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1. UVOD 

 
Moji odločitvi za poklic učiteljice biologije in kemije je gotovo botrovalo dejstvo, da sem 

ţe v zelo zgodnjem otroštvu imela veliko priloţnosti opazovati naravo in se z njo zbliţati. 

Me drugim sva z bratom preţivela veliko časa ob mlaki v bliţini domače hiše in ob izviru 

potoka Metličica, s starši sva nabirala jagode in gobe in šmarnice v brezovih steljnikih ali 

pomagala sorodnikom pri delu na polju, travniku in v vinogradu. Tudi po preselitvi v 

mesto sem v šolskih letih skupaj z drugimi otroki lovila mlade ţabice in nabirala rogoz v 

mlaki ter iskala zvončke in mačice in klobasice ob potoku Obrh. V gimnazijskih letih pa 

sem rada tudi samostojno raziskovala poplavni niţinski gozd ob reki Kolpi. Te neposredne 

ţivljenjske izkušnje so v meni pustile neizbrisen pečat ter zanimanje za naravne procese in 

pojave v moji vsakokratni ţivljenjski in delovni okolici. Ţe 20 let ponovno ţivim na robu 

vasi pod Gorjanci, ob mešanem listnatem gozdu in ob številih ţivih mejah, kar me zelo 

radosti in izpolnjuje z mnogimi novimi občutki in doţivetji, ki jih delim s svojimi otroki in 

tudi z učenci. 

  

Večino svoje dosedanje poklicne poti sem poučevala biologijo, kemijo, naravoslovje,  

poznavanje blaga in zdravstveno vzgojo in to predvsem na srednjih strokovnih šolah, pa 

tudi na poklicnih šolah in osnovnih šolah, ki so bile v vaseh, v manjšem ali v večjem 

mestu. Mislim, da upravičeno in iz izkušenj lahko trdim, da se pogosto ravno na teh 

stopnjah našega šolstva naravoslovne vsebine stlačene v preozek časovni, prostorski in 

materialni okvir, njihovo izvajanje pa je predvideno oz. v šolski realnosti omogočeno 

preteţno le v učilnici, daleč stran od narave. V nasprotju s tem sem si sama pri poučevanju 

velikokrat izbrala okolico šol, bliţnje mestne parke, mlake, travnike, mejice in gozdove kot 

unikatne učilnice z vsemi »naravnimi učnimi pripomočki in sredstvi«. 

Vrsto let sem vodila biološki kroţek oz. ekološki kroţek, dodatni pouk iz biologije ali 

kemije, različne naravoslovne delavnice v šolah in v okolici šol ob odprtih dnevih šol, 

številne naravoslovne dneve, ekskurzije, skrbela sem za šolski vivarij, bila sem mentorica 

na poletnem raziskovalnem taboru ob Kolpi, uspešna mentorica v tekmovanju v znanju iz 

kemije in biologije, vodja šol v naravi  v domovih CŠOD, vodja naravoslovnih aktivov v 

več kolektivih, delovala sem tudi kot aktivna ekokoordinatorica v projektu Eko šola. Sem 

lokalna turistična vodnica, v Društvu prijateljev mladine Metlika sem predsednica komisije 

za urejanje otroških igrišč v parkih našega mesta …  
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Moji oţji biološki področji sta botanika in ekologija, katerima poleg didaktike posvečam 

največ svoje poklicnega in strokovnega izpopolnjevanja. 

 

1.1  NAMEN DIPLOMSKEGA DELA 
 

Učenci v osnovni šoli sprva pri pouku naravoslovja v 6. in 7. razredu, nato pa še pri 

biologiji v 8. razredu spoznavajo zgradbo rastlin, njihovo rast in razvoj, razširjenost, 

raznovrstnost, pomen in uvrstitev. Poleg tega obveznega pouka naravoslovja in biologije 

po učnih načrtih (UN Naravoslovje 6, UN Naravoslovje 7, UN Biologija 8 in UN Biologija 

9) se imajo učenci moţnost vključiti tudi v dodatni biološki pouk. Za dodatni pouk se po 

mojih dvajsetletnih delovnih izkušnjah odločijo tisti učenci, ki ţelijo razširiti in nadgraditi 

svoje znanje biologije tudi z uporabo dodatnih virov, predvsem pa jih pritegneta praktično 

delo (izdelava nečesa) in delo na terenu (okolica šole).  

 

V diplomskem delu sem analizirala skupno delo mentorice in učencev pri dodatnem pouku 

iz biologije. Dodatni pouk je vključeval delo s pisnimi in elektronskimi viri ter delo na 

terenu (opazovanje, merjenje, skiciranje, zapisovanje). Rezultati dela z učenci so bili, poleg 

novih spoznanj, ki so jih dobili učenci, še pisna gradiva (zbirka opisov rastlin, potek in opis 

šolske naravoslovne učne poti, delovni listi za učence in učitelje) in analiza učinkov takega 

dela z učenci (prednosti in morebitne slabosti takšnih metod dela).     

 

 

1.2  CILJI 
 

Cilj diplomskega dela je bil analiza metod, ki sem jih uporabljala pri dodatnem pouku iz 

biologije, ki sem ga izvajala dve šolski leti kot mentorica v Osnovni šoli Metlika.  

V prejšnjih delovnih okoljih sem namreč imela priloţnost izvajati več učnih vsebin v 

okolici šole, saj so šole ţe imele bodisi naravoslovno šolsko učno pot (oznake, točke, 

delovni listi, zgibanke…) ali pa vsaj učilnico v naravi v šolski okolici. Zato sem se 

odločila, da tudi na Osnovni šoli Metlika v okviru projekta ekošole izpeljem še podprojekt 

načrtovanja, oblikovanja in postavitve šolske naravoslovne učne poti.  

 

V diplomski nalogi sem ţelela ugotoviti, ali so metode dela in metoda motiviranja ter 

metoda spremljanja v tem projektu pri dodatnem pouku biologije, ki jih sem uporabila, 

učinkovite, ter katere so morebitne slabosti takega dela in motiviranja. S tem sem ţelela 

pripraviti modelno temo, ki bi bila uporabna tudi za druge učitelje. 
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1.3 HIPOTEZE 
 

 

Postavila sem naslednje raziskovalno vprašanje: 

 

 Katere od zastavljenih učnih ciljev so učenci v starosti od 13 -15 let (7.- 9. razred) 

zmoţni doseči sami, pri katerih pa potrebujejo pomoč mentorja? 

 

Postavila sem naslednje hipoteze: 

Metoda motiviranja učencev, ki sem jo uporabila, je uspešna. Kazalca uspešnosti sta 

čas, v katerem so učenci sodelovali v projektu, in rezultati na motivacijskem testu. 

 

Metode dela, ki sem jih uporabila, so uspešen način usvajanja znanja. Kazalec 

uspešnosti je rezultat testa znanja, ki ga so dosegli učenci, sodelujoči v projektu, v 

primerjavi z učenci, ki v projektu niso sodelovali. 

 

Metoda spremljanja dela učencev, ki sem jo uporabila, je uspešen način vodenja 

učencev. Kazalec uspešnosti so doseţki učencev v primerjavi z zastavljenimi cilji. 
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2. TEORETIČNI DEL 

 

2.1  DODATNI POUK 
 

2.1.1  Namen in cilji dodatnega pouka 

 

Dodatni pouk je namenjen tistim učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo 

določene standarde znanja (23. člen ZOsn, 1996). S poglobljenimi in razširjenimi 

vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in 

priprava na tekmovanja, pripomore k doseganju doseganje višjih ciljev.    

 

Dodatni pouk v posamezni šoli poteka po urniku, dogovorjenem septembra. Izvaja se 

predvidoma eno uro na teden, prilagojeno potrebam in interesom učiteljev in učencev.  

 

Učenci se v dodatni pouk vključujejo na podlagi medsebojnega dogovora z učiteljem, ki pa 

lahko učenca tudi sam povabi k eni izmed oblik tovrstnega pouka. Pouk se praviloma 

izvaja v matični učilnici, oz. kabinetu posameznega učitelja. 

 

2.2  UČNI NAČRTI  
 

2.2.1  Učni načrt za naravoslovje za 6. razred devetletke 

 

Učni načrt za naravoslovje v 6. razredu je usklajen z naravoslovnimi predmeti v 7., 8. in 9.  

razredu osnovne šole. Učenci pri pouku naravoslovja pridobijo znanje, ki jim omogoča 

razumevanje narave in ţivljenja. Hkrati si tudi oblikujejo pozitiven odnos do okolja. Pouk 

naravoslovja mora dati učencem uporabna znanja, ki so potrebna za normalno ţivljenje 

posameznika, znanje, ki je širšega pomena za skupnost, v kateri posameznik ţivi in deluje 

in znanje, ki je potrebno za njegovo intelektualno rast. 

 

Pri pouku naravoslovja se teoretične vsebine prepletajo z metodami neposrednega 

opazovanja ter laboratorijskega, eksperimentalnega in terenskega dela. To daje učencem 

moţnost, da aktivno pridobijo znanje, da vzpostavijo neposreden stik z ţivljenjem in z 

naravo in da prihajajo do novih spoznanj z lastnim iskanjem in odkrivanjem (Učni načrt 

Naravoslovje, 1998).  
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Večina ur naravoslovja je na urniku razporejena tako, da imajo posamezni razredi po dve 

šolski uri naravoslovja skupaj. To je koristno zato, da se v okviru dveh ur lahko izvajajo 

eksperimenti in laboratorijska dela. Priprave na eksperiment, potek eksperimenta in branje 

rezultatov oz. skupni zapis rezultatov vzamejo namreč veliko časa. Prav zaradi 

pomanjkanja časa pa se učitelji pogosto odločajo za demonstracijske eksperimente ali pa 

izvajajo učenci eksperimente doma in v razredu o njih zgolj poročajo. V teh dveh urah 

lahko učitelji z učenci tudi zapustijo učilnico in učijo v okolici šole, kot je priporočeno v 

učnem načrtu, vendar mora biti taka učna ura zelo dobro časovno načrtovana, da učitelj 

doseţe načrtovane učne cilje. 

Pri tem ima stik z naravo ima veliko pozitivnih lastnosti. Tako se razbije monotonost 

pouka, doseči je mogoče boljšo predstavo o določenih lastnostih narave in globlje 

razumevanje nekaterih procesov v naravi, zanimanje učencev je večje itd. Najpogostejše 

teţave v zvezi s tem pa so pomanjkanje časa, z učenci se ni mogoče oddaljiti od šole, teţja 

obvladljivost učencev, varnost učencev in drugo, medtem ko je učilnica omejeno okolje in 

je organizacija pouka laţja. 

 

Učenci s pridobivanjem informacij iz različnih virov odkrivajo bistvo obravnavane 

vsebine, primerjajo in kritično sprejemajo ter presojajo podatke in informacije, naučijo se 

analizirati, povezovati in posploševati. To jim omogoča poglobljeno razumevanje učnih 

vsebin ter razumevanje soodvisnosti med naravoslovnimi in druţboslovnimi znanji. Učni 

načrt za naravoslovje za 6. razred osnovne šole obsega 70 ur (Učni načrt Naravoslovje, 

1998), sestavljajo ga tematski sklopi treh strok (Preglednica 1): biologije, kemije in fizike.  

  

Preglednica 1: Obvezni del programa naravoslovja glede na obseg posameznih vsebin, 6. razred (Učni načrt 

Naravoslovje, 1998 ) 

 

Tematski sklop 

 

Obseg tematskega sklopa Vodilna stroka 

Ţiva in neţiva narava 

Antropogeni ekosistemi 

 

45 ur 

 

Biologija 

Snovi 10 ur Kemija 

Tokovi in energija 

Barve 

 

15 ur 

 

Fizika 

 

Pri vsakem tematskem sklopu je ena izmed strok vodilna, drugi dve pa se s cilji smiselno 

vključujeta vanjo. Vsi učenci na bi pri tem naslednje učne teme: ţiva narava, snovi, vrt, 
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travnik, njiva in polje, tokovi in energija in barve. Druge učne teme (vinograd, rastlinjak, 

sadovnjak, ţiva meja, zelenica, park) naj učitelj izbira glede na okolje, v katerem otrok 

ţivi., seveda pa mora učitelj doseči tudi vse temeljne cilje (Učni načrt Naravoslovje, 1998).  

 

2.2.2  Učni načrt za naravoslovje za 7. razred devetletke 

 

Učni načrt za naravoslovje v 7. razredu je usklajen z učnim načrtom za naravoslovje v 6. 

razredu in z naravoslovnimi predmeti v 8. in 9. razredu osnovne šole. 

Naravoslovje v 7. razredu obsega 105 ur in je sestavljeno iz bioloških, kemijskih in 

fizikalnih vsebin (Preglednica 2).  

 

Preglednica 2: Obvezni del programa naravoslovja glede na obseg posameznih vsebin, 7. razred (Učni načrt 

Naravoslovje, 1998 ) 

 

Vsebine Obseg vsebin 

Naravni ekosistemi 

- gozd 

- celinske vode 

- morje 

 

Biološke vsebine 

70 ur 

- snovi, njihove lastnosti in spremembe 

- čiste snovi in zmesi 

- zrak 

- voda 

 

Kemijske vsebine 

17,5 ur 

- zvok 

- svetloba 

- valovanje 

Fizikalne vsebine 

17,5 ur 

 

Učitelj naj učence vodi tako, da pridejo do znanja pri različnih dejavnosti (zaznavanje, 

opazovanje, razvrščanje, štetje, merjenje, tehtanje, beleţenje, zbiranje podatkov, sklepanje, 

komuniciranje…). Učenci lahko izvajajo dejavnosti pri pouku, ob naravoslovnih dnevih in 

doma. 

 

Temeljno vodilo pri pouku bioloških vsebin je neposreden stik z naravo. Poseben poudarek 

je na spoznavanju ţivljenjske pestrosti izbranih naravnih ekosistemov, kar je temelj za 

nadgradnjo v 8. razredu. Temeljno vodilo pri pouku kemijskih vsebin je razvijanje 

sposobnosti uporabe kemijskih podatkov in informacij s postopnim uvajanjem kemijskega 

izrazoslovja. Temeljno vodilo pouka fizikalnih vsebin pa je povezava eksperimentalnih 

spoznanj s pojavi v naravi. Pouk naj bo zasnovan na poskusih in opazovanjih učencev. V 
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ospredju naj bodo miselni procesi s poudarkom na razumevanju in razlaganju pojavov v 

okolju s področja fizike (Učni načrt Naravoslovje, 1998). 

 

 

SPLOŠNI CILJI PREDMETA 

Cilji pouka naravoslovja v 7. razredu ţelimo (Učni načrt Naravoslovje, 1998) so: 

- doseči razumevanje pojmov, dejstev in zakonitosti neţive in ţive narave in pestrosti  

  ţivljenja; 

- razvijati sposobnosti za preučevanje procesov in pojavov; 

- doseči, da učenci z lastnim iskanjem in preučevanjem učenci pridejo do določenih  

   spoznanj in si  oblikujejo pozitiven odnos do narave; 

- spodbujati razumevanje o soodvisnosti znanj s področja naravoslovnih predmetov; 

- razvijati sposobnosti za zaznavanje in razumevanje ekoloških problemov; 

- razvijati sposobnosti za opazovanje ter spretnosti za učinkovito in varno raziskovanje; 

- razvijati sposobnosti za posploševanje in uporabo pridobljenih spoznanj; 

- razvijati odgovoren odnos do okolja in narave ter spodbujati interes za njegovo aktivno 

  varovanje; 

- spodbujati spoznanja, da je človek odvisen od narave in njen sestavni del; 

- razvijati spoštovanje do vseh oblik ţivljenja ter razumevanje o medsebojnih povezanosti  

   ţive in neţive narave; 

- spoznavati fizikalne zakonitosti in na tem temelju teh razvijati razumevanje pojavov v 

naravi; 

- razvijati razumevanje ključnih razlik in sorodnosti med čistimi snovmi in zmesmi na 

   osnovi opazovanja pojavov in eksperimentiranja; 

- razvijati sposobnosti opisovanja kemijskih sprememb z besednimi opisi; 

- spoznavati merila in njihovo uporabo za prepoznavanje in razlikovanje elementov in  

   izbranih skupin spojin; 

- postopno spoznavati fizikalne in kemijske lastnosti izbranih snovi; 

- spoznavati naravne vire snovi in njihovo uporabo 

- razvijati sposobnosti za varno delo v šolskem laboratoriju in s snovmi v vsakdanji rabi; 

- spodbujati kritično presojanje o škodljivosti in negativnem vplivu pretiranih človekovih  

  posegov v naravno okolje. 
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SPECIALNODIDAKTIČNA PRIPOROČILA 

Kot je navedeno v Učnem načrtu Naravoslovje (1998), naj učitelj  vodi učence tako, da 

pridejo do znanja preko različnih dejavnosti (zaznavanje, opazovanje, razvrščanje, štetje, 

merjenje, tehtanje, beleţenje, zbiranje podatkov, sklepanje, komuniciranje, uporaba 

časovnih, dolţinskih in prostorskih razmerij, eksperimentiranje, napovedovanje, 

postavljanje podmen, nadzor spremenljivk, razlaga). Učenci naj izvajajo dejavnosti pri 

pouku, ob naravoslovnih dnevih in doma. Temelj vseh dejavnosti je interdisciplinarno 

obravnavanje problemov.  

 

Pri uresničevanju ciljev naj učitelj sledi didaktičnim načelom: od znanega k neznanemu, od 

bliţnjega k daljnemu, od preprostega k bolj zapletenemu, od konkretnega k abstraktnemu, 

od posebnega k splošnemu. 

 

Posebna pozornost naj bo posvečena poseganju človeka v naravno okolje in posledicami 

tega poseganja. Pri tem se je treba zavedati, da imajo biološke, kemijske in fizikalne 

vsebin, četudi so med seboj povezane, vsaka svoje posebnosti. 

 

Temeljno vodilo pouka bioloških vsebin je neposreden stik z naravo. Poseben poudarek je 

na  spoznavanju ţivljenjske pestrosti izbranih naravnih ekosistemov, kar je temelj za 

nadgradnjo v 8. razredu. Učenci naj bi spoznali čim več različnih organizmov, četudi si ne 

bodo zapomnili vseh imen. 

 

Učitelj obdela vse učne teme iz učnega načrta, vendar s poudarkom na tistih naravnih 

ekosistemih, ki so otroku najbliţji (učitelji v notranjosti Slovenije npr. naj bi podrobneje 

obdelali gozd in celinske vode). Temeljna znanja morajo pridobiti vsi učenci. Pri 

spoznavanju ţivih bitij v določenem okolju ni nujno, da učenec spoznava ţiva bitja, ki so 

zapisana v katalogu v poševnem tisku. Učitelj lahko namesto tega izbere katera koli druga 

sorodna ţiva bitja. 

 

 

 

 

 

 



Kočevar M.  Pomen urejanja šolske učne poti skozi projektni pouk pri dodatnem pouku biologije                                           

     Dipl. delo, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška f., Biotehniška f. Odd. za biologijo, 2011                                                                           

                                                                    

9 

2.2.2.1  Učni načrt za učno temo Gozd   

 
Preglednica 3: Učna tema Gozd (Učni načrt Naravoslovje, 2003) 

 

Cilji Dejavnosti 

 

Vsebine Pojmi 

 

Učenci: 

• spoznajo tipe gozdov; 

• spoznavajo značilnosti   

   mešanih, listnatih in  

   iglastih gozdov; 

• vedo, da razlikujemo v 

   gozdu več plasti; 

• spoznajo značilnosti  

   posameznih gozdnih 

   plasti; 

• prepoznavajo tipične  

   predstavnike ţivih bitij v  

   gozdnih plasteh; 

• naučijo se ugotavljati  

   zveze med ţivljenjskimi 

   razmerami in  

   prilagoditvami  

   organizmov; 

• spoznajo vpliv gozda na 

   sestavo zraka in na  

   mikroklimo; 

• razlikujejo med  

   značilnimi vrstami  

   gozdnih listavcev in  

   iglavcev; 

• spoznajo najpogostejše  

   vrste gozdnih grmov v  

   svoji bliţnji okolici; 

• spoznajo najpogostejšo  

   gozdno podrast; 

• razlikujejo med mahovi,  

   praprotmi in lišaji; 

• spoznajo nekaj uţitnih in  

   strupenih gob ter se  

   zavedajo nevarnosti pri  

   uţivanju strupenih gob; 

• seznanijo se z zakonodajo  

  o nabiranju gob 

 

 

 

 

 

 

Opazovanje, 

spoznavanje in 

raziskovanje 

bliţnjega gozda 

(primerjanje 

posameznih 

gozdnih plasti in 

preučevanje 

ţivljenjskih 

razmer). 

Določanje in 

prepoznavanje 

rastlin, ţivali in gliv 

v različnih gozdnih 

plasteh s pomočjo 

preprostih slikovnih 

ključev. 

 

 

 

 

Primerjanje vrstne 

sestave glede na 

tipe gozdov. 

 

 

 

 

 

Ugotavljanje 

posledic zastrupitve 

s strupenimi 

rastlinami 

in gobami (ob 

pomoči 

literature v šolski 

knjiţnici) 

 

Tipi gozdov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gozdne plasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rastline v gozdu. 

Drevesa. 

Grmi. 

Zelišča. 

 

 

 

 

 

 

Glive. 

 

• tipi gozdov:  

   iglasti, mešani,   

   listnati 

• gozdne plasti:  

   plast podrasti, 

   debel, krošenj 

• listavci: bukev,  

   hrast, gaber,  

   kostanj, jesen ... 

• iglavci: smreka,  

   jelka, bor,  

   macesen ... 

• grmi: leska,  

   bezeg, dren,  

   navadni brin, 

   glog, robida, 

   črni trn... 

• podrast:  

   šmarnica,  

   jagodnjak, 

   teloh, podlesna 

   vetrnica, zajčja 

   detelja ... 

• praproti:  

   glistovnica, 

   orlova praprot,  

   sladka 

   koreninica 

• lišaji (listnati,  

   skorjasti in  

   grmičasti) 

• glive, uţitne in  

   strupene gobe:  

   gobani,lisičke,  

   mušnice ... 
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Cilji Dejavnosti 

 

Vsebine Pojmi 

 

Učenci: 

• spoznajo temeljne plasti  

  (horizonte) gozdnih tal in 

   jih primerjajo med seboj; 

• seznanijo se z  

   nastajanjem humusa v  

   gozdu; 

• raziskujejo gozdno steljo; 

• spoznajo značilne  

   ţivalske predstavnike  

   gozdnih tal; 

• seznanijo se s  

   posledicami steljarjenja 

   za rastline in ţivali; 

• spoznajo najpogostejše  

   ţivali gozdne podrasti; 

• znajo povezati ţivalske in 

   rastlinske predstavnike v 

   prehranjevalne splete; 

• spoznajo ţivalske vrste, 

   ki ţivijo v krošnjah  

   dreves in na deblih; 

• znajo oceniti pomen 

   drevesnih krošenj kot  

   vira hrane in bivališča za  

   številne ptice; 

• ugotovijo pomen in  

   značilnosti gozdnega  

   roba; 

• seznanijo se z  

   zaraščanjem travnatih 

   površin (prehajanje  

   travnika in pašnika v 

   gozd); 

• spoznajo vzroke in 

   posledice propadanja 

   gozdov; 

• seznanijo se s  

   posledicami krčenja  

   gozdnih površin za  

   človeka, ţivali in rastline. 

 

 

 

Opazovanje in 

medsebojno 

primerjanje plasti 

gozdnih tal  

(plast stelje, 

organska plast in 

mineralna plast). 

 

 

 

Raziskovanje 

gozdne stelje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samostojno 

sklepanje (iz 

znanja in izkušenj) 

o pomenu 

gozdov in o 

posledicah 

krčenja in 

onesnaţevanja 

gozdov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţivali v gozdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gozdni rob. 

 

 

 

 

Kroţenje snovi v 

gozdu. 

 

• ţivali gozdnih tal: 

   strige, mokrice, 

   dvojnonoge 

• ţivali na gozdnih  

   tleh: sekulja, 

   močerad, gad, 

   lisica, mravlje,  

   pajki ... 

 

• stelja,  

   steljarjenje 

 

 

• ţivali na deblih in 

   v krošnjah 

   dreves: ptice  

   (ţolne, detli, 

   brglezi, sove,  

   šoje), hrošči  

   (rogač, lubadar), 

   sesalci (veverica, 

   polh) ... 

 

 

• gozdni rob 

 

 

 

 

• kroţenje snovi v  

   naravi 
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2.2.3 Učni načrt za biologijo za 8. in 9. razred devetletke 

 

Učni načrt za biologijo v 8. razredu obsega 52 ur, v 9. razredu pa 64 ur (Preglednica 4). 

Usklajen je z biološkimi vsebinami v prvem triletju, z učnimi načrti za naravoslovje in 

tehnologijo v 4. in 5. razredu ter z učnimi načrti za naravoslovje v 6. in 7. razredu, prav 

tako tudi z naravoslovnimi predmeti v 8. in 9. razredu osnovne šole. 

 

Cilji pouka biologije so usmerjeni v pridobitev temeljnega biološkega znanja in 

razumevanja, ki naj bi ga usvojil vsak učenec ne glede na nadaljnje šolanje. Hkrati so 

realizirani zastavljeni cilji trden temelj za tiste učence, ki bodo šolanje in poklicno pot 

usmerili v naravoslovje in tehnologijo. Pri pouku biologije se teoretične osnove prepletajo 

z metodami neposrednega opazovanja ter laboratorijskega  in terenskega dela. To daje 

učencem moţnost, da aktivno uporabljajo znanje, da vzpostavljajo neposreden stik z ţivimi 

bitji oziroma z naravo in prihajajo do določenih spoznanj z lastnim raziskovanjem in 

odkrivanjem. (Učni načrt Biologija, 1998). 

 

Preglednica 4: Struktura obveznega dela učnega načrta (Učni načrt Biologija,1998 ) 

 

Razred Predmet Biološke vsebine Obseg bioloških vsebin 

 

 

 

8. razred 

 

 

 

Biologija 

 

Ekologija in sistematika 

- biologija kot znanost in veda 

- osnove ekologije 

- ţivljenjska pestrost 

- sistematika z evolucijo 

 

 

 

 

52 ur 

 

 

 

 

 

9. razred 

 

 

 

 

 

Biologija 

 

 

 

 

 

 

Biologija človeka 

- celice, tkiva, organi 

- gibala 

- ţivčni sistem 

- čutila 

- dihala 

- prebavila 

- krvna obtočila 

- izločila 

- hormonske ţleze 

- spolovila in razmnoţevanje 

 

 

 

 

 

 

64 ur 
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2.2.2.1   Učni načrt za učni temi Biologija kot veda o ţivljenju in Rastlinska 

sistematika   

 

Druge učne teme so: temelji ekologije, ţivljenjska pestrost in sistematika z evolucijo 

(znotraj nje rastlinska sistematika). 

 
Preglednica 5: Učni temi Biologija kot veda o ţivljenju in Rastlinska sistematika (Učni načrt Biologjja, 

2003) 

 

Cilji Dejavnosti Vsebine Pojmi 

 

Učenci: 

• seznanijo se z biologijo  

  kot vedo o ţivljenju; 

• seznanijo se  s pomenom  

  biologije v vsakdanjem 

  ţivljenju; 

• seznanijo s z nekaterimi 

  pomembnimi misleci,  

  naravoslovci in biologi; 

• spoznajo Darwinovo  

  razvojno teorijo; 

• opredelijo raziskovalne  

   metode in tehnike dela v  

   biologiji na osnovi  

   izkustvenega dela v 6.  

   in 7. razredu 

 

Zbiranje podatkov 

s pomočjo 

literature. 

