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Spoštovane bralke in bralci Naravoslovne solnice, 

minilo je dvajset let, odkar je začela izhajati naša revi-
ja. Ves ta čas smo se trudili, da bi objavljali čimbolj 
zanimive in raznolike prispevke. Tako so bili objavlje-
ni strokovni članki in zanimivosti s področja naravo-
slovja, bralce smo seznanjali z naravoslovnimi projek-
ti, ki so se odvijali v Sloveniji. Večkrat smo pisali tudi, 
kako poučujejo v nekaterih osnovnih šolah in vrtcih v 
tujini. 

Pomembno vlogo pri objavljanju ste imeli tudi vi, 
učiteljice in učitelji ter vzgojiteljice in vzgojitelji, ki ste 
pisali o svojih izkušnjah in delu v vrtcu ali šoli. Obja-
vljali smo tudi recenzije knjig z naravoslovno vsebino, 
bodisi domačih avtorjev ali pa prevodov. Trudili smo 
se, da bralce seznanimo z novimi metodami učenja. 
Posebno pozornost smo namenjali prednostim ali sla-
bostim novosti, ki se uvajajo v šole in vrtce. 

Kot zagovornica uporabe preprostih ključev v 
osnovni šoli želim tokrat opozoriti tudi na članek v tej 
številki revije, ki utemeljuje, v čem je prednost upora-
be takih ključev v šoli. Pri tem naj spomnim, da sem v 
eni od prvih številk Naravoslovne solnice prav zaradi 

izrednega posluha urednice Zvonke Kos na njeno po-
vabilo pripravila plakat, na katerem je bil predstavljen 
preprost ključ za določanje živali, ki živijo v mlaki. 
Pokojni profesor Janez Ferbar mi je takrat rekel: »Stri-
njam se, da so preprosti ključi zelo uporabni in kori-
stni didaktični pripomoček za delo v osnovni šoli, 
vendar ne bo šlo tako hitro. Potrebnih bo vsaj deset 
let, da se bodo učitelji navadili uporabljati take ključe. 
Poleg tega pa jih pri nas še ni in treba jih bo napisati.« 
No, od takrat je minilo dvajset let in sedaj se lahko 
pohvalimo, da imamo kar nekaj preprostih ključev, s 
katerimi lahko določamo različne živali in rastline, ki 
živijo pri nas. Upam, da se bo še več učiteljev odločalo 
za uvajanje takih ključev v pouk. 

Ob dvajsetletnici izhajanja Naravoslovne solnice že-
lim vsem njenim ustvarjalcem in bralcem, da bodo še 
naprej ostali zvesti bralci naše revije vsaj še naslednjih 
dvajset let.

 Članica uredniškega odbora: 
dr. Barbara Bajd

Revija izhaja trikrat na leto – jeseni, pozimi in spomladi. Cena posamezne številke je 5,80 €. Letna naročnina znaša 16,90 €. 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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