišča praproti 
ali omesenel jagodast storž pri navadnem brinu. Knji-
žico je strokovno pregledal prof. dr. Robert Brus.

Kot že rečeno, se knjižica posveča pozimi zelenim 
rastlinam, vendar je koristen sopotnik na izletih v na-
ravo tudi v drugih letnih časih. Priporočam!

Gregor Torkar
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
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