 

Biologija in njen 

pomen. 

Pomembni 

znanstveniki. 

Metode 

raziskovalnega dela 

v biologiji. 

 

• biologija 

• naravoslovje kot 

   veda in znanost 

• Aristotel,  

  Lamarck, Linne, 

  Schleiden,  

  Schwann, 

  Fleming 

• razvojni nauk,  

  Darwin 

• mikroskop 

• mikroskopiranje 

 • seznanijo se z bistvenimi  

   značilnostmi rastlin 

   in z nekaterimi  

   predstavniki tega  

   kraljestva; 

• naučijo se določati vrste,  

   rodove in druţine 

   po preprostih slikovnih  

   ključih; 

• znajo povezati znanje in  

   izkušnje (iz niţjih  

   razredov) o rastlinah v  

   pregledno celoto; 

• znajo razlikovati med  

   predstavniki golosemenk 

   in kritosemenk; 

• znajo razlikovati med  

   predstavniki enokaličnic  

   in dvokaličnic; 

• prepoznajo najpogostejše  

   in najznačilnejše rastline  

   v svoji okolici. 

 

Določanje in 

razvrščanje 

rastlin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdelava stenskega 

plakata Kraljestvo 

rastlin. 

 

Kraljestvo rastlin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• alge, steljka 

 

• mahovi 

 

• brstnice 

 

• praprotnice  

   (praproti) 

 

• semenovke   

   (golosemenke, 

   kritosemenke, 

   enokaličnice, 

   dvokaličnice) 

 

• določevalni ključ 
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2.3   DOŽIVLJAJSKA PEDAGOGIKA 

 

2.3.1   Opredelitev doţivljajske pedagogike 

 

Doţivljajska pedagogika je razmeroma mlada oblika socialno-pedagoškega dela in znana 

kot geslo, vendar pa ni nič več kot to, pojasnjuje Krajnčan (1994). To je dopolnilna ali 

alternativna pedagoška metoda dela. Pri nas je to znana učna metoda, s katero se ukvarjajo 

predvsem socialni pedagogi. Uporabljajo jo v povezavi z različnimi vsebinami, kot so 

planinski izleti, razne športne dejavnosti, naravoslovne dejavnosti in še marsikje. 

 

Doţivljajska pedagogika kot znanost še ni dodelana (Krajnčan, 2004). Predvsem je sinteza 

praks pedagoških velikanov, ki so uporabljali celostno pedagogiko in neposredno izkušnjo 

kot edinstveno povezane kategorije pedagoškega delovanja. Zaradi pomanjkanja 

teoretičnega temelja se doţivljajski pedagoški pristop jemlje preteţno neznanstveno. 

Praktiki izvajajo vsebine, ne da bi se prej poglobili v teoretske osnove. Velik problem pri 

znanstvenem preučevanju tega modela je predvsem v longitudinalnem spremljanju skupine 

otrok. Ob tem teţko zagotovimo objektiven znanstveni pristop, saj se doţiveto predela 

zlasti subjektivno, s tem pa priredi afektivnemu področju in obenem podredi znanstveni 

kogniciji (Krajnčan 2004, po Bauer, 1998). 

 

Doţivetje, izkušnja in spoznanje so glavni temelji, na katerih otrok gradi novo znanje. Zelo 

pomembno je metodično zaporedje doţivljajskopedagoških aktivnosti. Doţivljajska 

pedagogika je v resnici vzgoja za ţivljenje, ki temelji na celostnem pristopu (s srcem, 

rokami in glavo). Kognitivne komponente niti ne favorizira niti je ne zanemarja, prav tako 

je tudi s čustveno, duševno in fizično platjo otrokovega učenja. Učitelj doţivljajske 

pedagogike mora svoja dejanja udejanjiti (Krajnčan, 2004). 

 

2.3.2  Cilji doţivljajske pedagogike 

 

Cilj doţivljajske pedagogike je omogočiti otroku, da doţivi močna estetska čustva ob 

naravnih lepotah, glasbi, verbalnem in neverbalnem izraţanju.  
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Učne cilje doţivljajske pedagogike lahko razdelimo na: 

a)   spoznavne cilje (poudarek je na znanju in sposobnostih), 

b) osebnostne, socialne in motorične cilje, poudarek je na skupinskem procesu in na 

vzpostavljanju odnosov (Breznik-Apostolovič, 2000). 

 

Cilji na spoznavnem področju so oblikovani tako, da se učencem pred izpeljavo projekta, 

prav tako pa tudi med izvedbo vedno posredujejo tudi vsebine določenih znanj, ki 

nastanejo iz dane situacije in postavljenih vprašanj. Ta vprašanja so lahko z zelo različnih 

področij, kot so biologija, kemija, fizika, geografija, orientacija, meteorologija, geologija… 

Prav ta neposredna zveza vsebin s praktično uporabo se je večkrat izkazala kot 

najugodnejša in deluje kot učno-psihološki dejavnik (Krajnčan, 2004). 

 

Cilji na motoričnem področju so postavljeni tako, da učenci: 

- razvijajo fino/grobo motoriko, 

- učijo se gibalne tehnike, 

- pridobivajo telesne izkušnje, 

- razvijajo sposobnosti za smiselno in koristno preţivljanje prostega časa, 

- motivirani so za gibalne dejavnosti, ki se lahko nadaljujejo še po končanem doţivljajsko- 

  pedagoškem procesu. 

 

Cilji na socialnem področju so, da učenci: 

- razvijajo občutek pripadnosti skupini, 

- razvijajo solidarnost, 

- razvijajo pripravljenost pomagati in sodelovati, 

- sproti odkrivajo konflikte ter se jih učijo reševati s pomočjo kompromisov in pogovorov, 

- sprejemajo naloge in odgovornosti za celo skupino, 

- razumejo šibkejše, drugačne, 

- razvijajo potrebe po upoštevanju pravil. 

 

Cilji na osebnem področju so: 

- krepitev samozavesti ter pripravljenosti za sodelovanje s posredovanjem in doţivetji  

   uspeha, 

- odkrivanje samega sebe in svojih zmoţnosti, 

- podpora pri graditvi lastne identitete, 
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- pridobivanje izkušenj tako v naravi kot med vrstniki, 

- spodbujanje vzdrţljivosti in potrpeţljivosti, 

- prevzemanje odgovornosti zase in za druge, 

- spodbujanje samoiniciativnosti, 

- spodbujanje komunikacijskih sposobnosti, 

- spodbujanje kreativnosti, sposobnosti improvizacije, 

- spoznavanje različnih oblik alternativnega preţivljanja prostega časa in motiviranje zanje  

- vzpostavljanje pozitivne naravnanosti do učenja, 

- pridobivanje sposobnosti povezovanja z drugimi osebami  in zaupanja drugim osebam. 

 

2.3.3   Načela doţivljajske pedagogike 

 

Čeprav je na področju doţivljajske pedagogike še precej zmede in nedodelanosti, lahko 

vkljub temu izoblikujemo nekaj glavnih načel  (Krajnčan, 2004). 

1. Naravnanost k skupini 

Naravnanost k skupini je oblika skupinskega dela. Skupina se opira pri svojem delu sama 

nase in ima le malo stikov z zunanjim svetom in vsakdanjim ţivljenjem. V konfliktnih 

situacijah je moţnost umika ali izognitve dejanskemu toku dogajanja bolj ali manj ničelna. 

Mladostniki so odvisni drug od drugega pri večini svojih aktivnosti, pri tem pa so je nujni 

sodelovanje med posameznimi člani, komunikacija, odgovornost in medsebojno zaupanje. 

Zelo pomembno je, da vsi udeleţenci poznajo pravila igre, da jih sprejmejo in se jih drţijo. 

 

2. Naravnanost k delovanju 

Močna urbanizacija je mestnemu človeku odvzela naravo in mu tako onemogočila 

doţivljanje lastnih izkušenj. Tako se mora predvsem mestni človek zanašati le na izkušnje, 

ki so mu posredovane iz druge ali celo iz tretje roke. Če smo pri našem delu naravnani k 

delovanju, preprečimo pasivno udeleţbo. Udeleţenci spremenijo svoje ţivljenjske razmere 

le z lastno aktivnostjo in tako ozavestijo povezavo med trudom in rezultatom. Taka oblika 

je usmerjena k samoiniciativni aktivnosti posameznika. Nove izkušnje vsakdo lahko 

pridobi le s sodelovanjem. Naravnanost k delovanju omogoča uspešnost tudi tistim 

mladostnikom, ki zaradi nekoliko slabših intelektualnih zmoţnosti ali drugih teţav v šoli 

niso dovolj uspešni. 
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3. Soočanje in sooblikovanje 

V celotnem učnem procesu sodelujejo tako učitelj kot učenci. Oblikujejo in dopolnjujejo se 

odnosi med mladimi in njihovimi vzgojitelji in učitelji. Dobro je, da mladi sodelujejo ţe v 

fazi priprav, saj tako postanejo še bolj udeleţeni in jim to daje občutek, da se vse dogaja 

zaradi njih. Zaznavati začnejo, da je uspeh v zvezi z načrti odvisen od njihovega deleţa. 

Tako postanejo bolj motivirani in pozitivno usmerjeni. Učiteljeva vloga je v sodelovanju, 

pri tem pa  se postopno umika; daje predloge in učence vodi, vendar se sam skozi proces 

vedno bolj umika.  

 

4. Nove moţnosti odnosov 

Ta oblika učenja prinaša osveţitev v primerjavi s preostalimi oblikami učenja. 

Vzpostavljajo se novi odnosi med mladimi samimi in med učiteljem in mladimi. Vzorci 

vedenja, kot sta umik in pasivnost, niso več moţni,  skupna doţivetja pa pripomorejo k 

oblikovanju novih medsebojnih odnosov. Učiteljev davek pri tem pa je precej visok, saj 

nima več osebnega ţivljenja, pred učenci se kaţe kot cela oseba in ne le kot pedagog, z 

vsemi svojimi negativnimi lastnostmi. Tako se podredi skupaj z mladimi nekim novim 

ţivljenjskim razmeram. Učenci tako spoznavajo svojega učitelja ne le kot nekoga z 

neomejeno količino znanja, temveč tudi kot človeka s krepostmi, razvadami, slabimi dnevi 

in muhami. Glede discipline je zadeva spremenjena le toliko, da se sankcionirajo konkretne 

ţivljenjske situacije. 

 

5. Celostnost 

Takšno učenje je alternativa enosmernemu posredovanja znanja, katerega cilj sta samo v 

razum in intelekt in ki je razdrobljeno na več različnih področij. V doţivljajski pedagogiki 

so vsa ta različna področja zdruţena in enakovredna med seboj. Človek je povezan telesno, 

duševno in duhovno in tako nastopa kot tridimenzionalno bitje. S celostnostjo se izgubi 

ločevanje na teorijo in prakso, saj vsaka izkušnja izvira iz praksesprostijo  in se teorija 

postopno gradi na izkušnjah. 

 

6. Naravnanost na potrebe mladih 

Doţivljajsko pedagoško skupinsko delo zakonito omogoča, da se potrebe po dokazovanju, 

merjenju moči in fizični aktivnosti. Mladi spoznavajo svoje meje in se dokopljejo do 

boljšega presojanja. Oblikujejo se jim ţivljenjski cilji, izgrajujejo si vrednostni sistem. Za 

mlade je obdobje adolescence obdobje velike negotovosti in sprememb, odhod v šolo v 
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naravi, ekskurzije ali delovanje znotraj katerekoli šolske ali zunajšolske skupine pa gradijo 

pri tem njihovo samostojnost in odgovornost. 

 

7. Ven iz vsakdanjika 

S tem, ko so mladostniki nekje nastanjeni in poskušajo ţiveti brez najrazličnejših sodobnih 

medijev, kot so internet, televizija, radio, ali pa so vsaj odmaknjeni od prometnega vrveţa, 

v zelenem okolju, ki spodbuja razmišljanje, pride  lahko do osebnostnega, čustvenega,  

miselnega in/ali vedenjskega premika. Učenci v takih šolah v naravi ali pri delu na terenu 

prevzemajo nenavadne naloge in izboljšujejo spretnosti improvizacije. Poskušajo preţiveti 

brez mobilnih in drugih naprav, brez katerih si včasih sploh ne znamo predstavljati 

ţivljenja. 

 

2.4  DOŽIVLJAJSKA PEDAGOGIKA V BIOLOGIJI 
 

2.4.1  Odnos učencev do rastlin 

Vsak učitelj ţeli motivirati učence in najlaţe to doseţe z izbiro naravnega objekta, ki 

pritegne sam po sebi. Praviloma so ţivali pri tem v prednosti pred rastlinami.  Pri drugih, 

manj privlačnih objektih, običajno so to rastline pa si mora pomagati s primernimi 

metodami. Pomembno je, da se učitelj zaveda razlike med privlačnostjo ţivali in 

privlačnostjo rastlin, da ţivali in rastline  obravnava enakovredno, da učenci spoznavajo 

vsa ţiva bitja v enaki meri, saj je privlačnost objektov lahko eden izmed odločilnih 

dejavnikov, kako dosegamo pedagoške cilje, ki smo si jih zastavili pri pouku. Od tega sta 

odvisna tudi motivacija učencev za delo in s tem posredno tudi usvajanje znanja, tako po 

kakovost kakor količini. (Strgar, 1998). 

 

Ob razlikah med rastlinami in ţivalmi učenci velikokrat glavno pozornost namenjajo 

ţivalim, rastlin pa po navadi niti ne opazijo. Pojav je poznan ţe več let, izraz zanj pa so 

vpeljali leta 1998, in sicer so to poimenovali slepota za rastline (rastlinska slepota). 

Definiran je kot nezmoţnost opaziti rastline v svojem okolju. Posledica tega sta 

nesposobnost prepoznati pomen, ki ga imajo posamezne rastline za človeka, okolje in 

druge organizme, ter prepričanje, da so rastline manjvredne kot ţivali (Strgar, 2004). 

 

Neposreden stik z ţivim bitjem omogoča nove izkušnje, ki delno temeljijo tudi na čustveni 
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osnovi, in daje informacije o ţivih bitjih, ki jih ne moremo dobiti prek učbenikov, spleta, 

knjig, filmov ipd. Šola v naravi ali terensko delo sta tako pogosto edini moţnosti, da otroci 

in mladostniki naveţejo stik z naravo. Tako pridobljeno znanje, ki je med drugim tudi 

močno čustveno podkrepljeno, je veliko trajnejše in kvalitetnejše. 

 

Glede na veliko urbanizacijo in industrializacijo našega okolja, ko marsikateri otrok le na 

ekskurzijah in v šoli v naravi pride v stik z naravo,  je zelo pomembno, da se v sodobni šoli 

izvajajo takšne oblike vzgojno-izobraţevalnega dela. S tem omogočamo otrokom in 

mladostnikom pristen stik z naravo in celostno doţivljanje narave ter tem vzpostavljamo 

pri njih pozitiven odnos do narave. Ko so učenci močno motivirani, si ţelijo novih 

informacij, reševanja na novo nastalih problemov, dejstev, s tem pa tudi odkrivanja novih 

informacij in znanj. 

 

2.4.2  Učenje na prostem 

Metodo poučevanja na prostem je vpeljal ameriški avtor Joseph Cornell, ki je tudi avtor 

več knjig o naravoslovnih potepanjih po naravi. Metoda temelji na aktivnem izkustvenem 

učenju v naravi. Dandanes otroci veliko vedo o biologiji in ekologiji, vendar se o tem 

večinoma učijo iz učbenikov, poudarek v knjiţicah Joseph Cornella pa je na razvijanju 

otrokovega srca in njegovih intuitivnih lastnosti.   

 

Avtor meni, da je treba, preden začnemo z otroki raziskovati naravo, zamisliti nad našo 

vlogo učitelja – vodnika. Njegova načela poučevanja na prostem, s katerimi je uspešno 

obvladoval ţivahno otroško energijo in otroke od vragolij usmerjal k bolj konstruktivnim 

nalogam, ki jih končno zadovoljijo,  so naslednja:  

-  Poučujte manj in vse svoje občutke delite z učenci. 

-  Bodite sprejemljivi in odprti. 

-  Takoj usmerite otrokovo pozornost. 

-  Otrok naj najprej opazuje in doţivi, šele nato se pogovorite o tem, kaj je videl in doţivel. 

-  Doţivljanje naj preveva občutek radosti. 

 

Osnova teh načel je spoštovati otroke in častiti naravo (Cornell, 1994). 
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Takšno  učenje na prostem je sestavljeno iz 4 stopenj: 

1. Vzbuditev zanimanja in navdušenja 

Brez tega ne moremo imeti »prave« in popolne izkušnje narave. Avtor pravi, da gre za 

»miren, vendar silovit tok osebne zbranosti in globoke čuječnosti«. 

 

2. Usmeritev pozornosti 

Avtor meni, da je treba naše navdušenje »mirno ovrednotiti«. 

 

3. Neposredna  izkušnja in doţivljanje 

Zbranost ustvarja notranji mir in odprtost, kar omogoča, da doţivljamo naravo zbrano in 

brez motečih misli. 

 

4. Delitev izkušnje z drugimi 

Ko svoje doţivljanje delimo z drugimi, to postane bolj določljivo in razumljivo. 

 

Teh kvalitet in medsebojnih odnosov pa v današnjem industrializiranem, 

skomercializiranem in urbaniziranem svetu otroci niso deleţni v veliki meri v vsakdanjem 

ţivljenju. Zato je še toliko bolj pomembno, da jim na vzgojno-izobraţevalnem področju pri 

vseh  predmetih, pri katerih spoznavajo naravoslovne vsebine, ponudimo to moţnost, in 

sicer tako, da hote razvijamo ustrezne pristope v učno-vzgojnem procesu in organiziramo 

tiste dejavnosti, v katerih otroci prek igre doţivljajo ţivi svet okoli sebe in spoznavajo 

številne medsebojne povezave in soodvisnosti.  

 

»Ko je človek v sozvočju s svetom, se okrepijo tudi njegovi občutki za harmonijo z 

drugimi ljudmi. Ko tiho opazujemo naravo, odkrijemo v sebi sorodnost z vsem, kar vidimo 

– rastlinami, ţivalmi, skalami, zemljo in nebom. Kar je zgoraj, je tudi spodaj. Kot je 

znotraj, je tudi zunaj. Ko se naravi pribliţamo, ugotovimo, da predmet našega raziskovanja 

pravzaprav sploh ni narava, temveč ţivljenje in narava nas samih.« (Cornell, 1994). 

 

Ta metoda ni podrobno organizirana, saj je pri njej bistvenega pomena izkušnja sama in ne 

toliko razlaga. Prav tako je njen poudarek na zbranosti opazovalca in njegovi notranji 

mirnosti. Postopki učenja na prostem so zato zelo primerni za sprehode v naravi, za 

individualno ali skupinsko opazovanje na prostem, za razne tabore in šole v naravi. 
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2.4.3  Metoda pisanja dnevnika narave 

Metoda pisanja t.i. dnevnika narave je ţe dolgo poznana v Angliji kot metoda pisanja 

»nature journals«. Lewis in Clark in pozneje Thomas Nuttal, so jo uspešno uporabljali ţe 

pri odkrivanju severozahodnih deţel. Uporabljajo jo tudi številna tradicionalna ljudstva, saj 

so ljudje ţe od davnine  slikali in zapisovali naravne zakonitosti na stene votlin, jam, na les 

in kamen (podatke o vremenu, čredah, zvezdah…) (Jesenek Mori, 2008). 

 

Dnevnik narave je metoda doţivljanja in učenja v naravi. Pri tej metodi uporabijo učenci 

vsa svoja čutila, ko opazujejo, zbirajo razne rastlinske in ţivalske dele, rišejo in zapisujejo, 

pri tem pa razmišljajo in povezujejo. 

 

Pri tem učence osredotočimo na opazovanje določenega dela narave, lahko pa izpostavimo 

samo en objekt ali predmet v naravi. Učenci si sami izberejo predmet opazovanja, lahko pa 

jim ga določi učitelj ali pa si ga učenci izberejo izmed predlaganih. Vsak list v dnevniku 

naj vključuje podatke o nahajališču in rastišču, kjer bodo raziskovali: datum in dan, čas, 

vreme in vse spremembe, ki jih zazna opazovalec. 

 

Dnevnik narave nam pomaga učiti učence o dogajanju v naravi bodisi v določenem letnem 

času ali npr. v določenem delu dneva, in to v izbranem delu narave – bodisi širšem ali 

oţjem. Učenci tako lahko opazujejo daljše ali krajše časovno obdobje, lahko pišejo tudi 

dnevnik o širšem območju, npr. o domačem gozdu ali šolski okolici, ali o manjšem 

habitatu, npr. o duplu, gnezdu, mravljišču, rečnem bregu…, lahko pa spremljajo le eno 

ţival npr. kmečko lastovko ali rastlino, npr. navadno brezo ali navadno lesko.  

 

Učenci tako samostojno odkrivajo številne naravne procese in zakonitosti, telesne in 

vedenjske značilnosti določene vrste, prehranjevanje, razmnoţevanje in različne 

prilagoditve na določeno okolje. Sami si lahko prilagodijo način, čas in dolţino 

opazovanja. Prav tako lahko opazovano in zapisano primerjajo med seboj in se o tem 

pogovarjajo - v dvojicah, v oţji skupini ali poročajo celotni skupini ali razredu. 

Metodo pisanja dnevnika lahko uporabimo pri vseh starostnih skupinah učencev in pri vseh 

predmetnih področjih. 
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2.4.4   Učenje in gibanje 

Najnovejša spoznanja nevrologije potrjujejo, česar še pred desetletjem večina ni verjela, 

namreč, da moţgani lahko ustvarjajo nove nevrone. In kar je še zlasti zanimivo, nevrologi 

so ugotovili, da je fizična vadba najboljši način za povečanje števila moţganskih celic 

Vprašamo se lahko, kako bi ta nova spoznanja lahko vpeli v izboljšavo šolskega procesa. 

Dobro bi bilo, da bi se učne metode spremenile, pravi nekdanji dolgoletni ameriški učitelj 

in pisec knjig Tim Burns, ki poskuša spoznanja nevrologov smiselno vključiti v šolsko 

prakso in je letos predaval tudi slovenskim ravnateljem in učiteljem. (V nadaljevanju 

povzemam intervju, ki ga z avtorjem opravila novinarka časopisa Dnevnik Ranka Ivelja.) 

 

Gibanje otrok zelo pozitivno vpliva na delovanje moţganov; pripravi jih na učenje in jih v 

otroštvu pomaga organizirati. Ko se gibljemo, postane zadnji, spodnji del moţganov zelo 

aktiven in ţivci posredujejo informacije v višje predele moţganov, ki jih uporabljamo s 

koncentracijo. Z gibanjem smo lahko bolj skoncentrirani in koncentracijo lahko ohranimo 

dalj časa (Ivelja, 2011). 

 

Velja tudi, da bolj kot so otroci pri gibanju koordinirani in več kot imajo ravnoteţja, bolje 

delujejo moţgani. Kot vemo, leva polovica moţganov nadzoruje desno stran telesa, desna 

pa levo. Usklajeno gibanje obeh delov telesa pa vodi do usklajenega delovanja obeh 

moţganskih polovic in s tem pozitivno vpliva na učne sposobnosti otrok. Kaj lahko iz tega 

izluščimo učitelji? Ni torej nujno, da se učenci največ naučijo, če mirno sedijo. Med 

sedenjem so moţgani slabše organizirani, vanje doteka manj krvi, njihov sprednji del pa ni 

tako aktiven (Ivelja, 2011). 

Po prepričanju zgoraj omenjenega avtorja več gibanja potrebujejo zlasti fantovski 

moţgani, saj obstaja med dekliškimi in fantovskimi moţgani nekaj pomembnih razlik. 

Raziskave so pokazale, da se posamezni deli moţganov pri fantih in dekletih ne razvijajo 

istočasno. Poleg tega je med njimi tudi nekaj ključnih bioloških razlik, ki sicer niso velike, 

a obstajajo. Na primer: dekleta imajo za 20 odstotkov večji pretok krvi v moţganih kot 

fantje. To pomeni, da se lahko dekleta lahko laţje za dalj časa osredotočijo na eno stvar, 

kar je zanje prednost. Jezikovni razvoj deklet je ob enakih pogojih pribliţno štiri leta 

hitrejši od razvoja fantov. Zaradi bolj fine koordinacije deklice tudi laţje pišejo.  
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Dekleta imajo za 20 odstotkov večji corpus callosum, to je snop ţivčnih vlaken, ki 

povezuje levo in desno moţgansko polovico. To pa pomeni, da učenje pri njih laţje poteka 

v obeh polovicah moţganov, kar je pomembno pri branju, pisanju in drugih 

komunikacijskih veščinah. Fantje se zaradi manjšega corpusa collosuma počasneje naučijo 

brati in pisati, kar je znano ţe od nekdaj. Ravno igra in gibanje jim pomagata, da razlike pri 

učenju niso tako opazne. Fantje nimajo tako dobro razvite fine motorike kot dekleta, 

njihova motorika, s katero koordinirajo obe polovici telesa, je bolj groba. Veliko deških 

iger je povezanih z ruvanjem in pehanjem. Dečki s tem spodbujajo svoje moţgane, da bolje 

obdelujejo in povezujejo informacije (Ivelja, prav tam). 

 

Ivelja (2011) tudi meni, da so milijoni let evolucije poskrbeli za to, da otroci pri učenju 

uporabljajo vse svoje čute, ne le za vid, tip, sluh, temveč tudi čut za ravnoteţje, za dobro 

počutje, čut za druge in čut za lastna čustva. Treba jih je le primerno stimulirati, ne preveč 

ne premalo. Svet, v katerem so skozi tisočletja odraščale generacije, je bil po njegovem 

svet narave in svet druţbeno-kulturnih interakcij. In bolj kot so otroci vpeti v oba svetova, 

bolj uporabljajo vse svoje čute. 

 

Avtor še trdi, da mnogi učitelji starejših osnovnošolcev in srednješolcev ne razumejo, da so 

najstniki miselno veliko bolj podobni otrokom kot odraslim. Njihovi moţgani namreč 

dozorevajo veliko bolj počasi, kot smo mislili do sedaj. Nekateri deli moţganov se do 

konca razvijejo šele sredi dvajsetih let, in ne pri trinajstih ali štirinajstih letih, kot je veljalo 

doslej.  

 

Ta novejša spoznanja bi plodno uporabili tako, da bi najstnikom namenili več gibanja in 

več mentorske pomoči. Potrebujejo več stika z odraslimi in več pomoči, da lahko razvijajo 

svoje interese. Pokazalo se je tudi, da najstnikom zelo koristi prostovoljno delo za 

skupnost. Najstnike svet zelo zanima, zanima jih, kakšno vlogo bodo igrali v njem. To je 

treba spodbujati, namesto da čakamo, da odrastejo, je boljše, da jih čim več in čim bolj 

neposredno vključujemo v dogajanje okoli njih. Koristilo bi torej, če bi se učitelji manj 

osredotočali na delo v učilnici in več na delo zunaj nje, saj tako delo pripomore k šolski 

uspešnosti. 
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Tudi za dejstvo,  poznano iz šolske prakse, da je najstnike zelo teţko navdušiti za kaj in da 

si je teţko pridobiti in ohranjati njihovo pozornost pri obravnavi za njih »dooooolgočasne« 

šolske snovi, ima avtor razlago in ponuja rešitve. Pravi, da je, ko skupino najstnikov skupaj 

»naţenemo« v razred, to zanje zelo nenavaden svet. Vsi so enako stari in pri tej starosti se 

najstniki najraje učijo drug od drugega. Govorimo o tako imenovani vrstniški kulturi, ki 

postaja v najstnikovem ţivljenju vse močnejša. Ko jih zapremo v razred in jih obdamo s 

teorijami in idejami, zelo hitro izgubijo zanimanje za zunanji svet. Če pa jim omogočimo, 

da te iste teorije in ideje preizkušajo v resničnem svetu, je to nekaj povsem drugega. Zato 

je prepričan, da bomo v šolah prihodnosti imeli kombinacijo obojega: učilnice in 

resničnega sveta oziroma učno delo v šolskih in zunajšolskih projektih (Ivelja, 2011).  

 

2.5   PROJEKTNI POUK 

 

2.5.1   Pedagoško-psihološke in didaktične osnove projektnega pouka 

 

Projektno učno delo se uvaja v šolo z različnimi cilji. Običajno uvajanje projektnega dela v 

učni proces obravnavamo z dveh pozicij:  

- kot predpostavke in moţnosti za konceptualno in v tem smislu celovito 

spreminjanje šole, s spreminjanjem njenega stila,  

- ali samo kot sredstva, ki naj bi pripomoglo k večji učinkovitosti učnega procesa in 

k njegovemu posodabljanju (Novak, 1990). 

 

V prvem primeru ne gre le za uvajanje projektnega dela kot ene od metod učnega dela, 

temveč za radikalno spreminjanje celotnega ţivljenja in dela šole. Med takšne primere 

lahko štejemo metodo projekta, ki sta jo uvajala Dewey in Kilpatrick v Zdruţenih drţavah 

Amerike, in uvajanje produktivne šole Blonskega v Sovjetski zvezi pa tudi številne 

alternativne šole v angleško govorečih in tudi v nekaterih srednjeevropskih drţavah  

(Novak, 1990). 

 

V drugem primeru uvajanje je projektnega učnega dela samo sredstvo, ki naj bi 

pripomoglo k posodobitvi ţivljenja in dela v šoli, s katerim naj bi šola dosegla boljše 

vzgojno-izobraţevalne učinke. Tradicionalni pouk je tako še naprej temeljna oblika 

vzgojno-izobraţevalnega dela, projektno delo pa je vanj integrirano kot drugače 
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organiziran in voden pouk, ki se občasno uporablja v učnem procesu. Med take poskuse 

sodi tudi uvajanje projektnih tednov v redno učno delo pri posameznem predmetu ali v 

posameznem aktivu ali v redno delo celotnega šolskega kolektiva.  

 

S tem se v šoli še naprej ohranjajo avtoritativni odnosi kot prevladujoči stil dela, saj je 

projektno delo mišljeno kot ena od učnih metod, in ne le kot model didaktičnega ravnanja 

(Novak, 1990, po Marentič-Poţarnik), v katerem so bistveno spremenjeni odnosi med 

»dajalcem« (učiteljem) in »sprejemnikom« znanj (učencem). V tem primeru projektno delo 

ne more globlje poseči v radikalnejše spreminjanje obstoječih odnosov v vzgojno-

izobraţevalnem procesu. 

 

Preglednica 6:  Primerjava tradicionalnega pouka s projektnim poukom (Novak,B., 2002) 

 

TRADICIONALNI  POUK PROJEKTNI  POUK 

- faktografsko podajanje vsebin s 

poudarkom na frontalni obliki dela 

- ni kooperativne interakcijske 

komunikacije med udeleţenci 

- omejenost na eno samo strokovno 

področje 

- aktivnost posameznih učencev, 

največkrat samo uspešnejših 

- ni prisotno izkustveno učenje 

- ni interdisciplinarnega pristopa 

 

- ni učne diferenciacije in 

individualizacije 

- ne upoštevajo se interesi, potrebe in 

sposobnosti učencev 

- ciljna usmerjenost in načrtovana 

aktivnost, katere nosilec je učitelj - 

mentor 

- vso odgovornost prevzema učitelj 

- ni načrtne usmerjenosti k produktu 

- skupno izvajanje nalog iz 

ţivljenjskih situacij s postavljanjem 

praktičnega cilja 

- kooperativnost 

- uporaba znanja iz različnih 

strokovnih področij 

- udeleţenost vseh učencev pri 

izvajanju nalog zadolţitev 

- prevladuje izkustveno učenje 

- tematsko-problemski 

interdisciplinarni pristop 

- učna diferenciacija in 

individualizacija 

- upoštevanje interesa, potreb in 

sposobnosti učencev 

- ciljna usmerjenost in načrtovana 

aktivnost, katere nosilci so učenci 

- samoorganiziranje udeleţencev in 

prevzemanje osebne odgovornosti 

- usmerjenost k produktu 
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Kljub temu ima projektni pouk številne pomembne prednosti za učence in učitelje, saj: 

- dobijo po izvedbi projekta določene izkušnje,  

- poglobijo ali razširijo oziroma utrdijo svoje znanje na določenem področju,  

- razvijajo določene sposobnosti,  

- navajajo se medsebojnega sodelovanja,  

- samostojno pridejo do določenih spoznanj,  

- učijo se iskati in uporabljati različne vire informacij,  

- spodbujene so njihove ustvarjalne sposobnosti in  

- oblikujejo se zlasti tiste osebnostne lastnosti, ki so pomembne za njihovo uspešno 

vključevanje v javno ţivljenje in za soţitje med ljudmi nasploh (Novak, 1990). 

 

2.5.2   Zgradba in potek projektnega pouka 

Projektno učno delo sodi med ciljno usmerjene učne postopke. Kot vse načrtno 

organizirane dejavnosti poteka tudi izvedba projektnega učnega dela po določenem načrtu 

prek posameznih učnih etap, ki si sledijo določenem smiselnem zaporedju. 

 

Glavne stopnje projektnega pouka so (Novak, 1990 po Freyu): 

 1. iniciativa ali pobuda, 

2. skiciranje projekta, 

3. načrtovanje izvedbe, 

4. izvedba in 

5. sklepna faza. 

Vmesni stopnji pa sta še: 

6. usmerjanje in 

7. usklajevanje.  

 

Pobuda o temi za projektno delo, ki jo lahko da eden od učencev ali učiteljev, naj bo dana 

vsem bodočim udeleţencem pri projektu čim bolj odprto. Šele ko jo začnemo resneje 

obravnavati, se o njej pogovarjamo v pedagoškem smislu, torej o tem, kako se bomo lotili 

predlagane tematike. Za uspešno izvajanje projekta je namreč zelo pomembno vzdušje, v 

katerem projekt poteka. Spontanost učencev je nujna, da so pripravljeni dajati  

najrazličnejše pobude, ki jih potem skupina v razgovoru sprejme ali zavrţe. 
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Ko je pobuda za temo projekta osvojena, sledi priprava osnutka projekta, ki se bo uresničil 

s projektnim delom. Po usklajevanju člani skupine zapišejo narejeni osnutek. V njem je 

nakazan cilj, ki ga ţeli doseči skupina  z določeno akcijo. Osnutek projekta je osnova za 

pripravo načrta dela oz. izvedbenega načrta. V njem so natančno določeni nosilci 

posameznih nalog, roki, v katerih bodo te naloge opravljene, in pa vse drugo, kar je 

potrebno za izvedbo projekta: prostor, material, pripomočki, aparature ali stroji in finančna 

sredstva. 

 

Sledi izvajanje projekta, ki so ga skupaj načrtovali sodelujoči v projektu. Vsak udeleţenec 

se loti svoje naloge in skrbi, da delo opravi čim bolje. Časovno pomeni ta faza glavnino 

celotnega dela pri projektu. Dejavnosti se lahko izvajajo v najrazličnejših oblikah: 

individualno, v dvojicah, v manjših ali v večjih skupinah in so lahko eksperimentalne, 

študijske, opisne, konstrukcijske, operativne in druge. 

 

Projekt se običajno konča s kakim vidnim izdelkom, s katerim smo dosegli postavljeni cilj.  

Druga moţnost pa je, da se vrnemo k iniciativi in po etapah primerjamo svoje doseţke iz 

zadnje etape z začetno iniciativo. Tretja različica sklepnega dela projekta je svobodni iztek 

projekta: skupina nadaljuje delo, vendar ne v okviru projekta, ampak pri rednem pouku ali 

v drugih oblikah aktivnosti znotraj ali zunaj šolskih zidov. (Novak, 1990) 

 

Usklajevalna stopnja ima z organizacijskega vidika povezovalno funkcijo, saj člani 

skupine za krajši ali daljši čas prekinejo delo pri projektu. Razlogi za prekinitev so lahko 

potreba po medsebojnem obveščanju o stanju projekta v posameznih skupinah ali pa 

potreba po dogovarjanju o nadaljnjem delu, ker je prišlo do nepredvidenih sprememb ali 

problemov. 

 

Usmerjevalna stopnja je potrebna, da v času izpeljave projekta razčlenimo in obdelamo 

določene probleme, zato ima tudi vzgojni pomen. Ima nekakšno  (samo)nadzorno funkcijo, 

saj si v njej po potrebi odgovorimo na določena vprašanja, npr. o tem, ali teče projekt po 

začrtanem načrtu in ali izdelani načrt sledi postavljenim ciljem ali pa je morda zastavljen 

preveč široko ali so kakšne procesne motnje ipd. V tej vmesni stopnji se razrešujejo tudi 

vsi med projektom nastali konflikti med udeleţenci projekta. 

V usklajevalni in usmerjevalni vmesni stopnji je izjemno pomembna intervencijska in 
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usmerjevalna vloga učitelja, z njegovimi predlogi,  kdaj je treba poseči v projekt. 

 

Bistveno pri načrtovanju in izvedbi vsakega projekta v šoli je, da ima učno in vzgojno 

funkcijo, saj ni dovolj, da se projekt konča z določenim izdelkom ali rezultatom.  

 

2.5.3   Uvajanje projektnega pouka v ţivljenje in delo šole 

Obstajajo številne moţnosti za uvajanje in razvijanje projektnega dela ob rednem vzgojno-

izobraţevalnem delu, pri tem pa tudi v sedanjih pogojih devetletke lahko prihaja do 

določenih časovnih, prostorskih, materialnih in kadrovskih omejitev. 

 

Značilnosti projektnega pouka so: 

- usmerjen je h kompleksnejšim temam,  

- obravnavana tema je zajeta iz vsakdanjega ţivljenja, 

- viri znanja učencev so neposredni viri, lastna spoznanja in ugotovitve, 

- je izrazito odprta učna oblika.  

 

V projektih je obravnavana učna tema zajeta iz ţivljenjske situacije in ima tako za učence 

določen praktični pomen. Obravnava tako zastavljene učne teme pri tem pa navadno 

presega okvire tradicionalno izvajanega učnega procesa. Ker ima projektno delo ima svojo 

dinamiko poteka, mu ne ustrezajo 45-minutne učne ure, ampak zahteva toliko časa 

trajajoče učne ure, ki omogočajo izvedbo optimalno izvajanje posameznih etap projekta, za 

to pa  je potreben fleksibilnejši urnik. 

 

Projektno delo temelji na izkustvenem učenju učencev, kar pomeni, da prihajajo učenci do 

znanja in spoznanj ob učiteljevi pomoči neposredno z lastno aktivnostjo, in sicer prek 

lastnega doţivljanja in z lastnimi čutili. Do tega pa lahko pride le v pogojih, ki jim 

omogočajo lastno učenje z neposrednim pridobivanjem lastnih izkušenj. Šolska učilnica s 

kabinetom in laboratorijem tako lahko za posamezen projekt lahko postane pretesna, zato 

se ji lahko pridruţijo šolska knjiţnica, računalniška učilnica in učilnice drugih predmetov, 

šolska avla in seveda pogosto in premalo izkoriščena neposredna okolica šole. Nekateri 

projekti pa lahko segajo še širše - v domači kraj ali ulico, v podjetja, v različne ustanove in 

društva, na trge, v trgovine in dlje v naravo in še kam. 
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Odprtost projektnega pouka kot učne oblike se nanaša tako na odprtost učnih vsebin, kakor  

tudi na odprtost urnikov in odprtost odnosov med udeleţenci projektnega pouka. Gre za 

izrazito demokratičen stil ţivljenja in dela med učitelji in učenci, ki je osnovni pogoj za 

uspešno izvajanje projektnega pouka. Takšno vedenje udeleţencev v projektu pa je 

povezano z večjo svobodo učiteljev pri izvajanju vzgojno-izobraţevalnega procesa. Le 

učitelj, ki ima tudi sam moţnost kreativnega dela, lahko v polni meri daje to moţnost tudi 

svojim  učencem (Novak,1990). Sama dodajam, da si mora učitelj kreativno delati tudi sam 

resnično ţeleti, da lahko takšen način dela potem lahko deli z učenci, torej mora biti tudi 

sam kot oseba odprt in inovativen in mora v skladu s tem tudi delovati. 

 

Prav tako lahko širina in globina posameznih tem projektnega pouka presega okvire 

osnovne strokovnosti posameznega učitelja, zato je nujno medpredmetno povezovanje in 

usklajevanje. S tem pa je seveda potrebno tudi timsko načrtovanje in delovanje v kolektivu 

oz. med vsemi, še posebno pa z zunanjimi izvajalci projekta.  
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3.  MATERIAL IN METODE 
 

3.1   VZOREC 
 

V vzorec sem zaradi odsotnosti posameznih učencev na dan testiranja zajela le 45 učencev 

od 55 učencev iz 3 oddelkov 9. razreda Osnovne šole Metlika. Učenci so bili v času 

testiranja stari od 14 do 15 let.  

 

Večina učencev vseh treh oddelkov (30 učencev) sestavlja 1. skupino (kontrolno skupino).  

Znotraj celotne skupine te generacije je tudi 9 učenk, ki so bile dve šolski leti (v 7. in 8. 

razredu) vključene k dodatnemu pouku biologije, pri katerem sem bila njihova mentorica, 

zato so  ta 2. skupina v moji raziskavi testna skupina. Ena od teh 9 učenk je bila nato tudi v 

9. razredu vključena v dodatni pouk biologije pri drugi mentorici, zato je nisem upoštevala 

v končnem vzorcu. 

 

V dodatni pouk biologije samo v 9. razredu, pri drugi mentorici, je bilo vključenih še 6 

drugih učencev, ki so tisto šolsko leto sodelovali tudi v tekmovanju za Proteusovo 

priznanje iz biologije, na katerem je bila obravnavana tema »Izbrane drevesne in grmovne 

vrste«. Ti učenci (6 učencev) sestavljajo v moji raziskavi 3. skupino (tudi kontrolno 

skupino). 

 

Celotni vzorec je torej zajemal 44 učencev, od katerih jih 36 sestavlja dve kontrolni 

skupini, 8 pa sestavlja testno skupino. 

 

 
Preglednica 7: Skupine učencev 9. razreda v raziskavi (N=44) 

 

 

1. skupina 2. skupina 3. skupina 

Učenci 9. razreda, ki niso 

obiskovali dodatnega 

pouka iz biologije. 

Učenke 9. razreda, ki so  

obiskovale dodatni pouk iz 

biologije v 7. in 8. razredu. 

Učenci 9. razreda, ki so 

obiskovali dodatni pouk iz 

biologije v  9. razredu 

N=30 N=8 N=6 

kontrolna skupina testna skupina kontrolna skupina 
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3.2    VPRAŠALNIK 
 

Za zbiranje informacij pri izdelavi diplomskega dela sem izdelala vprašalnik, ki so ga 

izpolnjevali testna in obe kontrolni skupini učencev. Moj namen je bil preveriti znanje 

učencev v  9. razredu pri predmetu biologije, področje botanike in še oţje - poznavanje 

rasti in razvoja dreves in grmov.  

Prav tako sem ţelela ugotoviti, kakšno je njihovo poznavanje lastnosti  in uporabnosti 

rastlin v okolice šole, ki so jo obiskovali deveto leto.  

Naslednje, kar me je zanimalo, je bilo mnenje učencev glede pouka biologije v razredu v 

primerjavi s poukom v šolski okolici in pa njihov pogled na teţavnost, pomembnost in 

način učenja predmeta biologija.  

 

Enak vprašalnik so tako reševale tudi učenke, ki so bile obe leti vključene v  dodatni pouk 

biologije, pri katerem sem bila mentorica. V prvem letu so sodelovale pri projektnem delu 

urejanja naravoslovne učne poti, torej pri njeni pripravi in izdelavi ter delu z viri (izdelavi 

opisov rastlin na točkah ob tej poti), naslednje leto pa pri samostojnem opazovanju,  

zapisovanju sprememb in risanju izbrane rastline v šolski okolici. 

 

3.2.1  Izdelava vprašalnika in obdelava podatkov 

Vprašalnik je bil sestavljen iz 4 sklopov s 17 osnovnimi vprašanji, od katerih so imela 

nekatera tudi eno ali več podvprašanj (Vprašalnik). 

 

V prvem sklopu, ki je zajemal 4 vprašanja (vprašanja 1-4), so bila splošna vprašanja 

odprtega tipa o poznavanju in razumevanju procesov rasti in razvoja rastlin, o  njihovem 

prilagajanju in spreminjanju glede na letne čase. Ta vprašanja so si v vprašalniku 

namenoma sledila v takšnem zaporedju, kakor potekajo spremembe v naravi od zgodnje 

jeseni do pozne pomladi. 

 

Naslednji sklop, sestavljen iz 3 vprašanj (vprašanja 5-7), je preverjal poznavanje zgradbe 

in razvoja dveh rastlinskih organov dreves in grmov, in sicer vejic in popkov. Vsa tri 

vprašanja so bila odprtega tipa, eno je zahtevalo daljši odgovor, dve vprašanji pa kratke 

odgovore ob skicah. 
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Tretji sklop vprašanj je bil najbolj obseţen (vprašanja 8-15), saj sem z 8 vprašanji in 8 

podvprašanji preverjala, kako učenci poznajo drevesa in grme na šolski naravoslovni učni 

poti. Z vprašanji sem zajela najmanj 10 dreves in grmov iz šolske okolice. Vprašanja so si 

v vprašalniku sledila v takšnem zaporedju, kakor poteka šolska naravoslovna učna pot. 

Tudi tu sem to naredila namenoma, da bi učencem olajšala reševanje, saj so s simulirano 

miselno potjo lahko sledili realni postavitvi in označenim točkam - drevesom in grmom - 

in s tem obudili svoje predstave in spoznanja o drevesih in grmih. 

 

V zadnjem sklopu sta bili 2 vprašanji (vprašanji 16-17,) preverjala pa sem kakšna je 

motivacija učencev za delo na terenu in v okolici šole ter kakšen je njihov odnos do 

predmeta biologije, poleg tega pa me je zanimala  še morebitna bodoča naravoslovna 

poklicna usmerjenost učencev. 

 

Testiranje sem izvedla v aprilu z učenci 9. razreda in to posebej z vsakim od 3 oddelkov.  

Učenci so za reševanje vprašalnika potrebovali 15, 20,  največ 25 minut časa. 

 

Rezultate učencev vseh treh skupin sem vnesla v razpredelnico (program Excel). Pred tem  

sem vse odgovore učencev razdelila v smiselne skupine glede na njihovo pravilnost in 

pogostost.  

 

Za laţjo predstavitev in interpretacijo deleţev odgovorov pri posameznem vprašanju sem 

izdelala stolpične grafe. V njih so v različnem številu nizov zajeti vsi odgovori učencev. 

 

Za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med odgovori treh skupin učencev v 

raziskavi smo uporabili Kruskal-Wallisov test (P < 0,05). 
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VPRAŠALNIK 

 
Sem Minka Kočevar, tvoja učiteljica naravoslovja v 7. razredu. Za izdelavo diplomske naloge 

potrebujem tvojo pomoč. Sestavila sem vprašanja iz poznavanja dreves in grmov, poznavanja 

šolske okolice in šolske naravoslovne učne poti. Prosim za tvoje kratke in iskrene odgovore! 

Vključen-a sem bil k dodatnemu pouku iz biologije: (obkroži le, če si bil-a) 

a) v 7. razredu                           b) v  8. razredu                              c) v  9. razredu 

Ime in priimek : _________________________________________ 

 

1. Kateri deli rastline lahko rastejo?  

      Obkroţi dele rastline, ki lahko rastejo. (Mogočih je več pravilnih odgovorov.)  

a. korenina 

b. brst 

c. steblo 

d. list 

e. vejica 

 

2. Zakaj cvetnice razvijejo plodove? __________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Zakaj listi jeseni spreminjajo barvo? _______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

4. Zakaj listavcem jeseni odpadejo listi?_______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

5. Opiši dele vejice, ki so označeni na skici! 

 

 

                                                            1 ____________________________ 

 

 

                                                     2 ____________________________ 

 

                                                                                     3 ____________________________ 

 

6.  S čim so zaščiteni popki na zimski vejici? ___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

7. Na skici opiši dele popka!  

                                                             1 

_____________________________                                                                                                                         

 

 

                          

                                                               2 

_____________________________ 

 

                                                               3 

_____________________________ 
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8.   Naštej 2 rastlini v šolski okolici, ki sta strupeni! _____________________________ 

 

9.   Katerih posajenih dreves iste vrste je največ v okolici šole? __________________ 

      Za kaj se uporabljajo njihovi plodovi? ____________________________________ 

10. Zakaj raste bršljan ob drevesu? __________________________________________ 

 

11. Kateri iglavci rastejo v okolici šole?_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

12. Katera tujerodna vrsta dreves sestavlja gozdiček v okolici šole?  ______________ 

      Zakaj je tujerodna vrsta? _______________________________________________ 
      Zakaj so ta drevesa uporabna? ___________________________________________ 

      Kakšna je njihova skorja? _______________________________________________ 

 

13. Napiši rastlino v šolski okolici, ki ima trne: _________________________________ 

      Napiši rastlino v šolski okolici, ki ima bodice: _______________________________ 

  

14. »__________,__________, tenkolaska, kdo lase ti razčesava, da stoje ti tak lepo?* 

      Katero drevo je opisal Oton Ţupančič v tej pesmi? __________________________ 

      Zaradi katere lastnosti tega drevesa? _____________________________________ 

      Kakšna je barva vejic v mladosti? ________________________________________ 

 

15. Katero drevo daje senco klopem v šolskem parku? __________________________ 

Kakšne barve je njegova skorja? _________________________________________ 

 

16. Kako ti je všeč učenje biologije v šolski okolici v primerjavi z učenjem v razredu? 

Obkroži najbolj ustrezen odgovor! 

a. ni mi všeč učenje v šolski okolici 

b. učenje v razredu je boljše, kjer sedim za mizo in se mi ni treba gibati 

c. vseeno mi je, kje poteka pouk 

d. bolj mi je všeč, če poteka pouk zunaj, ker je ponavadi bolj zanimivo 

e. veliko bolj  mi je všeč pouk v naravi, pri takih urah si snov bolje zapomnim  

 

17. Koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami v zvezi z biologijo? 

      V vsaki vrstici označi samo en križec. S križcem označite trditev, če: 

      A -  Popolnoma se strinjam 

      B -  Strinjam se 

      C -  Ne strinjam se  

      D -  Sploh se ne strinjam 

TRDITVE A B C D 

a.  Pri biologiji sem ponavadi dober/dobra.     

b.  Rad/a bi, da bi se v šoli učili več biologije.     

c.  Biologija je zame teţja kot za večino mojih sošolcev in sošolk.     

d.  Rad/a se učim biologijo.     

e.  Biologija mi ne gre ravno najbolje.     

f.  Snovi pri biologiji se hitro naučim.      

g.  Mislim, da mi bo znanje biologije pomagalo v vsakdanjem ţivljenju.     

h. Biologijo potrebujem, da se lahko učim druge predmete.     

                                                                                                             Hvala za sodelovanje! 
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4.  REZULTATI IN RAZPRAVA 
 

4.1  IZDELAVA ŠOLSKE UČNE POTI 
 

Učenke, ki so se odločile za sodelovanje pri dodatnem pouku biologije v 7. in 8. razredu, 

so bile vključene v terensko delo (izdelava načrta in opisa naravoslovne učne poti, sledenje 

razvoju rastlin v okolici šole od jeseni do spomladi), pri tem pa so delale z različnimi viri 

informacij (lastni občutki, doţivetja in spoznanja na terenu, mentorica, šolska knjiţnica, 

internet).  

 

Po dokončanju dveletnega dela pri dodatnem pouku iz biologije sem učence poskusne in 

obeh kontrolnih skupin testirala z enakim testom, ki je vseboval vprašanja za preverjanje 

znanja iz poznavanja razvoja rastlin in poznavanja šolske okolice ter vprašanja, ki so 

pokazala stopnjo motiviranosti za delo z rastlinami in odnos do biologije oz. interes za 

naravoslovni poklic. Rezultate sem nato statistično obdelala in interpretirala. 

 

4.1.1  Načrtovanje in izdelava šolske učne poti 

Učenke, ki so se vključile v dodatni pouk biologije v 7. in 8. razredu, so bile po moji 

uvodni predstavitvi ideje o urejanju šolske učne poti navdušene. Seveda smo to idejo nato 

skupaj zapisale in preoblikovale v vse potrebne stopnje izvedbe projektnega dela, določile 

smo nosilce, roke izvedbe in način predstavitve. Nastal je natančen načrt izdelave, opisa in 

načina postavitve šolske naravoslovne učne poti. 

 

Naslednji korak je bila predstavitev načrta vodstvu šole, ki je zamisel in izvedbo podprlo. 

Ravno tako sem načrt predstavila nekaterim sodelavcem, ki so kasneje z nami sodelovali, 

projektu (učiteljica biologije, šolska knjiţničarka, pri učiteljica likovnega pouka, učitelj 

tehničnega pouka, učitelj računalništva). Pozneje je bil projekt predstavljen tudi celotnemu 

učiteljskemu zboru šole. 

Nato smo začele s temeljito  raziskovati rastlin v šolski okolici. Večkrat smo šle na teren, 

opazovale smo vse drevesne in grmovne rastlinske vrste in jih ob pomoči slikovnih in 

opisnih določevalnih ključev določale. Pri tem smo iskale moţnosti za potek šolske učne 

poti, saj na začetku nismo imele predstave, od kod do kod bo potekala in smo se še 

odločale, katere rastline naj vključimo vanjo.  
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Postopno smo spoznavale literaturo o postavitvi gozdnih, šolskih, turističnih in različnih 

drugih tematskih učnih poti. Prav tako smo pregledale celotno konfiguracijo in nagib 

terena in kje okrog šole ţe vodijo asfaltne poti, tlakovane poti, vse potke in steze. Iskale 

smo varen in smiseln prehod mimo dreves in grmov, ki naj bi jih opazovali, zato smo se 

odločile za kroţno pot. Začenja se ob glavnem vhodu v šolo in gre mimo ploščadi po 

stopnicah navzdol do spodnjega igrišča, nato se vije po stopnicah navzgor do stranskega 

vhoda za prvo triado, okrog šolske telovadnice ob drugem šolskem igrišču in nato 

nadaljuje po drugi strani šole, po javni poti vse do čebelnjaka in nazaj po javni poti, do 

ploščadi z igrali, mimo glavnega vhoda, do klopi in miz pod orehi in jablanami v 

visokodebelnem sadovnjaku. 

 

 

Slika 1: Učenke dodatnega pouka z mentorico, pod navadnim orehom (Foto: T. Kočevar)  

 

Po tehtnem premisleku smo oblikovale 5 ţivljenjskih območij: ţivo mejo, šolski park, 

šolski drevored, novi gozdiček s čebelnjakom in visokodebelni sadovnjak. V vsakem od 

teh  majhnih ekosistemov smo se odločile za opis določenih rastlin. Tako je končna verzija 

poti vsebovala 16 rastlinskih vrst.  

 

Ker pa je v okolici šole postopoma raste še park z na novo zasajenimi okrasnimi drevesi in 

grmi, smo predvidele, da se ta lahko vključijo kasneje in se šolska pot lahko še poljubno 

razširi in/ali spremeni. 
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4.1.2   Izdelava opisov dreves in grmov 

Preden smo začele izdelovati opise posameznih rastlinskih vrst, smo medse povabile 

revirnega gozdarja, ki je z nami prehodil ves teren v okolici šole in potrdil naše določitve 

drevesnih in grmovnih vrst. Pogovor z njim nam je dal nov zagon, njegovi nasveti in 

napotki pa so bili uporabni za končno oblikovanje poti.  

 

Potem smo se preselile nazaj v biološko učilnico in izdelale zasnovo opisa, nato smo  

obiskale šolsko knjiţnico in začele, opremljene s knjigami, v računalniški učilnici 

izdelovati opise  rastlin. Najprej smo pripravile osnovni model zapisa, v katerega so 

učenke vnašale skrbno izbrane podatke kot sintezo različnih virov. Dekleta so se sama 

odločila, katero rastlino bodo bolj podrobno spoznale in opisale. Delale so samostojno, v 

dvoje ali v troje.   

 

V prvem delu so poiskale različne pisne in elektronske vire o izbrani rastlinski vrsti in jih 

nato primerjale med seboj. V drugem delu so skrbno izbrale najpomembnejše in 

najprimernejše značilnosti in oblikovale končno besedilo. V tej fazi sem bila le svetovalka, 

kasneje pa končna urejevalka besedil. Ta del nam je vzel kar precej časa, saj smo zapise 

med seboj usklajevale, ker smo ţelele, da vsebujejo čim bolj enakovredne in primerljive 

podatke, ki bodo v prihodnje uporabni za različne starostne skupine učencev. (priloga B). 

 

Ponovni sprehod v okolico šole z zunanjo sodelavko, študentko arhitekture, nam je dal nov 

rezultat našega projekta. Na podlagi naših skic in predlogov smeri poti, je ves teren 

natančno izrisala in popisala število posameznih vrst in nam strokovno izdelala načrt naše 

naravoslovne šolske učne poti (Skica šolske naravoslovne učne poti). 
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Slika 2:  Skica šolske učne naravoslovne poti 
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4.1.3   Izdelava in postavitev označevalnih tabel z napisi na šolski poti 

Naslednji korak je bilo sodelovanje z učiteljem tehničnega pouka in učiteljico likovnega 

pouka, s katerima smo se posvetovale glede načina zapisa in barve ter oblike tabel in 

količkov. Izbrani način zapisa z metodo izţiganja so nam po naših predlogah (ime rastline 

v slovenskem in latinskem jeziku, v pisavi Comic Sans MS, velikost črk 70), izdelali v 

lesnem podjetju v sosednji občini. Šolski hišniki pa so nam pripravili ustrezne količke in 

jih, prav tako tudi table z izţganimi napisi, prebarvali v zeleno barvo. 

 

Sledila je postavitev količkov s tablami z napisi oz. umeščanje točk na terenu, ob 

posameznem drevesu ali grmu. To smo izvedli s skupnimi močmi; me smo predlagale 

najprimernejše točke za postavitev, hišnik pa nam je tam postavil količke. S posebnimi 

tablami smo označili še začetek in konec poti, prav tako so dobili posebne oznake tudi 

posamezni ţivljenjski prostori. Tako je bila šolska učna pot nared za prvo preizkušanje 

obiskovalcev. Učenke in mentorica smo bile upravičeno ponosne, saj nam je projekt uspelo 

izpeljati tik pred dnevom šole (Priloga A). 

 

4.1.4  Predstavitev šolske naravoslovne poti različnim javnostim 

Na dan šole je bila šolska naravoslovna učna pot tudi odprta, o čemer pričajo trajen zapis v 

šolskem glasilu, javno povabilo na ogled in povabilo, da šolsko pot uporabijo na osrednji 

prireditvi. Učenke dodatnega pouka in mentorica smo za obiskovalce šole (starše, učence 

in druge občane) pripravile še predstavitev poti, z razstavljenimi plastificiranimi učnimi 

listi in skico učne poti.  Posebej pa smo poprej izdelale in na predstavitvi predvajale 

projekcijo, v okviru katere se je vrtel celoten zapis o poti. Predstavile smo namen, potek, 

umestitev in moţnosti uporabe te nove šolske pridobitve, poleg tega pa smo opozorile tudi 

na način uporabe in na primeren način vedenja na šolski poti.  

 

Učenke so na šolski naravoslovni učni poti predlagale tudi moţnosti razširitve poti z 

dodatnimi točkami in postavitev košev za odpadke ob poti. Z nadgradnjo obstoječih 

šolskih klopi in miz z dodatnimi ter s postavitvijo lesene table za plakate bi lahko ta del 

poti lahko prerasel v občasno statično učilnico v naravi. Prav tako se nam je zdelo 

smiselno, da bi kje ob poti zgradili komposti kup za organske odpadke, ki nastajajo po 

naravni poti ali pri negi dreves, grmov in šolskih zelenic. 
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Za šolsko spletno stran eko šole smo napisale poročilo, ki govori o poteku našega projekta. 

Podoben članek je bil objavljen tudi v rubrikah Mladi dopisnik v Dolenjskem listu in v 

rubriki Belokranjček v časopisu Belokranjec. Tako smo dosegle, da je za naš projekt 

urejanja šolske naravoslovne učne poti izvedel širok krog ljudi. Učenke so se prepričale, da 

so opravile veliko in pomembno delo za šolo in širšo skupnost. 

Obe učiteljici biologije na šoli sva naslednji teden prvič peljali učence vseh 7. razredov po 

na novo postavljeni šolski poti. Prav tako sem šolsko pot na prvem naslednjem srečanju 

predstavila celotnemu učiteljskemu zboru in vse sodelavce povabila, naj jo vključujejo v 

posamezne učne sklope v vseh triadah (Priloga C). 

 

4.1.5  Opazovanje izbranega drevesa ali grma od jeseni do spomladi 

V naslednjem šolskem letu smo se z učenkami lotile raziskovalnega dela. Vsaka izmed 9 

učenk si je izbrala svoje drevo ali grm in ga nato opazovala in spremljala od jeseni do 

konca pomladi, bolj natančno od konca oktobra do konca maja. Odločile so se za 

opazovanje naslednjih rastlin: navadna trdoleska, navadna leska, navadni bezeg, navadni 

divji kostanj, lipovec, črni bor, robinija, navadna breza in navadni oreh.  

 

Na začetku so učenke dobile mapo z brezčrtnimi in črtnimi listi in pripomočke (navadni in 

kemijski svinčnik, ročna lupa, ravnilo), zraven pa podrobna navodila o načinu njihovega 

prihodnjega opazovalnega in merilnega raziskovalnega dela. 

 

Dekleta so ob navodilih začela s pisati naravoslovni dnevnik. Izbrano drevo ali grm so 

opazovale od pozne jeseni do pozne spomladi. Jeseni so opazovale plodove, postopno 

spreminjanje barve listov in nato odpadanje listov z dreves in grmov. Pozno jeseni so 

skicirale silhueto drevesa, naredile odtis drevesne skorje z voščenkami, pozimi pa so 

opazovale in opisale vejico in zimske popke. Spoznale so značilne dele vejice (dolgi 

poganjek, kratki poganjek, plutne bradavice (lenticele), listna brazgotina, sledke (vir Bajd, 

drugače je to izraz, ki je neuveljavljen v botaničnem izrazoslovju), brazgotina luskolistov) 

ter značilnosti in vrste popkov (končni (terminalni) popek in stranski popek).  Spomladi so 

spremljale in skicirale odpiranje popkov in razvoj poganjkov vse do oblikovanja listov in 

cvetov (priloga C). Ta del njihovega dela je bil izrazito samostojno raziskovalni, saj je bil 

sestavljen iz večkratnega opazovanja in merjenja, risanja in opisovanja videnega in 

doţivetega.  
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Kot mentorica sem se z učenkam enkrat na teden ali na 14 dni sprehodila od drevesa do 

drevesa ali grma in skupaj z njimi opazovala šolsko okolico. Tako smo - celotna skupina 

ali pa le nekaj učenk - skupaj delile razmišljanja o spremembah, ki se dogajajo pri 

rastlinah, o katerih so vodile zapise. Hkrati sem vzdrţevala stik z njimi in bedela nad 

njihovim individualnim pristopom k raziskovalnemu delu.  

 

Naj tukaj omenim še eno posebnost moje metode dela z učenkami v tej skupini, ki jo ni 

pripravljen razviti prav vsak učitelj. Velikokrat sem se namreč prilagajala njihovim 

urnikom in prevozom domov, saj smo se za naša srečanja z drevesi in grmi dogovarjale za 

vsak teden sproti. Torej naše ure dodatnega pouka niso bil omejene na strogo določeno 

šolsko uro in zgolj njeno dolţino. Takšna fleksibilnost mene kot njihove mentorice se je 

pokazala kot pozitiven, moder pristop, saj so ga učenke dojele kot moje razumevanje 

njihovih drugih obveznosti, hkrati pa smo lahko kakovostno izrabile  njihov dejanski prosti 

čas. Lahko bi rekla, da so bile učenke pri meni pogosto kar v podaljšanem bivanju, ki smo 

ga izkoristile za spoznavanje in opazovanje šolske okolice, včasih vse do prihoda šolskega 

avtobusa ali staršev. Med njimi samimi in med njimi in menoj so se tako stkale tople in 

prijateljske vezi, ujela sem marsikatero osebno teţavico in skupaj smo reševale tudi kakšen 

prav nič botanični, a zanje zelo aktualen in ţivljenjski problem. 

 

Kot rezultat našega skupnega in predvsem njihovega individualnega dela so nastale osebne 

naravoslovne mape, naravoslovni dnevniki – Moje drevo… ali Moj grm… z opisi razvoja 

in skicami dreves in grmov v posameznem rastnem obdobju.  

 

 

4.2   ANALIZA ZNANJA UČENCEV 
 

Ker so v raziskavi sodelovale tri skupine učencev 9. razreda, jih še enkrat predstavljam, da 

bo branje analize laţje. Prvo skupino sestavljajo učenci, ki v zadnji triadi niso bili 

vključeni v dodatni pouk iz biologije, v 3. skupino pa so vključeni učenci, ki so bili 

vključeni pri dodatnem pouku iz biologije le v 9. razredu. Ker sta skupini kontrolni, v 

analizi znanja pogosto navajam podatke zanju zaporedoma, in sicer je prvi podatek za 1. 

skupino in drugi podatek za 3. skupino. V 2. skupino pa so vključene učenke, ki so bile 

vključene v dodatni pouk v 7. in 8. razredu in so v raziskavi testna skupina. 
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4.2.1     Vprašanje 1: Kateri deli rastline lahko rastejo?  

              Obkroţi dele rastline, ki lahko rastejo. (Mogočih je več pravilnih odgovorov.)  

 

a. korenina 

b. brst 

c. steblo 

d. list 

e. vejica 

 

Pri tem vprašanju sem ţelela izvedeti, kako dobro učenci poznajo procese rasti in razvoja 

rastlin in za katere dele rastline vedo, da rastejo. Poleg rastlinskih organov sem med moţne 

odgovore vključila še brst, ki ni rastlinski organ, čeprav ţe odgovor rast stebla in lista 

zajema dejstvo, da se brst povečuje, ko se začnejo ugodne razmere za rast.  S tem sem 

ţelela ugotoviti ali učenci poznajo procese rasti in razvoja v brstu. 

 

Večina učencev v vseh treh skupinah je vedela, da korenina, steblo, list in vejica rastejo, 

najbolj so bili prepričani o tem za korenino. Zelo malo učencev iz 1. in 3. skupine je 

odgovorilo, da raste brst, tako pa so odgovorile vse učenke 2. skupine. Učenke testne 

skupine so vedele tudi, da rastejo vsi rastlinski organi, saj niso izločile nobenega moţnega 

odgovora (Graf 1). 
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Graf 1: Primerjava odgovorov učencev 9. razreda (1. skupina) z odgovori učencev dodatnega pouka iz 

biologije v 7. in 8. razredu (2. skupina) in učencev dodatnega pouka v 9. razredu (3. skupina) na vprašanje, 

kateri deli rastline lahko rastejo. 
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Udeleţba pri dodatnem pouku v 7. in 8. razredu je najbolj pozitivno vplivala na znanje 

glede brsta in tudi vejice. A statistično pomembne so bile samo razlike pri vejici (Kruskal-

Wallisov test; χ2 = 8,5; P < 0,014; df = 2), na vse drugo znanje glede rasti delov rastline pa 

dodatni pouk ni vplival (Kruskal-Wallisov test;  vse vrednosti P > 0,05).  

 

 

4.2.2     Vprašanje 2:  Zakaj cvetnice razvijejo plodove?  

Namen tega vprašanja je bil izvedeti, ali učenci povezujejo pojem cvet s pojmom plod in 

kakšna je morebitna povezava. 

 

 

Slika 3: Jablane (Malus domestica Borkh..) v šolskem visokodebelnem sadovnjaku 

(Foto: M. Kočevar) 

 

Pri tem vprašanju so se nekoliko bolje odrezali učenci 1. skupine in dosti bolje učenci 3.  

skupine. Opazno je, da se procesom razvoja rastlin od cveta do ploda pri dodatnem pouku 

v 2. skupini nismo posebej posvečale, saj smo drevesa in grme opazovale od pozne jeseni 

do zgodnje spomladi. V tem vidim glavni razlog, zakaj učenke niso dosegle višje ravni 

znanja in zakaj so pokazale slabše znanje od učencev svoje generacije in precej slabše 

znanje od 3. skupine (Graf 2). 
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Graf 2: Primerjava odgovorov učencev 9. razreda (1. skupina) z odgovori učencev dodatnega pouka iz 

biologije v 7. in 8. razredu (2. skupina) in učencev dodatnega pouka v 9. razredu (3. skupina) na vprašanje, 

zakaj cvetnice razvijejo plodove.  

 

V 1. skupini je 46,1 %  in v 3. skupini je 33,3 % učencev ponudilo odgovor, da je razlog, 

da cvetnice razvijejo plodove, razmnoţevanje. Ta odgovor se mi zdi nekako pribliţen in 

me vodi k razmišljanju, da pojmi razmnoţevanja rastlin (procesi oprašitve in oploditve, 

nastanka plodov) in razširjanja semen pri učencih niso popolnoma razčiščeni. 

  

Tudi učenke testne skupine so imele pri razlagi večje teţave, saj je bilo le 25 % odgovorov, 

da je razširjanje semen razlog za razvoj plodov pri cvetnicah, kar 62,5 % učenk je za razlog 

napisalo razmnoţevanje, 1 učenka pa je napisala drugačen odgovor. 

 

Razveselilo pa me je, da je veliko učencev uporabilo še pojem seme, da bi odgovorilo na 

zgornje vprašanje, in sicer so zapisali, da cvetnice razvijejo plodove zato, da bi razširjale 

semena. Ta razlaga se mi je sicer zdela enostavna in kratka, a edina smiselna.  

 

Zelo malo učencev je odgovorilo, da cvetnice razvijejo plodove za razširjanje semen.  

Udeleţba pri dodatnem pouku v 7. in 8. razredu ni pozitivno vplivala na znanje glede 

razvoja plodov pri cvetnicah, saj ni bilo statistično pomembnih razlik med odgovori 

učencev (Kruskal-Wallisov test;  χ2 = 1,833; df = 2, P = 0,400).  
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4.2.3     Vprašanje 3:  Zakaj listi jeseni spreminjajo barvo?  

Vprašanje morda zveni enostavno, saj sprašuje po vsem znanem pojavu, ki vsako jesen 

poteka na listavcih, ko njihovi listi postopno spreminjajo barve, a beseda zakaj pri tem  

odpira mnoge dodatne razseţnosti. Vsa raznovrstna razmišljanja učencev, ki sem jih 

analizirala, kaţejo, da vprašanje za učence nikakor nima enopomenskega odgovora. 

 

 

Slika 4: Spreminjanje barve listov  pri navadni trdoleski (Euonymus europaeus L.) 

(Foto: M. Kočevar) 

 

Le 24 % učencev v 1. skupini je napisalo, da je spreminjanje listov povezano s spremembo 

listnih barvil ali pa so omenili klorofil ali zeleno barvilo ali druga barvila. Pravilno ni 

odgovoril nobeden učenec iz 3. skupine in na sploh v tej skupini ni zaznati pravilnega 

razmišljanja, zakaj se ti procesi v listu začnejo (Graf 3).  

 

V 1. skupini je 16,7 % učencev in v 3. skupini je 33,3 % učencev napisalo, da so razlog za 

spreminjanje barve listov spremembe temperature. Iz tega bi lahko sklepali, da to vedo iz 

izkušenj, saj se v resnici, ko se temperature jeseni zniţajo, ţe spremenjena barva listov pri 

nekaterih listavcih izredno hitro še dodatno spremeni, npr. iz rumene v rjavo. 
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Graf 3: Primerjava odgovorov učencev 9. razreda (2. skupina) z odgovori učencev dodatnega pouka iz 

biologije v 7. in 8. razredu (2. skupina) in učencev dodatnega pouka v 9. razredu (3. skupina) na vprašanje, 

zakaj listi jeseni spreminjajo barvo.  

 

 

Prav tako je 24 % učencev 1. skupine in 16, 7 % učencev 3. skupine menilo, da so razlogi 

za spremembo barve listavcev v tem, ker se listi posušijo, za kar bi lahko rekli, da je 

pretirano poenostavljanje. A deloma to drţi, saj sprememba barve poteka sočasno s 

spremembo konsistence lista, za katero pa je razlog zapiranje listnih ţil.   

 

Pod oznako drugo sem uvrstila odgovore  32 % učencev 1. skupine in kar 50 %  učencev 3. 

skupine, saj  niso napisali smiselnega odgovora, 5 učencev ni odgovorilo na to vprašanje.  

 

Tako različni odgovori učencev obeh kontrolnih skupin me niso presenetili, prej 

razveselili, saj so pokazali, da hočejo razmišljati o razlogih, po katerih sem povpraševala in 

tudi so, a z zelo različnih predznanj in stališč. 

 

Učenke testne skupine so vse napisale najbolj ustrezne odgovore za jesensko spreminjanje 

barve listov listavcev, saj so v svojih odgovorih argumentirano uporabljale besede: 

klorofil, zeleno barvilo, spremembe v druga barvila ipd. Le sklepam lahko, da je zelo 

opazna razlika v razmišljanju in vedenju o tem naravnem procesu pri učencih  kontrolnih 

in testne skupine, kar kaţe tudi Kruskal-Wallisov test (χ2 = 7,904; df = 2, P = 0,019). 
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4.2.4    Vprašanje 4: Zakaj listavcem jeseni odpadejo listi? 

S tem vprašanjem sem hotela izvedeti, kakšno je razumevanje učencev o vsakoletnem 

jesenskem odpadanju listov pri listavcih. 

 

 

Slika 5: Odpadanje listov pozno jeseni  (Foto: M. Kočevar) 
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Graf 4: Primerjava odgovorov učencev 9. razreda (1. skupina) z odgovori učencev dodatnega pouka iz 

biologije v 7. in 8. razredu (2. skupina) in učencev dodatnega pouka v 9. razredu (3. skupina) na vprašanje, 

zakaj listavcem jeseni odpadejo listi.  
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Ker je bilo tudi to vprašanje odprtega tipa, sem dobila raznovrstne odgovore, ki sem jih 

razvrstila v 5 sklopov (Graf 4).  Na to vprašanje 2 učenca nista odgovorila. 

1. skupina učencev je v 39,3 % navedla odgovore v zvezi z mrazom in zimo, 25 % jih je 

navedlo odgovore o sušenju in odmiranju listov, 7,1 % odgovore v zvezi z vetrom,  28,6 % 

pa je bilo odgovorov, ki sem jih uvrstila v  skupino »drugo«. Tu so skriti nekateri prav 

simpatični odgovori kot npr. »takšna je njihova usoda« in vsi neustrezni odgovori.  

 

Tretja skupina učencev je v kar 66,7 % menila, da listi odpadajo zato, da ne zmrznejo na 

drevesu, le 33,3 % pa jih je menilo, da zato, ker pozimi nimajo hrane, ker ni fotosinteze. 

 

V testni skupini je največ (62,5 %) učenk menilo, da listi odpadajo zato, ker rastline pozimi 

počivajo, ker imajo zalogo hrane in ker pozimi ne poteka fotosinteza.  25 % učenk  je bilo 

mnenja, da listi odpadajo, ker se posušijo in odmrejo, 12,5 % pa jih je napisalo, da 

odpadejo zaradi mraza. 

 

Tudi učenci 1. kontrolne skupine in 3. kontrolne skupine so nanizali tehtne in smiselne 

odgovore, vendar je razmerje med njihovimi odgovori drugačno, saj  jih skoraj polovica 

oz. tretjina razloge za odpadanje listov vidi v mrazu in zmrzali ali vetru. Primerjava 

deleţev odgovorov vseh treh skupin nakazuje na bolj kompleksno razmišljanje učenk 

testne skupine, vendar ta razlika ni statistično pomembna (Kruskal-Wallisov test;  χ2 = 

3,990; df = 2, P = 0,136). 

 

 

 

4.2.5   Vprašanje 5: Opiši dele vejice, ki so označeni na skici! 

 

 

 

                                                            1 ______________________________ 

 

 

                                                     2 ______________________________ 

 

                                                                                     3 ______________________________ 
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S tem vprašanjem sem hotela izvedeti, kako natančno učenci poznajo posamezne dele na 

vejici drevesa ali grma. Ne glede na obliko vprašanja, sem učencem pred reševanjem 

vprašalnika pojasnila, da pričakujem le poimenovanje delov na vejici in ne opisov. 

 

Slika 6: Vejica navadnega divjega kostanja pozimi (Foto: M. Kočevar) 

 

Predvidela sem, da bodo učenci na skici prepoznali vsaj brst kot samostojen rastlinski 

organ na vejici. Močno pa me je zanimalo, koliko jih bo pravilno označilo listno 

brazgotino, ki nastanejo potem, ko po list odpade in še bolj, koliko jih sploh pozna  izraz 

sledke, ki so vidne kot drobne pikice in pomenijo zaključke rastlinskih ţil, ki so nekdaj 

vodile iz debla naprej v notranjost vej in vejic v notranjost listnega peclja vse do vsakega 

posameznega lista. Njihovi odgovori so pokazali, da si jih pribliţno 62,5 oz. 60% 

predstavlja brste oz. popke na vejici, saj je natančno polovica učencev pravilno zapisalo, da 

je prvi del na vejici popek, 12,5% oz. 20% učencev pa je zapisalo besedo brst. V skupino 

drugo sem uvrstila 25 % oz. 20% odgovorov učencev (Graf 5). 

 

Podobno je bilo pri listni brazgotini, ki jo je pravilno navedlo 66,7 % oz. 66,7 % učencev. 

Prav nobenega pravilnega odgovora v obeh kontrolnih skupinah pa nisem prejela za tretji 

del na vejici, kar potrjuje mojo predhodno hipotezo, da učenci obeh kontrolnih skupin 

izraza sledka ne poznajo. Brez odgovora je bilo kar 7 učencev. So pa učenci pravilno 

odgovarjali, da so to (listne) ţile oz. njihovi ostanki, in sicer kar 87,5 % učencev 1. 

kontrolne skupine in vsi učenci 3. kontrolne skupine. To kaţe, da ti učenci imajo 

predstavo, da je tu prej bila listna ţila. 
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Graf 5:  Primerjave odgovorov učencev 9. razreda (2. skupina) z odgovori učencev dodatnega pouka iz 

biologije v 7. in 8. razredu (2. skupina) in učencev dodatnega pouka v 9. razredu (3. skupina) na vprašanje 

opiši dele vejice, ki so označeni na skici.  
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Opazno drugačni so rezultati odgovorov učenk testne skupine. Te učenke so vse poznale 

popek oz. brst kot del rastline, ki se razvije za listom in je pozimi viden za listno 

brazgotino. Vedo, da sta izraza sinonima in so zato zapisale oba.  Brez problema so opisale 

tudi listno brazgotino. Vseh osem jih pozna tudi izraz sledka in nekatere so zraven 

pripisale ostanki listnih ţil, iz česar lahko sklepam, da imajo predstavo, da se z odtrganjem 

listnega peclja listne ţile zaprejo. Ko so opisovale svoje drevo ali grm, so naletele na 

različno število sledk in na različno postavitev, zato me ni presenetilo, da niso imele prav 

nobenih teţav pri opisu zgornje skice v primerjavi s svojimi sošolci in sošolkami, ki 

tovrstne izkušnje vodenega in samostojnega opazovanja vejic nimajo. Tudi Kruskal-

Wallisov test kaţe na statistično pomembno razliko pri tretjem odgovoru (χ2 =12,000; df = 

2, P = 0,002). 

 

Ob pripravi vprašalnika me je mikalo, da bi vprašanje zastavila tako, da bi učenci  morali 

označiti še lenticele, a sem predvidela, da bi bilo to le preveč pojmov za ostale učence, ki 

niso bili vključeni v dodatni pouk na terenu, zato sem zamisel opustila. 

 

 

4.2.6     Vprašanje 6: S čim so zaščiteni popki na zimski vejici? 

  
Zanimalo me je, ali učenci poznajo načine, s katerimi so pozimi zaščiteni popki, tako pred 

nizkimi temperaturami in pred sušo kakor tudi pred rastlinojedci. 

 

 
 

Slika 7: Speči popki navadnega divjega kostanja (Foto: M. Kočevar) 
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Ker sem vodeno opazovanje popkov izvajala ravno na vejicah in popkih navadnega divjega 

kostanja, prilagam sliko z naših opazovanj (Slika 6). 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Luskolisti Smola Dlačice Listi,

listki,

lističi

Drugo

Zaščita popkov

P
ra

v
il
n

i 
o

d
g

o
v

o
ri

 (
%

)

1.skupina (N=30)

2.skupina (N=8)

3.skupina (N=6)

 
 

Graf 6: Primerjava odgovorov učencev 9. razreda (1. skupina) z odgovori učencev dodatnega pouka iz 

biologije v 7. in 8. razredu (2. skupina) in učencev dodatnega pouka v 9. razredu (3.skupina) na vprašanje, s 

čim so zaščiteni popki na zimski vejici. 

 

 

Predvidevala sem, da učenci slabo poznajo zaščito z zimskih popkov z luskolisti ali druge 

načine kot so: smola, dlačice, voski. In res se je izkazalo, da 88,9 % učencev 1. kontrolne 

skupine (in nobeden učenec v 3. skupini) izraza luskolist ne poznajo, saj so vnašali besede: 

listki, lističi, ovoj, ovojnica, lupinica, nekateri pa so navajali  celo druge rastlinske dele kot 

so: skorja in steblo.  Še ustrezen bi lahko štela odgovor listi, saj so luskolisti preobraţeni 

listi. Le 2 učenca oz. 1 učenec je ve za moţnost zaščite popkov s smolo in 2 učenca 1. 

skupine za zaščito z dlačicami, zaščite popkov z voski ne pozna nihče. Zelo visok je tudi 

deleţ učencev obeh kontrolnih skupin, ki na to vprašanje niso odgovorili (33 %). Zanimiv 

je tudi odgovor enega učenca 3. skupine, ki je zapisal, da »popkov pozimi ni, zrastejo šele 

spomladi«, kar kaţe na nepoznavanje razvoja popkov skozi rastno sezono drevesa ali grma 

(Graf 6). 

 

Vse učenke testne skupine dodatnega pouka so vedele, da so popki zaščiteni z luskolisti. 

Tudi Kruskal-Wallisov test kaţe na statistično pomembne razlike pri tretjem odgovoru (χ2 

=8,533; df = 2, P = 0,014). 
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Več kot polovica učenk  je zapisala še dodatni pravilni odgovor za zaščito: 2 učenki 

dlačice, 3 učenke smola. Kruskal-Wallisov test kaţe na statistično pomembno razliko pri 

drugem odgovoru (χ2 =12,000; df = 2, P = 0,002). Tri učenke niso navedle drugega 

odgovora. Tako velika razlika v odgovorih me ni presenetila, saj so dekleta spremljala 

razvoj popka na posamezni rastlini in so zaščito spoznale z neposrednim opazovanjem in 

prek pisnih in slikovnih virov.  

 

 

4.2.7     Vprašanje 7: Na skici opiši dele popka! 

 

 

                                                             1 

_____________________________                                                                                                                         

 

                          

                                                               2 

_____________________________ 

 

                                                               3 

_____________________________ 

 

Tudi pri tej nalogi so morali učenci ne glede na navodilo ob skici le navesti dele v 

notranjosti mešanega popka. To jim je povzročalo precejšnje teţave, saj so nekateri opisali 

tako, kakor da je popek samo listni ali cvetni (Graf 7).  

 

Pri odgovoru 1 se je pokazalo, da je le 10 % učencev 1. kontrolne skupine pozna kot 

zunanjo zaščito popka izraz luskolisti, v 3. skupini pa tega ne pozna nihče. Spet so se 

pojavljali odgovori: listi, lističi, ovoj ipd. (30 % oz. 25 %), še kakšen drug neustrezen 

odgovor pa je napisalo 60 %  oz. 75 % učencev. Kar tretjina učencev ni napisala nobenega 

odgovora.  

 

Prav tako so imeli učenci teţave pri prepoznavanju delov v notranjosti popka. Nekateri so 

menili, da gre v sredini, kjer je v popku cvetna zasnova, za cvet, socvetje ali celo za pestič, 

prav tako niso  prepoznali zasnov listov znotraj popka ob straneh pod luskolisti.  
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Graf 7:  Primerjava odgovorov učencev 9. razreda (1. skupina) z odgovori učencev dodatnega pouka iz 

biologije v 7. in 8. razredu (2. skupina) in učencev dodatnega pouka v 9. razredu (3. skupina) na vprašanje, 

na skici opiši dele popka.  
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Kot pravilne odgovore sem pri odgovoru 2 poleg najustreznejšega termina »listna 

zasnova« (tako je odgovoril le 1 učenec 3. skupine), upoštevala še »mladi listki« in 

«listki«, čeprav je v botaniki izraz »listki« rezerviran za liste na gametofitu mahov. 

Odgovora, ki bi bil tudi popolnoma ustrezen, «mladi listi«, ni uporabil nihče. Odgovore v 

skupini »drugo« je dalo je 17 učencev obeh kontrolnih skupin, 18 učencev ni odgovarjalo 

na to vprašanje. 

 

Pri odgovoru 3 sem kot pravilne odgovore štela poleg najustreznejšega termina »cvetna 

zasnova«, kar sta pravilno odgovorila 2 učenca 1. skupine in noben učenec 3. skupine, 

upoštevala še odgovore »mladi cvetki« in »cvetki«. Odgovora, ki bi bil tudi popolnoma 

ustrezen, «mladi cveti«, ni uporabil nihče. Nepravilni odgovor je zapisalo 18 učencev obeh 

kontrolnih skupin, kar 16 učencev sploh ni odgovarjalo na to vprašanje. 

 

Ugotavljam, da je zelo visok odstotek pribliţno ustreznih odgovorov, kar pomeni, da so se 

ti učenci trudili pravilno odgovoriti, čeprav niso bili prepričani. Še bolj pa so presenetljivi 

vprašalniki brez navedbe odgovora. Verjetno je več razlogov, ki so to povzročili. Bodisi ti 

učenci niso vedeli, kaj bi odgovorili, in sem z vprašanjem v njih sproţila nelagodje bodisi 

zavestno niso ţeleli ugibati ali pa se jim preprosto ni dalo odgovarjati na to vprašanje oz. 

podvprašanja, ker vprašalnik ni bil predviden za ocenjevanje. 

 

 

Slika 8: Poganjek navadnega divjega kostanja (Foto: M. Kočevar) 

 

Prav nasprotno pa so vse učenke dodatnega pouka 2. skupine odgovorile na vsa tri 

podvprašanja. V celoti so usvojile zgradbo mešanega popka in vedo, kako so v podolţnem 
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prerezu videti vsi deli v notranjosti. Pravilno so označile vse tri dele, čeprav je bila v 

vprašalniku  prikazana le skica, one pa so tekom dodatnega pouka opazovale dejanske 

popke, še posebej pozorno terminalne popke divjega kostanja, ki so veliki in je njihovo 

opazovanje moţno tudi s prostim očesom.  

 

Kruskal-Wallisov test kaţe pri tem vprašanju na statistično pomembno razliko med 

znanjem učencev pri vseh treh odgovorih (odgovor št. 1: χ2 =8,533; df = 2, P = 0,014, 

odgovor št. 2: χ2 =9,833; df = 2, P = 0,007, odgovor št. 3: χ2 =9,111; df = 2, P = 0,011). 

 

Ta razlika v odgovorih kontrolnih skupin in testne skupine ponovno kaţe na to, da so 

slednje imele priloţnost na terenu spoznati mešane, cvetne in listne popke ter razlikujejo 

podobnosti in razlike, učenci pa so v razredu spoznali le popek kot celoto, podrobnosti 

zgradbe pa ne. 

 

4.2.8    Vprašanje 8:  Naštej 2 rastlini v šolski okolici, ki sta strupeni! 

 

Spraševala sem po strupenih rastlinah v okolici šole. Pričakovala sem, da večina pozna 

tiso, ki raste kot mogočen grm ob vhodu v šolo, in mogoče še kakšno drugo strupeno 

rastlino. Rastline, ki so le delno ali skoraj v celoti strupene in so opisane in označene na 

šolski naravoslovne učne poti, so tisa, lovorikovec, trdoleska, bršljan in robinija. 

 

 

 

Slika 9: Tisa (Taxus baccata L.) (Foto: M. Kočevar) 
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Nalašč sem vprašanje zastavila tako široko, da so učenci lahko navedli katerokoli rastlino v 

šolski okolici, lahko tudi zelnato, za katero vedo, da ima kakšen del strupen. Tako sem 

dobila odgovor -  sicer samo enega učenca - ripeča zlatica, kar mi je všeč, saj je njegovo 

razmišljanje seglo na travnate šolske površine, ki kot samostojna točka v naši šolski poti 

niso vključene. 
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Graf  8: Primerjava odgovorov učencev 9. razreda (1. skupina) z odgovori učencev dodatnega pouka iz 

biologije v 7. in 8. razredu (2. skupina) in učencev dodatnega pouka v 9. razredu (3. skupina) na vprašanje, 

naštej 2 rastlini v šolski okolici, ki sta strupeni.  

 

 

Pri tem vprašanju je 88,5 % oz. 83,3 % učencev kontrolnih skupin vedelo, da je tisa 

strupena rastlina, 4 učenci pa niso odgovorili na to vprašanje. Nekateri so poleg tega 

navajali še eno ali dve drugi strupeni rastlinski vrsti, vendar pa zanje niso vedeli v tako 

visokem deleţu. Tako je kot drugo strupeno rastlino največ učencev navedlo bršljan (19,2 

% oz. 16,7 %), sledijo pa robinija (15,4 % oz. 0 %) in lovorikovec (3,8 % oz. 0 %), 

medtem ko trdoleske ni navedel noben učenec v teh dveh skupinah. Kar 23,1 % učencev iz 

prve skupine in 50 % iz tretje skupine pa je napisalo drugačne, nepravilne odgovore. 

Odgovarjali niso 4 učenci 1. skupine (Graf 8). 

 

Vse učenke dodatnega pouka so vedele, da je tisa, ki raste ob vhodu v šolo in je na začetku 

šolske učne poti, strupena rastlina.  Kot drugo strupeno rastlino 6 učenk pozna še bršljan, 1 

učenka  lovorikovec, 1 pa robinijo. 
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Tudi pri tem vprašanju je bila razlika v deleţu pravilnih odgovorov med kontrolnima in 

testno skupino, vendar ni bila tako velika. Razlogi so gotovo v tem, da učenke niso 

opazovale bršljana, lovorikovca in robinije skozi daljše časovno obdobje. Kruskal-

Wallisov test kaţe na statistično pomembno razliko med odgovori učencev le pri odgovoru 

»bršljan« (χ2 =6,429; df = 2, P = 0,040). 

 

 

4.2.9     Vprašanje 9:  Katerih posajenih dreves iste vrste je  največ v okolici  

                                       šole? Za kaj se uporabljajo njihovi plodovi?  

 

To vprašanje je od učencev zahtevalo, da so pobrskali po spominu in v šolski okolici  iskali 

več enakih dreves, ki rastejo skupaj in ne le posamezno drevo. Prav tako so morali 

pomisliti, katere rastline so v okolici šole posajene in katere so samorasle. Nato pa so 

morali poimenovati vrsto teh dreves, kar pa se je pokazalo za precej zahtevno. 

 

 

 
 

Slika 10: Drevored navadnih divjih kostanjev (Aesculus hippocastanum L.) 

(Foto: M. Kočevar) 

 

 

Učenci so sicer kar v velikem številu (51,7 % oz. 16,7 %) navajali le besedo »kostanj«, kar 

pa nisem mogla šteti kot pravilen odgovor, saj gre za vrsto »navadni divji kostanj«  

(Aesculus hippocastanum L.), ki se razlikuje od drevesne vrste »pravi kostanj« (Castenea 

sativa Mill.), torej so učenci navajali le splošno ime, ne pa pravilnega imena rodu in/ali 

vrste. Drevesa, ki so jih še napisali, so: jablana, hruška, topol in hrast, poleg tega pa še 
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izraz za široko skupine dreves – »listavci«. Celotno, pravilno ime vrste, »(navadni) divji 

kostanj« je navedlo 48,3 % učencev prve skupine in 83,3 % tretje skupine (Graf 9).   
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Graf  9: Primerjava odgovorov učencev 9. razreda (1. skupina) z odgovori učencev dodatnega pouka iz 

biologije v 7. in 8. razredu (2. skupina) in učencev dodatnega pouka v 9. razredu (3. skupina) na vprašanji, 

katerih posajenih dreves iste vrste je največ v okolici šole in za kaj se uporabljajo njihovi plodovi.  

 

Pri uporabnosti sem kot ustrezen odgovor štela, če so učenci uporabili izraze »za zdravila«, 

»za mazila«, »za kreme« in tudi odgovor »za rakijo«, čeprav sem z vprašanjem ugotavljala 

namen uporabe, oni pa so mi odgovarjali z načini uporabe, za katero bolezen ali teţavo gre, 

pa niso navajali. Tako je 39,3 % oz. 50 % učencev vedelo za ustrezno uporabo, kar 53 % 

tega ni vedelo, 4 učenci v 1. in 2. skupini niso odgovorili.  

Zanimiv je tudi odgovor o uporabnosti, ki ga je navedel en učenec: »za obmetavanje«, ki 

mu ne morem oporekati, saj je jeseni med fanti obmetavanje s temi semeni res posebna 

športna disciplina, dokler seveda semen pod drevesi ne poberejo upokojenci. Drugi učenec 

pa je zapisal: »za pečt«, kar kaţe, da ta učenec ne razlikuje obeh drevesnih vrst, saj so 

plodovi domačega kostanja uţitni, semena divjega kostanja pa ne. 

Tudi pri tem vprašaju se je izkazalo, da bi učence bolj ustrezno vprašala, zakaj se 

uporabljajo njihova semena in ne zakaj se uporabljajo njihovi plodovi. 

 

Učenke testne skupine so v 75 % deleţu navedle ime »(navadni) divji kostanj«, saj smo 

zaradi te drevesne vrste v šolsko učno pot vnesle poseben habitat – drevored, ki ga 

sestavljajo navadni divji kostanji. A vseeno sta 2 učenki zapisali napačno »oreh«. Do tega 

zaključka sta očitno prišli, ker je dreves navadnega oreha v visokodebelnem sadovnjaku 
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tudi nekaj več skupaj in so resnično tudi posajena. Tako so potem za uporabo navedli, da je 

za hrano, kar je res, saj so orehova jedrca odlična za orehovo potico in še kaj. Tiste učenke, 

ki pa so kot drevesno vrsto navedle (navadni) divji kostanj, so večinoma vedele tudi za 

uporabo njegovih semen (62,5 %).  

 

Kruskal-Wallisov test med vsemi tremi skupinami učencev ne kaţe statistično pomembne 

razlike pri nobenem podvprašanju tega vprašanja (zasajena vrsta;  χ2 =o444; df = 2, P = 

0,801, pri uporabi te vrste pa χ2=0,138; df = 2, P = 0,934). 

 

4.2.10      Vprašanje 10:  Zakaj raste bršljan ob drevesu? 

 

Namen mojega vprašanja je bil spoznati razmišljanja učencev o razlogih, zaradi katerih 

bršljan raste ob drevesih (kakor v šolski okolici na enem izmed navadnih divjih kostanjev) 

ali kje drugje ob kakšni drugi opori.  

 

Slika 11: Navadni bršljan (Hedera helix L.) na navadnem divjem kostanju (Foto: M. Kočevar) 

 

Bršljan je vzpenjavka, pri rasti okoli opore si pomaga z oprijemalnimi koreninami. Ker 

sem dobila pri odprtem tipu vprašanj zelo raznovrstne odgovore, sem se morala odločiti, 

kako jih razvrstiti. Po tehtnem premisleku sem oblikovala dve skupini odgovorov. Za 

pravilne odgovore sem upoštevala le odgovore, ki je vseboval opis poti rastline k svetlobi, 

npr. »raste k svetlobi« in »drevo mu daje oporo«. Med nepravilne odgovore pa sem uvrstila 

vse druge odgovore kot so »raste navzgor« in »se opleta« ali »se ovija ob drevesu«.  
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Seveda sem med nepravilne odgovore uvrstila tudi odgovore »za zaščito«, »za soţitje z 

drevesom«, »ker črpa vodo«, »ker dobiva hrano«, »ker je pokazatelj čistega zraka« ipd. Ta 

zadnji odgovor kaţe na zamenjavo z lišaji, ki tudi ţivijo na skorji dreves in grmov, prejšnji 

odgovori pa na predstavo, da je bršljan v soţitju z drevesom, kakor je to prisotno pri 

nekaterih glivah.  

 

V prvi skupini je le 25 %, v tretji skupini pa 66,7 % učencev napisalo ustrezne odgovore, 

zakaj bršljan raste ob drevesu, drugi so odgovorili nepravilno. 8 učencev obeh kontrolnih 

skupin ni odgovorilo (Graf 10). 
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Graf 10: Primerjava odgovorov učencev 9. razreda (1. skupina) z odgovori učencev dodatnega pouka iz 

biologije v 7. in 8. razredu (2. skupina) in učencev dodatnega pouka v 9. razredu (3. skupina) na vprašanje, 

zakaj raste bršljan ob drevesu.  

 

 

V testni skupini je bil rezultat bistveno boljši od 1. skupine, saj je 50 % učenk razumelo, 

zakaj bršljan potrebuje oporo, a slabši od 3. skupine učencev.  

 

4.2.11     Vprašanje 11:  Kateri iglavci rastejo v okolici šole? 

 

Pri tem vprašanju sem ţelela preveriti, za katere iglavce učenci vedo, da rastejo v okolici 

šole. Z vprašanjem sem seveda mislila na rastline golosemenke in znotraj te na skupino 

rastlin, ki ima zelo dobro prilagojene liste, da prenese vroča, suha poletja in mrzle zime. Ta 

prilagoditev pomeni, da so listi številni, a zelo ozki, usnjati in zaščiteni z debelo kutikulo. 
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Med različne oblike listov iglavcev spadajo iglice in luskasti listi. Da so v odgovorih lahko 

tudi ugibali, je razvidno iz nepravilnega odgovora jelka in cipresa, ki ne rasteta v šolski 

okolici. 

 

 
 

Slika 12: Pogled na iglavce, v ospredju evropski macesen (Larix decidua Mill.) 

(Foto: M. Kočevar) 

 

Vprašanje o iglavcih je vprašanje, pri katerem je bil v obeh kontrolnih skupinah le en 

učenec, ki ni odgovoril, iz česar lahko sklepam, da je poznavanje osnovne delitve dreves 

na listavce in iglavce usvojeno in utrjeno. (Graf 11). 

 

Z rezultati odgovorov sem kar zadovoljna, saj vsak učenec pozna vsaj kakšno drevo ali  

drevesno vrsto iz skupine iglavcev (spraševala sem v mnoţini). Tako je kar 69,4 % 

učencev obeh kontrolnih skupin navajalo odgovor »bor«, saj rasteta ob šoli tako rdeči bor 

kakor črni bor. Odgovor »bor« sem zato uvrstila v skupino »drugo« (75,9 % oz. 83,3 %). V 

tej skupini sta tudi odgovora »jelka« in »cipresa«, ki pa ju ni v šolski okolici (graf 11). 

Največ učencev je naštelo tiso (48,3 % oz. 66,7 %), (evropski) macesen (48,3 % oz. 66,7 

%) in (navadno) smreko (55,2 % oz. 83,3 %),  a le 10,3 % oz. 16,7 % črni bor in 10,3 % 

oz. 16,7 % rdeči bor.  

 

V testni skupini ni odgovora samo »bor«, kar kaţe na boljše poznavanju posameznih 

dreves, tudi vrst. Vsa dekleta poznajo (navadno) tiso in (evropski) macesen, 87,5 % pa še 

(navadno) smreko, 62,5 % rdeči bor in 37,5 % črni bor. Neustreznih odgovorov ni bilo 
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Graf 11: Primerjava odgovorov učencev 9. razreda (1. skupina) z odgovori učencev dodatnega pouka iz 

biologije v 7. in 8. razredu (2. skupina) in učencev dodatnega pouka v 9. razredu (3. skupina) na vprašanje, 

kateri iglavci rastejo v okolici šole.  

 

 

Primerjava vseh treh skupin s Kruskal-Wallisovim testom kaţe, da pri večini odgovorov ni 

statistično pomembnih razlik, razen pri kategoriji »drugo« (χ2 =12,000; df = 2, P = 0,002), 

verjetno zato, ker v testni skupini ni bilo odgovora »bor«. 

 

Naj povem še to, da je tisa velik grm, ki raste ob glavnem vhodu v šolsko stavbo, zato jo 

pozna največje število učencev. Za macesen domnevam, da so se učili o njegovi posebnosti 

odpadanja iglic in raste v bliţini vhoda prve triade. Zanimiva pa je še smreka, ki sicer ne 

raste prav na šolski parceli, ampak je v bliţnji šolski okolici, zato je tudi bila primeren 

odgovor. 

 

Predvidene odgovore vseh iglastih drevesnih vrst, ki rastejo v okolici šole, sta dali 2 dekleti 

testne skupine ter zanimivo in pohvalno, tudi ena učenka kontrolne 1. skupine. 

 

 

4.2.12      Vprašanje 12:  Katera tujerodna vrsta dreves sestavlja gozdiček v 

                                          okolici  šole?   

                                          Zakaj je tujerodna vrsta?  

                                          Zakaj so ta drevesa uporabna?  

                                          Kakšna je njihova skorja?  
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To sestavljeno vprašanje je od učencev zahtevalo poznavanje šolske okolice, prav tako pa 

znanja o lastnostih in uporabnosti robinije in razumevanje pojma tujerodna rastlina. 

 

 
 

Slika 13: Šolski gozdiček dreves robinije (Foto: M. Kočevar) 

 

 

Iz odgovorov lahko ugotovim, da zelo malo učencev kontrolnih skupin (9,5 % oz. 33,3 %) 

pozna pravo botanično ime drevesa, ki sestavlja gozdiček v okolici šole, torej robinije. Še 

vedno večina uporabljajo besedo akacija (76,2 % oz. 33,3 %). Kljub temu pa sem 

ugotovila, da skupaj 61,1 % učencev kontrolnih skupin ve, da ta vrsta sestavlja gozdiček in 

da je tujerodna. Nekateri učenci (14,3 % oz. 33,3 %) ne vedo, po katerem drevesu sem 

spraševala, in navajajo druge drevesne vrste (oreh, bor, rdeči bor, hrast), čeprav robinije v 

gozdičku zelo prevladujejo in ob šoli ni drugega gozdička. 25 % učencev na to vprašanje ni 

odgovorilo (Graf 12). 

 

Lahko pa iz odgovorov učencev zaključim, da zelo dobro poznajo pojem tujerodna vrsta, 

saj je zelo visok deleţ učencev 1. skupine (88,5 %) in vsi učenci 3. skupine ustrezno 

opisalo, zakaj je robinija tujerodna vrsta. Nepravilni ali pomanjkljivi odgovor (»tukaj je 

veliko časa«, »je tuja« in »ni naravno posajena«) je napisalo le 11,5 % učencev 1. skupine, 

4 učenci te skupine pa niso odgovorili na vprašanje. Tudi tu so bili odgovori zelo raznoliki, 

a iz njih se je dalo razumeti, da je robinija »prinešena od drugod«, »iz drugih krajev«, »iz 

drugih drţav«, en zapis pa je bil, da »ni avtohtona vrsta«.  
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Graf 12:  Primerjava odgovorov učencev 9. razreda (1. skupina) z odgovori učencev dodatnega pouka iz 

biologije v 7. in 8. razredu (2. skupina) in učencev dodatnega pouka v 9. razredu (3. skupina) na vprašanja, 

katera tujerodna vrsta dreves sestavlja gozdiček v okolici šole, zakaj je tujerodna vrsta, zakaj so ta drevesa 

uporabna, kakšna je njihova skorja. 
 

Na  podvprašanje o uporabnosti teh dreves je bilo moţnih veliko odgovorov, največ pa so 

navajali odgovore » za med«, »za čebele«, »za kurjavo«, »za pohištvo«, pa tudi odgovore 

kot so »za čist zrak«, »za park«, za senco«. Ti odgovori so mi povedali, da učenci poznajo 

nekatere funkcije dreves na splošno in sklepajo, da te veljajo tudi za robinijo. Pri odgovoru 

»ker jih je veliko« pa ni mogoče razbrati, ali je učenec mislil v tem gozdičku ali v Beli 

krajini ali v Sloveniji, vendar je sklepal, da več dreves omogoča nove in drugačne funkcije 

kot posamezno drevo, kar je pravilna ugotovitev. Ne morem razumeti, da na to vprašanje 

kar 25 % učencev ni niti poskušalo odgovoriti. Torej 100 % oz. 83,3 % učencev obeh 

kontrolnih skupin je napisalo tehtne razloge za uporabnost robinije (ali drugega drevesa) v 

gozdičku ali kje drugje, ostali pa ne. V 1. skupini ni ogovorilo 10 učencev. 

 

Pri vprašanju »kakšna je njihova skorja«, sem spoznala, da bi morala vprašanje zastaviti 

drugače, npr. »kakšno je njihovo lubje na otip«, če bi ţelela le odgovore o površini lubja, 

zato sem tistim učencem, ki so mi navedli barvo, odgovor upoštevala. (Skorja je namreč 

gozdarski izraz, pravilni botanični izraz pa je lubje.) Tako sem za pravilne odgovore štela, 

če so napisali »hrapava«, »groba«, »ima trne«, »siva«, »rjava« ipd. Vendar je le 75 % oz. 

50 % učencev kontrolnih skupin napisalo ustrezne odgovore. Kar je še teţje doumeti pa je, 

da kar 55,6 % učencev sploh ni odgovorilo na to vprašanje, čeprav je robinija v Beli krajini 



Kočevar M.  Pomen urejanja šolske učne poti skozi projektni pouk pri dodatnem pouku biologije                                           

     Dipl. delo, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška f., Biotehniška f. Odd. za biologijo, 2011                                                                           

                                                                    

66 

zelo pogosto drevo. Iz tega rezultata lahko sklepam, da večina učencev te generacije še ni 

potipala skorje tega drevesa ali si jo vsaj pozorno, od blizu ogledala. 

 

 
 

Slika 14: Šolski čebelnjak v bliţini novega gozdička (Foto: M. Kočevar) 

 

Učenke v testni skupini so vse vedele, da je drevo v šolskem gozdičku robinija. Pri 

razumevanju pojma tujerodnost in pri uporabnosti drevesa je bil deleţ njihovih pravilnih 

odgovorov nekoliko niţji (87,5 %). Dobro poznajo tudi videz in otip skorje robinije, saj jih 

je 87,5 % navedlo, da je hrapava, to pa zato, ker so jo same otipale in videle in si tako laţje 

zapomnile njene značilnosti. Ena učenka je navedla tudi ustrezno barvo skorje tega 

drevesa. 

 

Če primerjamo kontrolno skupino in testno po posameznih odgovorih, vidimo, da ni velike 

razlike pri pojmu tujerodno drevo, ki ga je velika večina učencev osvojila ţe pri rednem 

pouku biologije v razredu. So pa velike razlike pri odgovoru o pravilnem imenu drevesa. 

Tu je bilo potrebno delo z dodatnimi pisnimi viri, kjer so učenke spoznale, za katero 

skupino rastlin gre in kateri so sorodniki robinije. Ravno tako pri odgovoru o lubju 

drevesa, kjer je bila potrebna neposredna izkušnja z drevesom. Zato so bile v obeh 

primerih učenke testne skupine v veliki prednosti, vendar Kruskal-Wallisov test tega ni 

pokazal, saj pri zadnjih treh odgovorih ni bilo statistično pomembnih razlik, razen pri 1. 

vprašanju o imenu drevesa (χ2 =9,400; df = 2, P = 0,009). 
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4.2.13     Vprašanje 13:  Napiši rastlino v šolski okolici, ki ima trne:  

                                         Napiši rastlino v šolski okolici, ki ima bodice: 

 

V tem vprašanju sem ţelela ugotoviti ali učenci ločijo trn in bodico in ali poznajo rastline v 

okolici šole, ki imajo bodisi trne bodisi bodice. 

 

Z analizo njihovih odgovorov sem ugotovila, da je bilo to vprašanje zanje izrazito teţko. 

Teţave jim je delalo predvsem ločevanje trna in bodice ter nato še določitev rastlin, ki 

imajo te rastlinske dele. Ob šolskem vhodu je nasad vrtnic, zato sem odgovor vrtnica štela 

kot pravilen. A kaj, ko so navajali, da imajo te vrtnice trne, kot pravimo v vsakdanjem 

jeziku. V botaničnem jeziku je to bodica, saj izrašča iz povrhnjice stebla. Trn pa je 

spremenjen list ali del lista – torej rastlinski organ, ki se preobrazi v bodeč kratek poganjek 

in rastlino varuje pred rastlinojedci (Johnson, 2010). 

 

 

 

Slika 15: Robinija (Robinia pseudacacia L.) in navadna robida (Rubus sp.) 

(Foto: M. Kočevar) 

 
 

Prav tako sem ugotovila, da so tudi v tej nalogi navajali besedo akacija namesto robinija, 

predvsem pa je zelo opazno, da botanični izraz »bodica« zamenjujejo z iglico iglavcev. 

Tako je le ena učenka 3. kontrolne skupine pravilno navedla robinijo kot primer rastline s 

trni in potem v drugem delu vprašanja robido kot primer rastline z bodicami (Graf 13). 
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Graf 13:  Primerjavi odgovorov učencev 9. razreda (1. skupina) z odgovori učencev dodatnega pouka iz 

biologije v 7. in 8. razredu (2. skupina) in učencev dodatnega pouka v 9. razredu (3. skupina) na vprašanji, 

napiši rastlino v šolski okolici, ki ima trne in napiši rastlino v šolski okolici, ki ima bodice.  

 

 

Pravilni odgovor za rastlino s trni je dalo le 34,6 % oz. 33,3 % učencev, za rastlino z 

bodicami pa le 52,2 % oz. 40 % učencev kontrolne skupine. Kar 11 % učencev obeh 

kontrolnih skupin ni zapisalo odgovora za trn in 22 % učencev ne za bodico. Ostali so 

odgovorili nepravilno, zamenjevali so rastline z bodicami in trni ali pa so navajali iglavce. 
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V šolskem gozdičku, kjer je robinija prevladujoče drevo (poleg tega rastejo tam še navadni 

bezeg, lipovec in navadni oreh) in robida prevladujoča podrast, sem z učenkami dodatnega 

pouka opazovala razlike med trnom in bodico ter opozorila nanje. Polovica učenk 2. 

skupine dodatnega pouka zato pozna te razlike, za drugo polovico učenk dodatnega pouka 

pa je bilo to vprašanje vseeno pretrd oreh. So pa vse učenke te skupine poznale rastline, ki 

imajo bodice, torej robide. Kruskal-Wallisov test je samo pri odgovoru za bodice pokazal 

statistično pomembne razlike (χ2 =12,000; df = 2, P = 0,002). 

 

Kot zanimivost naj navedem, da robidi po belokranjsko rečemo »kopina« in da poje 

belokranjska pesem: »Izrasla je kopina, sredi polja ravnoga …«, kar kaţe na lastnost teh 

rastlin, da se razmnoţujejo s svojimi šibastimi poganjki, kar pa pri kmetih ni ravno 

zaţeleno. Zato ţe vrsto let črnomaljska občina nagrajuje posameznike, društva in podjetja 

za pozitiven prispevek na ekološkem področju z brezo, za slabo ravnanje z okoljem pa s 

kopino. 

 

4.2.14      Vprašanje 14:  »__________,__________, tenkolaska, kdo lase ti  

                                           razčesava, da stoje ti tak lepo? Katero drevo je opisal 

                                           Oton Ţupančič v tej pesmi?  

                                           Zaradi katere lastnosti tega drevesa?  

                                           Kakšna je barva vejic v mladosti?  

 

Tukaj sem vprašanje z namenom zastavila malo drugače, saj je drevo, po katerem 

sprašujem, značilnost Bele krajine. Ker sama pesem opisuje določene značilnosti breze, je 

bilo mogoče predvideti, kakšna vprašanja bom postavila v nadaljevanju. 

 

Tako resnično ni bilo učenca v obeh kontrolnih skupinah, ki ne bi pravilno odgovoril na 

prvo vprašanje, katero drevo opisuje pesnik v zgoraj navedeni pesmi (Graf 14).   
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Slika 16: Navadna breza (Betula pendula L.) (Foto: M. Kočevar) 

 

Zataknilo pa se je ţe pri tem, zaradi katere lastnosti tega drevesa, saj na to vprašanje 4 

učenci niso odgovorili, 57,7 % oz. 83,3 % jih je vedelo, da »zaradi lepih vejic«, »zaradi  

tankih vejic«, »vejice so viseče«. Nekateri so odgovarjali, da »zaradi zelenih vejic«, 

»zaradi listja«,  ali  pa zanimiv odgovor, »ker res tako delujejo«. Ker bi vsi ti odgovori 

lahko veljali tudi pri drugih mladih drevesih, jih nisem štela za pravilne.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

(Navadna)

breza

Tanke in/ali

povešene

Rdeča, rjava,

rdečerjava

barva 

Breza - drevo v pesmi, vejice, lubje vejic

P
ra

v
il
n

i 
o

d
g

o
v

o
ri

 (
%

)

1.skupina (N=30)

2.skupina (N=8)

3.skupina (N=6)

 

Graf 14: Primerjava odgovorov učencev 9. razreda (1. skupina) z odgovori učencev dodatnega pouka iz 

biologije v 7. in 8. razredu (2. skupina) in učencev dodatnega pouka v 9. razredu (3. skupina) na vprašanja, » 

______, ______, tenkolaska, kdo lase ti razčesava, da stoje ti tak  lepo?«, katero drevo je opisal Oton 

Ţupančič v tej pesmi, zaradi katere lastnosti tega drevesa, kakšna je barva vejic v mladosti.  
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Pri tretjem vprašanju, kjer sem spraševala po barvi mladih vejic, je mnoge zavedlo, da je 

sicer skorja debla bela in so enostavno sklepali, da so takšne tudi mlade vejice. Nekateri pa 

so napisali, da so mlade vejice svetle, svetlo rjave ipd. Samo 17,9 % učencev 1. skupine je 

vedelo, da so mlade vejice breze v resnici rjave, rdeče, rdečkaste ipd. V 3. skupini tega ni 

vedel noben učenec.  

 

Tudi v testni skupini ni bilo dekleta, ki ne bi v pesmi prepoznalo breze, pri vprašanju, 

zaradi katere lastnosti, pa ena učenka ni poznala odgovora. Za barvo mladih vejic nista 

vedeli 2 učenki, 75 % pa učenk pa je to značilnost breze pravilno zapisalo. Kruskal-

Wallisov test je pri tem vprašanju pokazal statistično pomembne razlike samo pri barvi 

mladih brezovih vejic (χ2 =6,429; df = 2, P = 0,040). 

 

S tem, kako dobro so vsi učenci v generaciji prepoznali brezo, sem zadovoljna, slabše pa 

so se izkazali pri poznavanju značilnosti tega čudovitega drevesa. Učenke dodatnega pouka 

so pozorno in natančno opazovale tudi to drevo in zato ga dobro poznajo.  

 

Predhodno sem razmišljala, da bi učence postavila tudi vprašanje, kaj so črne pike na 

belem lubju brez, a sem ga izločila, saj zahteva odlično, poglobljeno botanično znanje. 

 

 

4.2.15    Vprašanje 15:  Katero drevo daje senco klopem v šolskem parku?  

                                         Kakšne barve je njegova skorja?  

 

 

Slika 17: Navadni oreh (Juglans regia L.), zgodaj spomladi ( (Foto: M. Kočevar) 
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Predvidevala sem, da bodo to drevo učenci poznali, saj jih veliko raste izpod miz in klopi v 

visokodebelnem sadovnjaku. Vendar se je izkazalo, da sta dve premični klopci občasno 

postavljeni na ploščadi pred šolo in nad njima raste ostrolistni javor. Ker so nekateri ob 

vprašanju pomislili tudi na to, sem upoštevala oba odgovora, tako (navadni) oreh, kakor 

(ostrolistni) javor. Pri tem vprašanju sem dopustila tudi takšne pomanjkljive odgovore, ker 

sem spraševala po drevesu in ne točno po drevesni vrsti. 

 

V kontrolni skupini je tako za eno izmed dreves (navadni oreh ali ostrolistni javor) vedelo 

83,3 % oz. 66,7 % učencev,  4 oz. 2 učenca pa so napisali druge vrste listavcev (hrast, lipa 

in bukev). Hrasta in bukve ni v šolski okolici, tudi lipe ne, raste pa lipovec. Na vprašanje ni 

odgovorilo 16,7 % učencev 1. skupine. Tako slabo poznavanje teh dreves pa kaţe tudi na 

to, da učenci te generacije v času devetletnega šolanja s svojimi učitelji niso prav pogosto 

sedeli na teh klopcah (Graf 15).  
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Graf 15: Primerjava odgovorov učencev 9. razreda (1. skupina) z odgovori učencev dodatnega pouka iz 

biologije v 7. in 8. razredu (2. skupina) in učencev dodatnega pouka v 9. razredu (3. skupina) na vprašanji, 

katero drevo daje senco klopem v šolskem parku in kakšne barve je njegova skorja.  

 

Pri vprašanju barve drevesne skorje sem upoštevala za pravilen odgovor »sivo« in 

»sivorjavo«, samo  besedo »rjavo« pa ne. Starejše drevo oreha ima sicer temnejšo barvo 

skorje, a ne rjavo, črno ali celo rumeno, kakor sem dobila odgovore od učencev. 
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Ravno tako je skorja ostrolistnega javorja siva, bleda, kasneje temnejša, kakor navajajo 

opisi botanikov za opis barve skorje tega drevesa, in zato drugih navedenih barv nisem 

štela za pravilne. (Tudi tukaj velja, da bi bil primernejši izraz v tem vprašanju lubje.) 

V kontrolni skupini učencev je po teh kriterijih ustrezno opisalo skorjo navadnega oreha ali 

skorjo ostrolistnega javorja 44,4 % oz. 66,7 %, nepravilno 55,6 % oz. 33,3 % učencev, 

odgovorilo pa ni 8,3 % učencev. Tretjina učencev obeh kontrolnih skupin je pravilno 

odgovorila na obe vprašanji. 

 

V testni skupini so vsa dekleta vedela, po katerem drevesu sprašujem, saj smo pri 

dodatnem pouku pod njim nekajkrat posedale, opazovale okolico in načrtovale. Prav tako 

so vse pravilno opisale, da ima navadni oreh skorjo sive barve, čeprav Kruskal-Wallisov 

test ni pokazal statistično pomembnih razlik  pri nobenem od odgovorov (vse vrednosti P > 

0,05). 

Prepričana sem, da bi učenke testne skupine znale odgovoriti tudi na vprašanje, kakšne 

barve so mladi orehovi listi (Slika 15). 

 

4.3    BISTVENE UGOTOVITVE ANALIZE ZNANJA UČENCEV  
 

 

Razviden je razkorak med znanjem obeh kontrolnih in testne skupine, še posebej pri vseh 

vprašanjih drugega sklopa. Ta se nanašajo na natančno opazovanja zgradbe in razvoja 

rastlin (5., 6. in 7. vprašanje). Tako je pri poznavanja prečnega prereza popka in pa pri 

zgradbi vejice in popka opazna očitna prednost testne skupine pred njihovimi sošolci iz 

obeh kontrolnih skupin. 

Prav tako so opazne posamezne prednosti pred 1. kontrolno skupino pri večini drugih 

vprašanjih iz vprašalnika, tako iz prvega sklopa (procesi rasti, spreminjanje barve listov in 

odpadanje listov, razen razvoja plodov), kakor tudi iz tretjega sklopa (poznavanja 

značilnosti in uporabnosti dreves na šolski učni poti). Tu razlike niso pri vseh vprašanjih 

enako velike, največje pa so pri 8. vprašanju o strupenih rastlinah, 11. vprašanju o iglavcih, 

pri 12. vprašanju o robiniji, deloma pri 14. vprašanju o brezi in pri 15. vprašanju o 

navadnem orehu.  

Učenci 3. kontrolne skupine so pokazali boljše znanje od testne skupine pri 2. vprašanju o 

razvoju plodov, pri 9. vprašanju o posajenih drevesih v šolskem drevoredu in pri 10. 

vprašanju o rasti bršljana. 
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Iz primerjave odgovorov vseh drugih učencev 9. razreda v primerjavi z učenkami 9. 

razreda, ki so obiskovale dodatni pouk iz biologije v 7. in 8. razredu, je še ena zelo opazna 

in sporočilna razlika. V obeh kontrolnih skupinah je bilo pri nekaterih vprašanjih kar nekaj 

učencev, ki niso odgovorili na posamezno vprašanje, medtem ko se to pri testni skupini ni 

zgodilo niti pri enem vprašanju niti pri eni učenki. Moj povzetek je v smeri iskanja 

takšnega razloga, ki kaţe na njihovo dobro poznavanje tematike in zato je prisotna zelo 

visoka suverenost v odgovorih teh učenk pri večini vsebinah iz vprašalnika. Hkrati pa sta 

razloga gotovo vsaj še dva: iz tega se čuti njihova odgovornost do mene kot njihove 

predane mentorice in odgovornost vsake učenke do sebe in do skupine kot soustvarjalke 

učne poti in raziskovalke na njej. 

 

Učenci, ki so se v 9. razredu vključil k dodatnemu pouku iz biologije in so se udeleţili 

tekmovanja za Proteusovo priznanje iz biologije, so dodatno podrobneje spoznali zgradbo, 

razmnoţevanje in uporabnost naslednjih vrst: jelka (Abies alba), tisa (Taxus baccata), 

evropski macesen (Larix decidua), dob (Quercus robur), bukev (Fagus sylvatica), črna 

jelša (Alnus glutinosa), robinija (Robinia pseudacacia), črni trn (Prunus spinosa), bela 

omela (Viscum album) in spomladanska resa (Erica carnea). Spoznali so tudi ekologijo 

naštetih vrst (območja razširjenosti, ţivljenjski prostor - tip gozda, gozdni rob ipd), 

medvrstne odnose z vrstami, s katerimi sobivajo, prilagoditve na okolje, nastanek in 

zgradbo lesa, tipe cvetov in plodov pri izbranih vrstah, razlike med kritosemenkami in 

golosemenkami, razliko med avtohtonimi in tujerodnimi vrstami ter posledice širjenja 

tujerodnih vrst za avtohtono rastlinstvo (Društvo biologov Slovenije, spletna stran). 

 

Vsebina šolske naravoslovne učne poti, ki jo je v projektu uredila 2. skupina učenk, se z 

vsebino, ki so jo predelali udeleţenci tekmovanja za Proteusovo priznanje iz biologije  (3. 

skupina) prekriva predvsem pri poznavanju dveh drevesnih vrst, to je robinije in 

evropskega macesna, deloma pa tudi pri splošnih temah o drevesih (ţivljenjski prostor, 

prilagoditve in medvrstni odnosi). Rezultati tega znanja so zajeti znotraj 3. skupine  

učencev in v celoti gledano kaţejo pri določenih vprašanjih boljše znanje od učenk 2. 

skupine, pri vprašanjih poznavanja zgradbe vejic in popkov ter dreves in grmov pa slabše 

znanje. 

Učni načrt med zapisanimi cilji predvideva poznavanje številnih dreves in grmov, vendar 

daje učitelji moţnost, da sam izbere, katerim vrstam bo dal poudarek. 
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4.4    ANALIZA MNENJ UČENCEV 
 

4.4.1    Vprašanje 16:   Kako ti je všeč učenje biologije v šolski okolici v  

                                        primerjavi z  učenjem v razredu? 

 

Obkroži najbolj ustrezen odgovor! 

f. ni mi všeč učenje v šolski okolici 

g. učenje v razredu je boljše, kjer sedim za mizo in se mi ni treba gibati 

h. vseeno mi je, kje poteka pouk 

i. bolj mi je všeč, če poteka pouk zunaj, ker je ponavadi bolj zanimivo 

j. veliko bolj  mi je všeč pouk v naravi, pri takih urah si snov bolje zapomnim  

 

Moj namen je bil od obeh skupin učencev dobiti mnenje o učenju biologije v okolici šole v 

primerjavi z učenjem v razredu, ali jim takšen način dela ustreza ali ne in zakaj. 

Predvidevala sem, da jim bo ta način dela všeč in da bodo pri večini odgovori v prid 

terenskega dela. 

 

Kar 40 % oz 33,3 % učencem kontrolnih skupin je učenje zunaj razreda »veliko bolj všeč«, 

ker si pri takih urah snov bolj zapomnijo (Graf 16). Tretjini učencev obeh kontrolnih 

skupin pa je tak pouk »bolj všeč«, ker je ponavadi bolj zanimivo. Ta podatek je zelo 

zgovoren, saj kaţe na to, da učenci iz svoje lastne izkušenj menijo, da je bilo pri takšnem 

načinu dela dosti bolj zanimivo in da so si laţje zapomnili nekaj, kar so predhodno začutili, 

torej videli, slišali, okusili, vohali in/ali se dotaknili. 

 

Petim učencem kontrolne 1. skupine se je zdelo učenje v razredu boljše, »ker v razredu 

lahko sedijo za mizo in se jim ni treba gibati«, medtem ko morajo pri učenje v šolski 

okolici hoditi in aktivno opazovati naravo. Štirim učencem je bilo vseeno, zadovoljni so 

bili tako z učenjem v razredu kakor tudi zunaj njega. 

 

Noben učenec 1. skupine in le 1 učenec 3. skupine se je strinjal s trditvijo »ni všeč učenje v 

šolski okolici« in bi raje videl, da bi pouk potekal v razredu. Najbrţ zato, ker je tam zanj 

bolj znano in udobno okolje. Prav tako bi za učence, ki so pokazali bolj odklonilen odnos 

do neposrednega opazovanja v naravi, lahko sklepali, da imajo lahko negativne izkušnje s 

takega učnega dela ali morda neke vrste strah pred naravo ali predsodek do določenih ţivih 

bitij.   
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V testni skupini ni bilo izraţenega niti enega odklonilnega mnenja do učenja v šolski 

okolici in niti enega odgovora, da je učenje v učilnici boljše, ker se jim ni treba gibati. Iz 

tega lahko sklepam, da so učenke dodatnega pouka ţe predhodno imele višjo afiniteto do 

izkušenjskega učenja, ki se jim je utrdila ali pa še zvišala v času njihovega sodelovanja pri 

dodatnem pouku iz biologije. Deleţ tistih učenk, ki jim je bilo vseeno, kje se učijo, je bil 

25 %. Največji je bil deleţ tistih učenk (62,5 %), ki jim je bilo bolj všeč, če pouk poteka v 

naravi, ker je ponavadi pri takšnih urah bolj zanimivo. Veliko bolj všeč pa je bil pouk na 

prostem 12,5 % učenk, in sicer zaradi tega, ker si pri takih urah snov bolj zapomnijo.  

 

Odgovori učencev vseh treh skupin (78 % učencev 2. skupine, 73,3 % učencev 1. skupine 

in 66,6 % učencev 3. skupine) so pokazali, da ima večina učencev raje razgiban in 

dinamičen pouk, ki se odvija v naravi šolske okolice. Da med odgovori učencev vseh treh 

skupin ni bilo velikih odstopanj, pokaţe tudi Kruskal-Wallisov test (vse vrednosti P> 

0,05). Razumljivo je, da ima nekaj učencev raje pouk v učilnici, saj je zanje bivanje v 

naravi morda neprijetno. Različni razlogi lahko povzročijo, da se nekateri učenci v razredu 

resnično počutijo bolj varne.  
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Graf 16: Primerjava odgovorov učencev 9. razreda (1. skupina) z odgovori učencev dodatnega pouka iz 

biologije v 7. in 8. razredu (2. skupina) in učencev dodatnega pouka v 9. razredu (3. skupina) na vprašanje, 

kako ti je všeč učenje biologije v šolski okolici v primerjavi z učenjem v razredu?  
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Mislim pa, da je tudi učitelju veliko laţje poučevati, če lahko učenci naprej sami doţivijo 

to, kar mora  drugače v učilnici nekako povedati, ubesediti, pokazati z modeli ali učili in 

nato posploševati. Res pa je tudi, da poučevanje na prostem zahteva precejšno mero 

energije, saj mora biti učitelj spreten in gibčen pri vodenju skupine na terenu, teren mora 

dobro poznati in poleg tega še nenehno skrbeti, da se učenci ne bi poškodovali, se oddaljili 

ali zašli. 

 

 

4.4.2.    Vprašanje 17:  Koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami v zvezi z  

                                       biologijo? 

 

              V vsaki vrstici označi samo en križec. S križcem označite trditev, če: 

 

              A -  Popolnoma se strinjam 

              B -  Strinjam se 

              C -  Ne strinjam se  

              D -  Sploh se ne strinjam 

 

TRDITVE A B C D 

a.  Pri biologiji sem ponavadi  dober/dobra.     

b. Rad/a bi, da bi se v šoli učili več biologije.     

c. Biologija je zame teţja kot za večino mojih sošolcev in   

     sošolk. 

    

d.  Rad/a se učim biologijo.     

e.  Biologija mi ne gre ravno najbolje.     

f.  Snovi pri biologiji se hitro naučim.      

g.  Mislim, da mi bo znanje biologije pomagalo v  

      vsakdanjem  ţivljenju. 

    

h. Biologijo potrebujem, da se lahko učim druge predmete.     

i.  V ţivljenju bi rad/a opravljal/a poklic, ki bo povezan z   

     biologijo. 
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a) Pri biologiji sem ponavadi dober/dobra. 
 

Pri trditvi »Pri biologiji sem ponavadi dober/dobra« je bila v celotnem vzorcu mediana 3 in 

standardni odklon 0,657.  
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Graf 17: Primerjava odgovorov učencev 9. razreda (1. skupina) z odgovori učencev dodatnega pouka iz 

biologije v 7. in 8. razredu (2. skupina) in učencev dodatnega pouka v 9. razredu (3. skupina) na vprašanje, 

koliko se strinjaš z naslednjo trditvijo v zvezi z biologijo: «Pri biologiji sem ponavadi dober/dobra.«   

 

 

Večina učencev, ki niso nikoli obiskovali dodatnega pouka biologije, se je na 

štiristopenjski lestvici (1 = sploh se ne strinjam, 2 = ne strinjam se, 3 =strinjam se, 4 = 

popolnoma se strinjam) strinjala s tem, da so ponavadi dobri pri pouku biologije (Graf 17). 

Pri učenkah testne skupine  je bilo nekoliko več takih, ki so se popolnoma strinjale, da so 

ponavadi dobre pri pouku biologije, kar kaţe na njihovo bolj pozitivno samopodobo glede 

znanja biologije.  

Zanimivo pa je, da so učenci 3. skupine še večje strinjanje, saj se jih je večina popolnoma 

strinjala, da so pri biologiji dobri. Iz tega sklepamo, da so dodatni pouk v 9. razredu 

obiskovali učenci, ki so bili pri biologiji nadpovprečno dobro ocenjeni.  

 

Razlike med odgovori treh skupin sicer niso bile statistično pomembne (Kruskal-Wallisov 

test; P > 0,05). Edino pri tem podvprašanju ni nihče odgovoril, da se sploh ne strinja s 

trditvijo, kar pomeni, da jih ima večina pri biologiji oceno dobro ali več. 
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b) Rad/a bi, da bi se v šoli učili več biologije. 
 

Pri trditvi »Rad/a bi, da bi se v šoli učili več biologije.« je v celotnem vzorcu mediana 2 in 

standardni odklon 0,820.  
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Graf 18: Primerjava odgovorov učencev 9. razreda (1. skupina) z odgovori učencev dodatnega pouka iz 

biologije v 7. in 8. razredu (2. skupina) in učencev dodatnega pouka v 9. razredu (3. skupina) na vprašanje, 

koliko se strinjaš z naslednjo trditvijo v zvezi z biologijo: «Rad/a bi, da bi se v šoli učili več biologije. 

 

 

Učenci 1. skupine so odgovarjali v celotnem razponu, nekaj se jih s trditvijo celo sploh ne 

strinja.  

V 2. in 3. skupini ni nobenega učenca, ki se z gornjo trditvijo sploh ne bi strinjal, kar kaţe 

na večjojo afiniteto do učenja tega predmeta (Graf 18).  

Učenci v 3.  skupini imajo večji deleţ odgovorov strinjanja, a nekoliko manjši deleţ 

popolnega strinjanja s trditvijo v primerjavi s testno skupino. To je razumljivo, saj so 

sodelovali pri dodatnem pouku iz biologije, kjer so se pripravljali za tekmovanje znanja iz 

biologije, kar pomeni, da so ţe imeli več ur biologije v tem šolskem letu, učenke testne 

skupine pa v prejšnjih letih.  

 

Razlike med odgovori treh skupin sicer niso bile statistično pomembne (Kruskal-Wallisov 

test; P > 0,05). 
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c) Biologija je zame teţja kot za večino mojih sošolk in sošolcev. 
 

Pri trditvi »Biologija je zame teţja kot za večino mojih sošolcev in sošolk.« je v celotnem 

vzorcu mediana 2 in standardni odklon 0,734. 
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Graf 19: Primerjava odgovorov učencev 9. razreda (1. skupina) z odgovori učencev dodatnega pouka iz 

biologije v 7. in 8. razredu (2. skupina) in učencev dodatnega pouka v 9. razredu (3. skupina) na vprašanje, 

koliko se strinjaš z naslednjo trditvijo v zvezi z biologijo: «Biologija je zame teţja kot za večino mojih 

sošolcev in sošolk.«   

 

Učenci 1. kontrolne skupine so odgovarjali v celotnem razponu, v glavnem pa se s trditvijo 

niso ali sploh niso strinjali (Graf 19).  

Učenci testne skupine se sploh ne strinjajo ali ne strinjajo še v nekoliko večjem deleţu.  

Odstopa pa 3. skupina, v kateri so bili učenci, ki so menili, da se laţje učijo snovi pri 

biologiji kot njihovi sošolci, v večini, le 1 učenec ni delil tega mnenja.  

 

Razlike med odgovori treh skupin sicer niso bile statistično pomembne (Kruskal-Wallisov 

test; P > 0,05). 
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d)  Rad/a se učim biologijo. 
 

Pri trditvi »Rad/a se učim biologijo.« je v celotnem vzorcu mediana 3 in standardni odklon 

0,871.  
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Graf 20: Primerjava odgovorov učencev 9. razreda (1. skupina) z odgovori učencev dodatnega pouka iz 

biologije v 7. in 8. razredu (2. skupina)  in učencev dodatnega pouka v 9. razredu (3. skupina) na vprašanje, 

koliko se strinjaš z naslednjo trditvijo v zvezi z biologijo: «Rad/a se učim biologijo.« 

 

Odgovori učencev 1. kontrolne skupine so sicer močno razpršeni, a večina jih je izrazila 

mnenje, da se biologije ne učijo radi (Graf 20).  

V testni skupini so učenke nekoliko bolj poenotene, a tudi med njimi je nekaj takih, ki bi se 

biologije ne učijo rade, večina pa se jo učijo rade ali zelo rade učijo. Tak rezultat ne 

preseneča, saj so se te učenke dodatnega pouka iz biologije v 7. in 8. razredu udeleţevale 

prostovoljno.  

Tudi pri učencih 3. skupine, ki so sodelovali pri dodatnem pouku biologije v 9. razredu, pri 

katerem so se pripravljali na tekmovanje iz znanja biologije, je večji deleţ strinjanja s 

trditvijo, vendar se eden učenec ne strinja, eden pa se popolnoma strinja.  

 

Razlike med odgovori treh skupin sicer niso bile statistično pomembne (Kruskal-Wallisov 

test; P > 0,05). 
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e) Biologija mi ne gre ravno najbolje.  
 

Pri trditvi »Biologija mi ne gre ravno najbolje.« je v celotnem vzorcu mediana 2 in 

standardni odklon 0,754.  
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Graf 21: Primerjava odgovorov učencev 9. razreda (1. skupina) z odgovori učencev dodatnega pouka iz 

biologije v 7. in 8. razredu (2. skupina) in učencev dodatnega pouka v 9. razredu (3. skupina) na vprašanje, 

koliko se strinjaš z naslednjo trditvijo v zvezi z biologijo: «Biologija mi ne gre ravno najbolje.« 

 

 

Pri učencih 1. kontrolne skupine in učenkah testne skupine je razpršenost odgovorov je v 

grobem podobna (Graf 21). 

To pomeni, da so bili v obeh skupinah učenci različnim uspehom pri biologiji in da je zato 

različno tudi njihovo mnenje.  

Učenci v 3. skupini, torej tisti, ki so se udeleţevali dodatnega pouka biologije v 9. razredu, 

pa so bili pri biologiji uspešnejši, saj vsi menijo, da zgornja trditev zanje sploh ne drţi ali 

ne drţi. 

 

Razlike med odgovori treh skupin sicer niso bile statistično pomembne (Kruskal-Wallisov 

test; P > 0,05).  
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f) Snovi pri biologiji se hitro naučim. 
 

Pri trditvi »Snovi pri biologiji se hitro naučim.« je v celotnem vzorcu mediana 3 in 

standardni odklon 0,776.  
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Graf 22: Primerjava odgovorov učencev 9. razreda (1. skupina) z odgovori učencev dodatnega pouka iz 

biologije v 7. in 8. razredu (2. skupina)  in učencev dodatnega pouka v 9. razredu (3. skupina) na vprašanje, 

koliko se strinjaš z naslednjo trditvijo v zvezi z biologijo: «Snovi pri biologiji se hitro naučim«  

 

 

Učenci 1. skupine so zopet odgovarjali v celotnem razponu, kar kaţe da imajo različne 

izkušnje, koliko časa potrebujejo, da so uspešni pri učenju snovi iz biologije (Graf  22). 

Mnenja učenk testne skupine tudi kaţejo na razpršenost odgovorov v 3. stopnje, vendar je 

razvidno, da imajo učenke v testni skupini manj teţav pri učenju biologije.  

Pri odgovorih učencev 3. skupine je strinjanje s trditvijo večje, kot pri prvih dveh 

skupinah, kar kaţe na to, da tem učencem učenje snovi pri biologiji ne dela teţav.  

 

Razlike med odgovori treh skupin sicer niso bile statistično pomembne (Kruskal-Wallisov 

test; P > 0,05). 
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g) Mislim, da mi bo znanje biologije pomagalo v vsakdanjem ţivljenju. 
 

Pri trditvi »Mislim, da mi bo znanje biologije pomagalo v vsakdanjem ţivljenju.« je v 

celotnem vzorcu mediana 3 in standardni odklon 0,905 (Graf 23). 
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Graf 23: Primerjava odgovorov učencev 9. razreda (1. skupina) z odgovori učencev dodatnega pouka iz 

biologije v 7. in 8. razredu (2. skupina) in učencev dodatnega pouka v 9. razredu (3. skupina) na vprašanje, 

koliko se strinjaš z naslednjo trditvijo v zvezi z biologijo: «Mislim, da mi bo znanje biologije pomagalo v 

vsakdanjem ţivljenju.«  

 

Učenci 1. skupine so zopet odgovarjali v celotnem razponu trditev, a so v večini le 

naklonjeni zgornji trditvi.  

Pri učenkah testne skupine se večina učenk strinja s trditvijo, nekaj celo popolnoma.  

Pri tretji skupini se 5 učencev strinja, da jim bo znanje biologije pomagalo v vsakdanjem 

ţivljenju, eden je drugačnega mnenja.  

 

Razlike med odgovori učencev so bile statistično pomembne (Kruskal-Wallisov test; χ2 = 

6,429; df = 2, P = 0,040). 
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h) Biologijo potrebujem, da se lahko učim druge predmete.  
 

Pri trditvi »Biologijo potrebujem, da se lahko učim druge predmete.« je v celotnem vzorcu 

mediana 2 in standardni odklon 0,813.  
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Graf  24: Primerjava odgovorov učencev 9. razreda (1. skupina) z odgovori učencev dodatnega pouka iz 

biologije v 7. in 8. razredu (2. skupina) in učencev dodatnega pouka v 9. razredu (3. skupina) na vprašanje, 

koliko se strinjaš z naslednjo trditvijo v zvezi z biologijo: «Biologijo potrebujem, da se lahko učim druge 

predmete.«   

 

Učenci 1. kontrolne skupine so pri tej trditvi na štiristopenjski lestvici izbrali 3 stopnje, 

popolnega strinjanja niso izrazili (Graf 24).  

Pri učenkah testne skupine je gornji trditvi pritrdilo večina učencev, druge se z njo ne 

strinjajo.  

Učenci, ki so dodatni pouk obiskovali v 9. razredu, še v večjem deleţu menijo, da jim 

učenje biologije pomaga pri učenju drugih predmetov, saj jih je tej trditvi kar polovica 

popolnoma pritrdilo. 

 

Razlike med odgovori učencev so bile na meji statistične pomembnosti (Kruskal-Wallisov 

test; χ2 = 5,990; df = 2, P = 0,050). 
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i) V ţivljenju bi rad/a opravljala poklic, ki bo povezan z biologijo.  

 

Pri trditvi »V ţivljenju bi rad/a opravljal/a poklic, ki bo povezan z biologijo.« je v 

celotnem vzorcu mediana 2 in standardni odklon 1,112.  
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Graf 25: Primerjava odgovorov učencev 9. razreda (1. skupina) z odgovori učencev dodatnega pouka iz 

biologije v 7. in 8. razredu (2. skupina) in učencev dodatnega pouka v 9. razredu (3. skupina) na vprašanje, 

koliko se strinjaš z naslednjo trditvijo v zvezi z biologijo: «V ţivljenju bi rad/a opravljal/a poklic, ki bo 

povezan z biologijo.«  

 

Učenke testne skupine niso izrazile mnenja, da se sploh ne strinjajo s tem, da bi ţivljenju 

opravljale poklic, povezan z biologijo (Graf 25).  

Večje strinjanje pri učencih 3. skupine pa jasno kaţe poklicno usmeritev teh učencev, ki je 

verjetno botrovala tudi odločitvi, da se v 9. razredu vključijo k dodatnemu pouku iz 

biologije.  

Sklepam, da so odgovori v 1. skupini tako zelo razpršeni tudi zato, ker so se vsi ti učenci 

zadnjega razreda osnovne šole ţe v februarju morali odločiti, na katero šolo se bodo vpisali 

in so njihova mnenja ţe v skladu s tem izborom. Mogoče pa je tudi, da so zelo različno 

razmišljali, kaj pomeni zanje poklic, povezan z biologijo.  

 

Razlike med odgovori treh skupin sicer niso bile statistično pomembne (Kruskal-Wallisov 

test; P > 0,05). 
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Prav tako lahko povzamem, da so pri večini trditev največji razponi med odgovori učencev 

znotraj posamezne skupine ravno v skupini, kjer so zajeti odgovori učencev, ki nikoli niso 

obiskovali dodatnega pouka iz biologije. To je tudi razumljivo, saj so najbolj heterogena 

skupina učencev, če primerjam vse tri skupine v poskusu. 

 

4.5   BISTVENE UGOTOVITVE ANALIZE MNENJ UČENCEV 

 
V četrtem sklopu vprašalnika sem ţelela izvedeti, kakšno je mnenje učencev vseh treh 

skupin o učenju na prostem v primerjavi z učenjem v razredu. Analiza odgovorov kaţe na 

določene razlike v odgovorih učencev primerjanih skupin. Velika večina učencev je 

pokazala veliko ali zelo veliko naklonjenost učenju na prostem, bodisi zato, ker je tako 

učenje bolj zanimivo bodisi zato, ker si tako snov bolj zapomnijo. Učenke testne skupine 

imajo učenje na prostem nekoliko raje od obeh drugih skupin, nobeni skupini pa ni bolj 

všeč učenje v šolski učilnici ali sedenje za mizo brez gibanja. 

 

Pri strinjanju s posameznimi trditvami o biologiji so učenke testne skupine pribliţno v 

sredini, torej nad 1. skupino in pod 3. skupino, če pogledamo vseh 9 trditev. 

Velik deleţ jih meni, da jim bo znanje biologije pomagalo v vsakdanjem ţivljenju in da se 

snovi pri biologiji hitro naučijo, imajo pa tudi dobro mnenje o sebi glede sposobnosti 

učenja biologije. Ta njihova velika naklonjenost uporabnosti znanj iz biologije mi je v 

veliko veselje in spodbudo. 

Nekoliko manjše je njihovo strinjanje s trditvama »rada se učim biologijo« in »rada bi, da 

bi se v šoli učili več biologije.«   

Najmanjše strinjanje so pokazale pri trditvah: »v ţivljenju bi rada opravljala poklic, ki bo 

povezan z biologijo«; »biologijo potrebujem, da se laţje učijo druge predmete«; »biologija 

mi ne gre ravno najbolje«;  »biologija je zame teţja kot za večino mojih sošolk ali 

sošolcev.« 

 

 

4.6   ANALIZA METOD DELA PRI DODATNEM POUKU  V 7. IN 8. 

       RAZREDU 
 

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se ţelijo z izbrano temo seznaniti na zahtevnejši 

oziroma višji ravni. Običajno se vanj vključijo učenci z boljšim učnim uspehom, lahko pa 

je razlog za vključitev tudi osebni interes za določeno vsebino in se zanj odločijo tudi 



Kočevar M.  Pomen urejanja šolske učne poti skozi projektni pouk pri dodatnem pouku biologije                                           

     Dipl. delo, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška f., Biotehniška f. Odd. za biologijo, 2011                                                                           

                                                                    

88 

učenci s slabšo ali povprečno oceno pri posameznem predmetu. Za mojo skupino deklet 

lahko rečem, da je bila mešana, saj so jo sestavljale tako odlične učenke kakor učenke z 

dobrim in tudi nekoliko slabšim učnim uspehom. Vse so izkazovale veliko motivacijo za 

opisano projektno delo urejanja šolske naravoslovne učne poti, tako za delo na terenu, 

kakor za delo z različnimi viri. 

 

Razlika se je pokazala šele pri nadaljevanju našega skupnega dela - opazovanju drevesa ali 

grma in pisanju naravoslovnega dnevnika. Ta pristop je poleg našega večkratnega 

skupnega spremljanja sprememb v šolski okolici od jeseni do pozne spomladi zahteval tudi 

samostojno delo doma in tu sem ugotovila razlike med učenkami. Natančno samostojno 

opazovanje in zapisovanje sprememb so bolje in bolj vestno izpeljale učenke z odličnim 

uspehom. To pripisujem kombinaciji njihovih drugačnih osebnih sposobnosti, večji 

notranji motivaciji in tudi boljši uporabi naravoslovnih postopkov. 

 

Nisem pa ţelela izvesti primerjave rezultatov vprašalnika med njimi samimi glede na 

različen uspeh ali oceno pri biologiji v zaključnem razredu osnovne šole. Kot posebna 

vrednota se mi je zdela ţe njihova osebna pripravljenost in zavzetost za prostovoljno 

raziskovalno delo, ki ni bilo več obvezen del šolskih dejavnosti. 

 

Pri projektnem učnem delu, ki sem ga kot osnovno metodo dela uporabila pri dodatnem 

pouku biologije, je bila moja vloga učiteljice vloga idejne pobudnice oz. predlagateljice, 

usmerjevalke in animatorke posamezne dejavnosti, učenke pa so nastopale v vlogi 

sopredlagateljic,  aktivnih načrtovalk, soorganizatoric, izvajalk in poročevalk. Posebnost in 

menim, da tudi velika prednost takšnega pristopa, ki daje kompleksne rezultate, je obvezna 

aktivnost učenk v vseh stopnjah projektnega dela. 

 

Terensko delo v neposredni okolici šole kot oblika šole v naravi je po mojem mnenju 

nepogrešljiv del sodobnega pouka naravoslovja in biologije. Z njim je brez stroškov 

prevoza  (za ekskurzije in naravoslovne dneve zunaj šole) in stroškov prevoza in nastanitve 

(za šolo v naravi v CŠOD) tudi omogočeno bogato izkustveno učenje učencev z različnimi 

sposobnostmi in interesi. Prav tako pomeni integralen proces gibanja učencev in učitelja 

ter je sestavina celostnega in izkustvenega učenja, ki spodbuja h kulturnemu odnosu do 

narave, pripomore k tesnejšemu odnosu med učitelji in učenci in temelji na elementih 

doţivljajske pedagogike. 
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Sodoben pouk naravoslovja in biologije naj bi omogočal razvoj naravoslovne pismenosti, 

eden od njegovih pomembnih vidikov pa je poznavanje in razvijanje naravoslovnih 

postopkov. Z njimi si učenci pridobivajo naravoslovne sposobnosti, ki jih uvrščamo med 

proceduralno znanje. Najpogosteje omenjene sposobnosti so: zaznavanje (gledanje, 

poslušanje, tipanje, vohanje in okušanje), merjenje (štetje), razvrščanje in urejanje, 

sporočanje (zapisovanje in urejanje podatkov), izvajanje poskusov (upoštevanje navodil), 

sklepanje (zaključevanje), napovedovanje, oblikovanje domnev (hipotez) in raziskovanje 

(načrtovanje raziskav in opredelitev spremenljivk). Učenke, ki so sodelovale pri dodatnem 

pouku iz biologije v 7. in 8. razredu, so uporabljale in si s tem razvijale sposobnosti 

izvajanja večine teh postopkov, pri tem pa so pridobile mnogo novih veščin in spretnosti. 

 

Ravno tako so učenke testne skupine pri dodatnem pouku pridobile izkušnje in veščine, 

kako uporabljati različne tiskane in elektronske vire informacij ter kako jih primerjati in 

vrednotiti. Rezultat njihovega in mentoričinega skupnega dela so primerljivi botanični 

opisi vseh 16 rastlinskih vrst ob šolski naravoslovni učni poti. 

 

Narava nam ponuja roko, da se izurimo v umetnosti opazovanja, poslušanja in tudi 

samozavedanja (Jesenek Mori, 2008). Vzpostavitev komunikacije z enim samim drevesom 

ali grmom nam ponuja čudovite razseţnosti druţenja in stika z vesoljem. Vsakdo se lahko 

pogovarja z naravo, toda ljubezni do narave, in s tem do sebe, namesto nas ne more 

ustvariti in doţiveti noben drug. Naši otroci so zvedavi, izjemnno odprti za naravo, so še 

del narave, dokler jih mnogokrat starši, vzgojitelji in učitelji ne odvrnemo od nje. Učenke, 

ki so sodelovale v moji skupini pri dodatnem pouku, so potešile svojo naravno radovednost 

in našle stik z naravo prav v okolici šole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kočevar M.  Pomen urejanja šolske učne poti skozi projektni pouk pri dodatnem pouku biologije                                           

     Dipl. delo, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška f., Biotehniška f. Odd. za biologijo, 2011                                                                           

                                                                    

90 

5.  SKLEPI 

 
Na  začetku diplomskega dela sem si postavila raziskovalno vprašanje, v katerem sem se 

spraševala, katere od zastavljenih učnih ciljev  pri dodatnem pouku iz biologije so sposobni 

doseči učenci sami in pri katerih potrebujejo pomoč mentorja.  

 

Učenke so potrebovale pomoč pri zastavljanju realno dosegljivih ciljev, spodbujati jih je 

bilo treba v obliki rednih srečanj. Nekatera opazovanja v šolski okolici so potekala vodeno, 

npr. ogled posameznega drevesa, vejic in skorje, pri tem še posebej opazovanje vejic in 

brstov navadnega divjega kostanja in še posebej zgradbe brsta. 

Učenke so ustvarjalno sodelovale pri izdelavi osnutka, načrtovanja in izvedbe šolske 

naravoslovne učne poti in pri oblikovanju opisov rastlin. 

Učenke so bil sposobne samostojno opraviti nekatera opazovanja (Moje drevo…, Moj 

grm…) in samostojno iskati različne vire za izdelavo opisov rastlin. 

 

Postavila sem. tri hipoteze in z raziskavo sem prišla do naslednjih odgovorov: 

 

1. Prvo hipotezo, ki pravi, da je metoda motiviranja učencev, ki sem jo uporabila, 

uspešna, sem sprejela, saj so bile učenke vključene v dodatni pouk iz biologije  in 

so aktivno sodelovale pri projektnem pouku dve šolski leti, rezultati pa kaţejo 

njihov pozitiven odnos do učenja biologije v šolski okolici in njihovo pozitivno 

naravnanost do predmeta biologija. in do morebitnega bodočega poklica 

povezamega z biologijo. 

 

2. Drugo hipotezo, ki pravi, da so metode dela, ki sem jo uporabila, uspešen način 

usvajanja znanja, sem prav tako sprejela, ker so učenke testne skupine bistveno 

bolje  odgovarjale na vprašanja iz poznavanja dreves in grmov v šolski okolici in 

tudi na večino  vprašanj  o  procesih v naravi.  

 

3. Tretjo hipotezo, ki pravi, da je metoda spremljanja dela učencev, ki sem jo 

uporabila, uspešen način vodenja učencev, sem sprejela, ker so učenke testne 

skupine v skladu z zastavljenimi cilji uredile šolsko naravoslovno učno pot in  

izdelale delovne liste z opisi dreves in grmov v šolski okolici ter izdelale lastne 

dnevnike narave Moje drevo… ali Moj grm… 
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6.  POVZETEK 
 

V diplomski nalogi sem ţelela raziskati, ali pri dodatnem pouku iz biologije metode 

projektnega učnega dela, metode dela z različnimi viri informacij in metode samostojnega 

raziskovalnega dela učencev, ob spremljanju učiteljice, dajejo pričakovane rezultate - večjo 

motiviranost učenk za delo v šolski okolici, boljše rezultate pri testu znanja iz biologije ter 

večjo naklonjenost predmetu biologija in poklicem, ki so povezani z biologijo. 

 

Raziskavo sem izvedla ob pomoči 45 učencev 9. razreda OŠ Metlika, ki so bili v moji 

raziskavi razdeljeni na 3 skupine: na 1. skupino, ki ni nobeno leto obiskovala dodatnega 

pouka iz biologije, na 2. skupino, ki je bila v 7. in 8. razredu pri dodatnem pouku iz 

biologije, pri katerem sem bila sama njihova mentorica, in na 3. skupino učencev, ki je 

dodatni pouk iz biologije obiskovala v 9. razredu pri drugi mentorici. 

 

Prav tako me je zanimalo, ali metode neposrednega doţivljanja in izkušenjskega učenja v 

tretji triadi v šolski okolici dajo drugačne rezultate kakor metode dela, ki se najpogosteje 

uporabljajo pri tradicionalnem pouku. Pri svojem delu sem zato uporabljala dognanja 

doţivljajske pedagogike in učenja na prostem, ki ga je razvijal Joseph Cornell. Zelo blizu 

so mi tudi razmišljanja Tima Burnsa, da mora biti uspešno učenje povezano z gibanjem na 

prostem in da je potrebna dvosmerna medsebojna interakcija med učenci samimi ter med 

učenci in njihovim mentorjem. 

 
V diplomskem delu sem tako ţelela opozoriti na potrebo po jasnem zavedanju prednosti, ki 

jo imata predvsem projektno delo in terensko delo pri dodatnem pouku biologije v 

primerjavi s tradicionalno organizacijo pouka in dela v šoli, kjer so takšne metode dela 

zaradi večjega števila učencev v razredu, omejujočega urnika in tudi zaradi varnosti 

učencev teţe izvedljive. Poleg skoraj vsakoletne udeleţbe učencev v šoli v naravi v 

različnih krajih Slovenije, kjer so v oklici CŠOD na voljo številne druţboslovne, 

naravoslovne in športne vsebine, dajeta po mojih izkušnjah neposredna šolska okolica ter 

oţji in širši domači kraj prav tako veliko moţnosti za drugačno, projektno in raziskovalno 

delo, le videti, poiskati in uporabiti jih je treba.  

 
Naš projekt urejanja šolske naravoslovne učne poti je vseboval naslednje stopnje: izbira 

teme, motivacija učenk, načrtovanje učiteljice, načrtovanje z učenkami, izvedbeni del, 



Kočevar M.  Pomen urejanja šolske učne poti skozi projektni pouk pri dodatnem pouku biologije                                           

     Dipl. delo, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška f., Biotehniška f. Odd. za biologijo, 2011                                                                           

                                                                    

92 

sklepni del, evalvacija in načrti za prihodnost. Projektno učno delo je potekalo v povezavi 

z metodami terenskega dela, skupinskega in samostojnega dela, raziskovalnega dela in dela 

z različnimi viri informacij.  

 

Projekt smo z učenkami zastavile tako, da je imel končni cilj: urejena šolska naravoslovna 

učna pot in oblikovani opisni delovni listi vseh rastlin vključenih vanjo. Projekt se lahko 

nadaljuje tako, da se pot še razširi in da se izdelajo dodatni različni delovni listi za različna 

predmetna področja in različne zahtevnosti šolskega procesa.  

 

Analiza odgovorov in mnenj učencev je potrdila moje predpostavke, da projektno učno 

delo na terenu ne le spodbuja učence k samostojnosti in ustvarjalnosti ter krepi njihove 

komunikacijske sposobnosti, temveč tudi da daje pozitivne rezultate pri usvajanju znanja iz 

biologije in pripomore k nadaljnji motiviranosti za delo na terenu (v šolski okolici), pri 

učenju biologije in k poklicni orientaciji. 
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Drevo 

Poglej to moje drevo, kaj ni lepo? Močno, mogočno steblo vztrajno raste kvišku proti 

modremu nebu, vse više in više, soncu naproti. Veje, ki so mu v pomoč pri iskanju svetlobe in 

resnice, se kot ţile razpredajo iz njegovega telesa, vsaka izmed njih si poišče ugodno lego in 

poskrbi za dovolj hrane vsem svojim listom, ki se veselo gugajo v šumenju rahle sapice ali ob 

glasni melodiji bučnega vetra, ki zavija in tuli, kot volk proti luni. Ob tem vremenu mu ne 

zavidam! Vztrajno se bori proti močnim krempljem, ki mu razčesavajo poletno pričesko, mu 

poskušajo odlomiti vrh ali vejo, ga raniti, celo izruvati, da bi padlo in se posušilo. Tako bi 

strohnelo v črno prst, objokano od zadnjega deţja ter tako pozabljeno strohnelo, ob pesmi 

tuleče uspavanke, zadnjega piša poletnega vetra. K sreči je danes sončno! Drevo potrebuje 

sonce, da nam da kisik in senco, ki se mi v tem soparnem in vročem dnevu prav prileţe. 

Usedem se na tla, čez debelo, močno korenino, ki išče svojo prvobitnost v globini matere 

zemlje. Naslonim glavo na deblo, zamiţim ter prisluhnem šepetanju vetra, čebel in metuljev v 

krošnji in se predam svojim mislim in sanjam. Ko odhajam, ga objamem in mu obljubim, da 

spet pridem!! 

Vesna Bačnik 
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pomoč, mi delila strokovne in praktične nasvete, da je to diplomsko delo varno vzklilo, 

razvilo steblo in liste in zacvetelo.  

Hvala vsem, ker ste verjeli vame in mi pomagali! 

 

Minka Kočevar 
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PRILOGA  A 

ŠOLSKA NARAVOSLOVNA UČNA POT OŠ METLIKA 

(prostor za iskanje in vrednotenje sporočil narave) 

1. Opis:  

Šolska naravoslovna učna pot je dolga okoli 800 m. Zelena površina, ki jo pokriva, meri 

pribliţno 1 hektar. Pot vodi mimo značilnih drevesnih in grmovnih in zeliščnih vrst, ki 

rastejo na jugozahodnem vznoţju in pobočju hriba Veselica, po razgibanem terenu okoli 

šole in telovadnice in obeh igrišč. 

 

Pot zajema 5 različnih ţivljenjskih prostorov: 

1. drevored – divji kostanji, bršljan 

2. park – lipovec, macesen, rdeči bor, črni bor, navadna breza 

3. ţiva meja – tisa, lovorikovec, trdoleska, navadni bezeg, leska, beli gaber, kalina… 

4. novi gozd – robinije, robide, čebelnjak 

5. visokodebelni sadovnjak – jablane, orehi 

 

2. Namen vodenja po šolski učni poti: 

Večina učencev (in odraslih) ob sprehajanju v naravi okolja ne doţivlja celostno. Prav tako 

narave ne zaznavamo enako, eden zazna določeno stvar, drugi nekaj povsem drugega. 

Dober učitelj - vodič se mora sam pri sebi odločiti in naučiti kako učence naučiti gledati, 

poslušati, tipati, vonjati, okušati…  

Le tako bo učence na zanimiv in ustvarjalen način popeljal skozi šolsko pot in jih bo preko 

lastnih izkušenj pripravil do stopnje, da bodo sami ugotovili, kaj pomenijo njihova 

opaţanja.  

 

3. Postavljanje vprašanj:  

Učence je potrebno voditi tako, da se jim zastavlja ustrezna vprašanja, na katere naj 

poskušajo odgovoriti. Če ne znajo, mora znati učitelj postaviti podvprašanja, ki omogočajo 

ustvarjalno razmišljanje, laţje sklepanje in s tem hitrejše učenje.  

 

Vprašanja se zastavljajo glede na letni čas, vreme, čas zimskega mirovanja, brstenja, 

olistanja, cvetenja,  zorenja plodov, odpadanja listov in glede na starost skupine, interese , 

njihovo predznanje… 
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4. Nekaj primerov vprašanj za natančno opazovanje in za spodbujanje razmišljanja: 

 

- Zgodaj jeseni se sprehodi pod drevesi listavcev in iglavcev. Kaj najdeš na tleh ali 

opaziš na vejah? Opiši in primerjaj posamezne oblike in barve plodov. 

 

- Opazuj in nato opiši, kaj se vso jesen dogaja z barvo listov listavcev? Zakaj? 

 

- Opazuj in nato opiši, kaj se pozno jeseni zgodi z listi listavcev? Zakaj? 

 

-    Vso jesen opazuj rdeči bor. Ali so mu odpadle iglice? Koliko? Zakaj? 

- Vso jesen opazuj evropski macesen. Kaj se dogaja z njegovimi iglicami? Zakaj? 

- Pozimi opazuj tudi druge iglavce. Kaj sklepaš, kdaj in kako večini iglavcev 

odpadajo iglice ? 

 

- Poišči, kje in kako in kam raste bršljan. Zakaj bršljan raste ob drevesu? Kaj mu 

omogoča takšno rast? 

 

- Temeljito poglej vejico robide. Potipaj jo. Kaj občutiš? Zakaj misliš, ima robida 

bodice? 

 

- Katera drevesa  ali drevesne dele v šolski okolici bi odsvetoval poskušati ali celo 

prijemati? Zakaj? Kaj misliš, kako so ljudje v preteklosti prišli do tega spoznanja? 

 

- Poleti se sprehodi po drevoredu divjih kostanjev. Kaj sklepaš, zaradi katerih 

značilnosti  divji kostanj pogosto sadijo v parke? 

 

- Oglej si, kje v okolici šole raste gozdiček z robinijami. Kakšno rastišče je to? Kaj 

misliš, da je prej raslo na tem zemljišču?  Zakaj sodi robinija med tujerodne 

rastline? 

 

- Pribliţaj se deblu robinije. Potipaj ga? Kako bi opisal njeno lubje – gladko, hrapavo 

ali globoko razpokano? 

 

- Odtrgaj vejico robinije, ki ima sestavljene liste, z zelenimi lističi. Kakšni so? 

Preštej jih! Ali so pecljati ali sedeči? Ali si ţe kaj poskusil zaigrati na listič 

robinije? Poskusi, dobil boš čudovit zvok. 

 

- Poleti opazuj cvetove robinije. Kakšne barve so, kako so nameščeni? Kako 

imenujemo takšen cvet? Povonjaj ga! Kaj opaziš, kdo leta okoli njih? Zakaj? 

 

- Jeseni, pozimi ali še spomladi opazuj na vejah plodove robinije. Kakšne oblike in 

barve so? Na kaj te spominjajo? Kako bi poimenoval njen plod? Kam bi torej 

uvrstil robinijo?  

 

- S  strani opazuj navadno brezo. Kako bi opisal lego in rast njenih vejic? Pribliţaj se  

in poglej kakšne barve je lubje vejic. Kakšne barve so brezove metle? 

 

- Nato poglej in potipaj skorjo na deblu. Gotovo veš, da je bele barve, a kakšna je -  

globoko razpokana, hrapava ali gladka? Kaj opaziš, kaj se dogaja z njo? Zakaj 

misliš, da se lušči? Kaj so drobne pikice na lubju? Kakšno nalogo imajo? 
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5. Cilji uporabe šolske učne poti: 

- opazovanje okolice šole z vsemi čuti (videnje, poslušanje, tipanje, vohanje, 

okušanje previdno) 

- delovanje človeka na naravo/park/gozd (kurjenje v šolski stavbi, kurjenje na 

prostem, redna košnja, obrezovanje ţive meje, grabljenje listja jeseni in 

spomladi…) 

- zavedanje sedanje vrednosti prostora  (senca, čist zrak, prosti čas…) 

- vrednotenje različnih zaznav, razmišljanje, povezovanje, sklepanje, spoznavanje, 

oblikovanje in utrjevanje bioloških izrazov in pojmov 

- moţnost  urejanja učilnice v naravi kot mešanice ali nadgradnje pouka v učilnici in 

terenskega dela. 

 

6. Priporočen potek naravoslovnega  dela na terenu/vodenja v naravi: 

 

1. najprej opazovanje z vsemi čutili, brez vzorčenja, učenje na podlagi izkušenj - 

doţivljanje 

- Oglej si, opazuj… 

- Prisluhni, poslušaj… 

- Potipaj… 

- Povohaj… 

- (Okušaj…) 

 

2. nato uporaba delovnih listov in  usmerjeno opazovanje – zaznava - zapis 

- Kaj vidiš?  

- Kaj slišiš? 

- Kaj otipaš? 

- Kaj vonjaš? 

- (Kakšnega okusa je?) 

 

3. šele potem uporaba podatkov in posplošitev zakonitosti - razum 

- Kaj misliš? 

- Kaj sklepaš? 

- Kaj se iz tega lahko naučiš? 

- Kje bi to lahko uporabil? 
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7. Moţne botanične vsebine, ki sem jih izvajala v šolski okolici: 

- opazovanje dreves jeseni – Čigav je list, čigav je plod 

- opazovanje dreves pozimi – Skrivnost popkov 

- opazovanje drevesa pozimi – Opazujmo obliko drevesne krošnje in jo narišimo 

- opazovanje drevesa pozimi –  Izdelajmo odtis lubja debla  

- opazovanje velikosti drevesa – Izmerimo višino  in obseg drevesa 

- opazovanje v daljšem časovnem obdobju – Izdelajmo si dnevnik narave. Moje 

drevo… Moj grm… 

- opazovanje dreves in okolice šole – Pojdimo v šolski park 

- opazovanje travniških rastlin – Kako cvetijo trave in kako ostale travniške rastline 

- … 

 

 

8. Moţne druge vsebine na obstoječih ali dodatnih postajah:  

- Park/gozd kot ţivljenjski prostor opisanih in drugih rastlin  

- Park/gozd kot ţivljenjski prostor ţivali 

- Opazovanje in določanje talnih ţivali 

- Opazovanje materiala, organizmov in procesov v kompostnem kupu 

- Ţivljenje v krošnjah in deblih 

- Rastline na deblu: alge, mahovi, lišaji 

- Ţivljenje v podrasti in tleh 

- Ţivali in rastline v ţivi meji 

- Opazovanje ptičev 

- Merjenje temperature tal, zraka, ob drevesu in na oprtem 

- Merjenje pH prsti 

- Opazovanje vremena 

- Orientacija v času in prostoru 

- Talni profil 

- Čebele in čebelarstvo 

- Erozija in pomen drevesnih korenin 

- Sadje in sadjarstvo 

- Vpliv gozda/parka na okolje in zdravje in počutje ljudi 

- … 
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PRILOGA  B – DELOVNI LISTI Z OPISI RASTLIN 

 

1. NAVADNA TISA 
 

1. LATINSKO IME:  Taxus baccata L. 

 

2. UVRSTITEV:  Tisovke (Taxaceae)  

 

3. SLIKA: 

 
 

4. OPIS: vednozeleni grm ali drevo, strupena 

 lubje: rdečkasto 

 videz: od 1 do 40 m;  premer debla do 4m; raste počasi  

 iglice: suličaste, sploščene, temnozelene, dolţina 1-4 cm, širina 2-3mm, spiralasto 

urejene na deblu 

 cvetovi: enospolni, rastlina je dvodomna 

 čas cvetenja: april in maj 

 semena in plodovi: storţi so močno preobraţeni, vsak vsebuje seme, dolţine 4-

7mm, ki ga obdaja preobraţena luska; ta se razvije v aril, mehak, rdeče barve, 

jagodičast, zori v avgustu.   

 

5. RASTIŠČE: sončni in polsončni prostori, apnenčasta tla, gorski iglasti in bukovi 

gozdovi, do 1000 m nadmorske višine 

 

6. SORODNIKI: kalifornijska tisa, kanadska tisa, kitajska tisa, japonska tisa, 

floridska tisa, mehiška tisa, himalajska tisa… 

 

7. UPORABA:  

 strupenost: celotna rastlina je strupena, uţiten je aril 

 

 

 

 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Taxaceae&action=edit&redlink=1


 

 6 

2. LOVORIKOVEC 
 

1. LATINSKO IME:  Prunus laurocerasus L. 

 

2. UVRSTITEV:  Roţnice (Rosaaceae)  

 

3. SLIKA: 

 
 

4. OPIS: zimzelen grm ali manjše drevo, v celoti strupen! 

  

 videz: gost širok grm ali manjše drevo; zraste do 8m v višino in še več v širino, 

večina kultivarjev je niţjih  

 listi: dolgi 7-15cm, temnozeleni, na zgornji strani temno in na spodnji bledo 

zeleni, se leskečejo, suličasti, mesnati  

 cvetovi: krhki, kremasto beli, v socvetjih, posamezni cvetovi so petštevni 

 čas cvetenja: maj 

 semena in plodovi: plodovi so koščičasti; ko dozorijo, so temno rdeče barve.  

 

5. RASTIŠČE: rastlina hribovitih območij v jugovzhodni Evropi in Turčiji; najbolj uspeva 

na rahlo kislih tleh in na polnem soncu 

 

6. SORODNIKI: obstaja več kot 40 poznanih kultivarjev, ki se razlikujejo po obliki listov, 

habitusu in karakteristikah cvetenja 

 

7. UPORABA:  

 v Evropi ga uporabljamo za ţive meje (do višine 2,5 m) in okrasno rastlino ţe 

več kot 400 let   

 pozimi grmi lovorikovca s svojo temno zeleno barvo popestrijo belino vrta.  
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3. VZHODNA PLATANA 
 

1. LATINSKO IME:  Platanus orientalis L. 

 

2. UVRSTITEV:  Platanovke (Platanaceae)  

 

3. SLIKA: 

 
 

4. OPIS: listopadno drevo 

 

 lubje: deblo je valjasto, prekrito s svetlim lubjem, kremaste barve, ki se lupi v 

velikih luskah  

 videz: ima okroglo, košato krošnjo; do 30-35 m visoko drevo        

 listi: veliki, dlanasto deljeni, mladi dlakavi, potem gladki 

 cvetovi: enospolna socvetja na visečih pecljih, okrogla oblika 

 čas cvetenja: april-maj 

 semena in plodovi: oplojena socvetja ostanejo na drevesih celo zimo, zgodaj 

spomladi pa razpadejo na posamezne oreške, v katerih so semena; ti oreški so 

obdani z dlačicami, kar omogoča učinkovito razširjanje. 

5. RASTIŠČE: uspeva na rodovitnih, vlaţnih tleh z debelo plastjo prsti, rada ima svetla 

mesta, razmnoţuje pa se s semeni in s potaknjenci; samorasla v zmernem pasu zahodne 

Azije in v juţni Italiji ter Siciliji; mila podnebja                           

6. SORODNIKI: ameriška platana; javorolistna platana…  

7. UPORABA:  

 nima gospodarske vrednosti; zaradi dokaj hitre rasti in bogate sence jo 

pogosto zasajajo v parkih; dobro prenaša onesnaţen zrak, zato jo sadijo ob 

prometnicah. 
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4. NAVADNA TRDOLESKA 
 
1. LATINSKO IME:  Euonymus europaeus L. 

 

2. UVRSTITEV:  Trdoleskovke (Celastraceae)  

 

3. SLIKA: 

 
 

4. OPIS: listopaden grm, v celoti strupena! 

 

 lubje: gladko lubje 

 videz: zraste do 4 m višine, ki jo doseţe nekje v 10-20 letih 

 listi: enostavni, z napiljenim robom, razvrščeni nasprotno  

 cvetovi: drobni, rumenozeleni, štirištevni, venčni listi svetlo zeleni, podolgovati; 

pecljata socvetja 

 čas cvetenja: maj-junij 

 semena in plodovi: škrlatnordeči, krilati plodovi po obliki spominjajo na 

pokrivala kardinala, zato rastlini pravimo tudi »farške kapce«; štiridelna glavica s 4 

semeni, ki imajo oranţen omesenel ovoj, se odprejo in ostanejo na rastlini (ptice). 

 

5. RASTIŠČE:  najbolje uspeva na odcednih tleh, ni pa občutljiva glede kislosti in 

strukture tal 

 

6. SORODNIKI: japonska trdoleska, krilata trdoleska, plazeča trdoleska, širokolistna 

trdoleska, bradavičasta trdoleska  

 

7. UPORABA:  

 rastlina vsebuje več strupenih učinkovin; včasih so suhe in v prah zdrobljene 

plodove uporabljali zoper uši  

 jeseni poţivi vrt z rdečeoranţnimi plodovi  in semeni in barvitim listjem   
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5. NAVADNA LESKA 
 

1. LATINSKO IME:   Corylus avellana L. 

 

2. UVRSTITEV: Brezovke( Betulaceae) 

 

3. SLIKA: 

 
 

4. OPIS: olesenel grm ali nizko drevo z uţitnimi plodovi 

 

 lubje: z bradavicami, svetlo zelene barve 

 videz: košat, dobro obraščen, razvejan; 3 do 6 m visok grm 

 listi: ploščati, jajčasti, srednje veliki - do 10 cm, zgoraj zeleni, spodaj svetlo zelene 

barve 

 poganjki: so zelo upogljivi in ţilavi 

 cvetovi: cvete pred olistanjem; moški cvetovi so v visečih mačicah, ki so dobro 

opazne ţe pozimi; ţenski cvetovi so  sedeči, zelo majhni, opazni le zaradi rdečih 

brazd; je enodomna rastlina, a ločeni cvetovi 

 čas cvetenja: marec-april  

 seme in plodovi: oreški - uţitni lešniki so semena, ki so obdana z olesenelim 

ovojem, ki je delno obrasel s skledico; dozorijo septembra. 

 

5. RASTIŠČE: v kolinskem, montanskem in submontanskem pasu; na grmovnatih 

pobočjih, travnikih, pašnikih, kot gozdna podrast, ob potokih, rekah, poteh in na gozdnih 

obrobjih, zlasti na odcedno vlaţnih do suhih, apnenčastih do kislih, humoznih do kamnitih 

tleh; pionirska rastlina; raste na svetlem ali v delni senci; največ lesk je v Sredozemlju in 

deţelah okrog Črnega morja 

 

6. SORODNIKI: velika-lambertova leska 

 

7. UPORABA:  

 je stara sadna vrsta–gojijo jo zaradi olja, lešnikove potice, čokolade;  

 iz debelejših poganjkov delajo vitre, iz katerih pletejo košare, koše in drugo 

posodo;  

 iz lesa intarzije. 
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6. NAVADNI DIVJI KOSTANJ 
 

1. LATINSKO IME:  Aesculus hippocastanum L. 

 

2. UVRSTITEV: Divjekostanjevke (Hippocastanaceae) 

 

3. SLIKA: 

 
 

4. OPIS: listopadno drevo 

 

 lubje: rjavo, sprva gladko, z leti postane luskasto razpokano 

 videz: pravilno oblikovana in lepo obokana krošnja; od 4 do 35 m visoko drevo 

 listi: veliki, dlanasto sestavljeni, iz 5 do 7 lističev, nasprotno nameščeni   

 popki: zelo krepki poganjki s smolnatimi, lepljivimi popki  

 cvetovi: razkošni, v socvetju, bele, rdeče ali rumenkaste barve, opraševalci so 

ţuţelke  

 čas cvetenja: maj-junij 

 seme in plodovi: velike, okrogle, bodičaste zelene glavice, ki se odprejo, v njih so 

tri velika rjava semena-kostanji. 

 

5. RASTIŠČE: od niţin do montanskega pasu; potrebuje sveţa, rodovitna in globoka tla; 

drevo iz jugovzhodne Evrope, severno od Alp je izumrl po zadnji ledeni dobi 

 

6. SORODNIKI: drobnocvetni divji kostanj, mesnati divji kostanj, rdečecvetni divji 

kostanj… 

 

7. UPORABA:  

 kot okrasno drevo je sajen v vrtovih, parkih in drevoredih  

 v zdravilstvu za mazila proti krčnim ţilam in zlati ţili. 
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7. NAVADNI BRŠLJAN 
 

1. LATINSKO IME:  Hedera helix L. 

 

2. UVRSTITEV:  Bršljanovke (Araliaceae) 

 

3. SLIKA: 

 
 

4. OPIS: olesenela zimzelena ovijalka 

 

 lubje: oporo, ki jo najde v skorji dreves in v špranjah zidov, vzpenja s pomočjo 

posebnih oprijemalnih koreninic, ki sluţijo kot oprijemalne strukture za pritrditev 

na oporo 

 videz: zraste do 60m v dolţino 

 listi: mladi listi so svetlo, stari pa temno zelene barve; celorobi; spodnji listi so 

dlanasto krpate oblike, zgornji pa rombaste oblike 

 cvetovi: beli ali svetlo zeleni, zdruţeni v socvetja - kobule, bogati z nektarjem; so 

pomemben vir hrane ţuţelkam 

 čas cvetenja: septembra in oktobra 

 seme in plodovi: oplojeni cvetovi se pozimi in spomladi razvijejo v majhne 

modre jagode. 

 

5. RASTIŠČE: v senčnih gozdovih, parkih, zapuščenih sadovnjakih in vrtovih, tudi v 

slabši zemlji; od niţine do gorskega pasu 

 

6. SORODNIKI: irski, alţirski, perzijski, japonski, nepalski bršljan 

 

7. UPORABA: pri bršljanu so strupeni samo plodovi    

 mleček za odstranjevanje bradavic, cvetove namakajo v vinu in ga priporočajo 

pri glavobolu, driskah in ušesnih bolečinah, pri nevralgijah  

 liste in jagode pa zunanje za zdravljenje koţnih in drugih bolezni (celulit) in 

pri revmi. 

 

 

 

 

 



 

 12 

8. LIPOVEC 
 

1. LATINSKO IME: Tilia cordata Mill. 

 

2. UVRSTITEV: Lipovke (Tiliaceae) 

 

3. SLIKA:  

 
 

4. OPIS: listopadno drevo 

 

 lubje: temno sivo, z drobnimi navpičnimi brazdami 

 videz: zraste do 40 m; enakomerna zaobljena krošnja 

 listi: 15cm dolgi, srčasti, ob robovih napiljeni 

 cvetovi: pojavljajo se v visečih pakobulih; z velikim ovršnim listom 

 čas cvetenja: konec junija in prva polovica julija, 14 dni kasneje kot navadna lipa 

 semena in plodovi:  rjasto rjavi, zelo trdni, enosemenski oreški, ki se razširjajo z 

ovršnim listom socvetja. 

 

5. RASTIŠČE: sadijo jo predvsem v drevoredih ob cestah in parkih, išče hranljiva, rahla, 

blago humusna, mineralna zemljišča v območjih z več zračne vlage 

 

6. SORODNIKI: navadna lipa, evropska lipa… 

 

7. UPORABA:  

 v mizarstvu, strugarstvu in rezbarstvu, ker je les svetel in mehak, lipovina je 

srednje gosta, proţna in cepljiva in se dobro obdeluje, struţi in rezlja 

 za razne  modele, embalaţo, vţigalice, svinčnike, igrače, risalne deske in 

vezane plošče. 

 v zdravilstvu za čaje proti prehladu; je medonosna rastlina. 
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9. RDEČI BOR 
 

1. LATINSKO IME DREVESA:  Pinus sylvestris L. 

 

2. UVRSTITEV:  Borovke (Pinceae) 

 

3. SLIKA:  

 
 

4. OPIS: vednozeleno drevo, iglavec 

 

 lubje: globoko razbrazdano, rumenkasto rdeče barve  

 videz: na spodnjem delu nima vej; do 40 m visoko drevo; krošnja ima sploščeno v   

obliki deţnika; dočaka starost 600 let 

 iglice: po dve skupaj na kratkem poganjku, 4-8 cm dolge, trde in priostrene;  

      ploska stran je večinoma svetlo zelena, obokana pa temno zelena  

 cvetovi: moška in ţenska socvetja (storţki) 

 čas cvetenja: april 

 semena: storţi, veliki, dolgi od 3-7cm, semena krilata. 

 

5. RASTIŠČE:  raste na kislih tleh in bazičnih tleh, zelo skromna  

in prilagojena vrsta; dobro prenaša sušo; izrazito svetloljubna rastlina 

 

6. SORODNIKI: črni bor, zeleni bor, ruševje… 

 

7. UPORABA:  

 za ladijski pod in igrače 

 za kurjavo.  

 

 

 



 

 14 

10. ČRNI BOR 
 

1. LATINSKO IME:  Pinus nigra Arn. 

 

2. UVRSTITEV:  Borovke (Pinaceae) 

 

3. SLIKA:          

 
 

 4. OPIS: vednozeleno drevo, iglavec 

 

 lubje: sivkasto črno, v starejši dobi je razpokano na dolge ploščice nepravilne 

oblike, debelo je do 10 cm 

 videz: krošnja je gosta, les/lubje ima zelo veliko smole; pokončno, 

       do 50 m visoko drevo 

 iglice: temno zelene, blago zvite, zašiljene, 8-18 cm dolge,  

      1.5-2 cm debele, po dve iglici izraščata s kratkega poganjka 

 popki: okrogli, 1-2 cm dolgi, pokriti s tankimi sivimi luskami, smolasti 

 cvetovi: enospolni, moška socvetja  so rumenkasta, okoli 2 cm dolga,  ţenska 

socvetja (storţki) rastejo posamezno ali 3-4 v skupini 

 čas cvetenja: v maju 

 semena: semena so sivkasto rjava, 4-7  mm dolga, okoli 4 mm široka; storţi  so  

4-10 cm dolgi, 4 cm široki. 

 

5. RASTIŠČE: srednja in juţna Evropa, zahodna Azija, vrh krošnje zahteva veliko 

svetlobe, obstranska zaraščenost drevesa ne moti 

 

6. SORODNIKI: rdeči bor, zeleni bor, pinija, ruševje,  obmorski bor, alepski bor, 

himalajski bor, cemprin… 

 

7. UPORABA:  

 uporabljali so ga za pogozdovanje Krasa. 
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11. EVROPSKI MACESEN 
 

1. LATINSKO IME:  Larix decidua Mill. 

 

2. UVRSTITEV:  Borovke (Pinaceae) 

 

3. SLIKA: 

 
 

4. OPIS: listopadni iglavec 

 

 lubje: v mladosti gladko, z leti pa razpoka na ploskve, zunaj je sivo, znotraj rdeče 

rjavo s smolnatim vonjem 

 velikost: lahko zraste do 40 m in ima premer 1,5 m 

 iglice: rastejo po šopkih po 30-40 skupaj, dolge so pribliţno 30 mm,   

pozimi odvrţe iglice 

 cvetovi: socvetja,  moška in ţenska so na istih poganjkih;  moška socvetja so 

rdečkasta, luskasta,  ţenska socvetja so posamični, majhni, pokončni, rjavo rumeni 

storţki z zašiljenimi luskami 

 čas cvetenja: od aprila do maja 

 semena:  krilata semena se razvijejo v okroglih storţih. 

 

5.  RASTIŠČE: predvsem v kolinskem pasu, redkeje tudi v montanskem pasu, razširjen na 

območju srednje Evrope, v Alpah in v Karpatih 

  

6. SORODNIKI: sibirski macesen, zlati macesen 

 

7.  UPORABA:  

 uporablja se v gradbeništvu za stavbno pohištvo; les je gost, teţak in trpeţen   

 za izdelavo čolnov  

 za izdelavo električnih drogov in ţelezniških pragov. 

 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://sl.wikipedia.org/wiki/Alpe
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Karpatih&action=edit&redlink=1
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12. NAVADNA ROBINIJA  

(NEPRAVA AKACIJA) 
 

1. LATINSKO IME DREVESA:  Robinia pseudacacia L.  

 

2. UVRSTITEV:  Metuljnice (Fabaceae) 

 

3. SLIKA:  

 
 

4. OPIS: listopadno drevo 

 

 lubje: rjavo, sivo, luskasto in močno razpokano 

 videz: redka, zračna, okrogla krošnja, veje  skrivenčene, trnate – trni dolgi 2 cm; do 

25 m visoko drevo, hitro raste  

 listi: svetlo zeleni, lihopernato sestavljeni na manjše lističe (7-20) 

 cvetovi: bele barve, dišeči, metuljaste oblike, viseča grozdasta socvetja 

 čas cvetenja: maj-junij 

 seme in plodovi: viseči, usnjati stroki, 4-10 rjavih semen.  

 

5. RASTIŠČE: doma je v vzhodnem delu ZDA, je najpogostejše nesamoniklo tujerodno 

drevo v Evropi, raste v niţinah, podivjano raste po gozdnih robovih, nasipih, obreţjih in 

blizu naselij po vsej Sloveniji  

 

6. SORODNIKI: okrasne sorte 

 

7. UPORABA:  

 ima kakovosten les, za gradnjo – orodje, mostove, ladje  

 za vinogradniško kolje in sode, ker ima trajen les, za jamski les   

 medonosna drevesna vrsta ;  

 cenjeno okrasno drevo, ker dobro prenaša onesnaţen zrak 

 je invazivna tujerodna vrsta, kise je iz nasajenih območij  razširila v naravi in 

povzroča veliko škodo naravnim habitatom in avtohtonim vrstam. 
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13. ROBIDA 
 

1. LATINSKO IME:  Rubus sp. 

 

2. UVRSTITEV:  Roţnice (Rosaceae) 

 

3. SLIKA: 

 
 

4. OPIS: bodičast grm z uţitnimi plodovi    

 

 steblo: zeleno, čvrsto, ima bodice 

 videz: do 1,5 m visok, s previsnimi poganjki, ki se na koncu ukoreninjajo 

 listi:  majhni zeleni, lihopernati, 3-7 delni                           

 cvetovi: beli, plodnice s številne 

 čas cvetenja: maj-oktober 

 semena in plodovi: birni koščičasti plodovi - robidnice; dokler niso zrele, so 

zelene, nato so rdeče, nato modrikaste, skoraj črne, uţitne. 

 

5. RASTIŠČE: od niţin do montanskega pasu, razširjena na posekah, resavah, na 

obronkih gozda, pašnikih; po poteh, in med grmovjem                                                                                                                                   

 

6. SORODNIKI: v Sloveniji uspeva več vrst robid, ki jih med seboj teţko razlikujemo; 

malinjak, s številnimi sortami kot gojena rastlina 

 

7. UPORABA: zdravilna rastlina 

 liste robide nabiramo zgodaj spomladi, jih posušimo in iz njih pripravimo čaj, 

ki čisti kri, pomaga pri kašlju, hripavosti, bolečinah v grlu, zamašenih 

dihalnih poteh in katarju, pri ţelodčnemu in črevesnemu katarju, pri močnih 

menstrualnih krvavitvah; 

 iz sadeţev pa dobimo z vitamini bogat sok, ki je dober za kri in odpravlja 

ţivčno napetost. 
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14. NAVADNA BREZA 
 

1. LATINSKO IME:  Betula pendula Roth. 

 

2. UVRSTITEV:  Brezovke (Betulaceae)  

 

3. SLIKA: 

 
 

4. OPIS: listopadno drevo 

 

 lubje: ko je mlado, je zlatorjavo in se lesketa, pozneje je belo, s prečnimi 

lenticelami 

 videz: ko je mlado, je koničasto, pozneje ima okroglo krošnjo; do 30 m visoko 

drevo        

 listi: enostavni, 3-7 cm dolgi, lahko so naţagani ali narezani, široki, z dolgo 

ošiljeno konico, ob robovih so dvojno napiljeni 

 cvetovi: v socvetjih,  moške mačice so rdečkasto rumene,  

ţenske mačice so debelejše in krajše 

 čas cvetenja: maj-junij 

 semena in plodovi: rjavi »storţi«, v katerih so krilati enosemenski oreški. 

 

5. RASTIŠČE: sončna lega, vlaţna vendar odcedna tla, pionirska rastlina; belokranjski    

    steljniki; v vrtovih, parkih kot okrasna rastlina 

 

6. SORODNIKI: papirnata breza, puhasta breza… 

 

7. UPORABA:  

 za izdelavo celuloze in struţenje 

 za pridobivanje oglja in črnila za uporabo v tiskarstvu 

 v kozmetiki za šampone in kopeli  

 les za kurjavo. 
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15. NAVADNI OREH 
 

1. LATINSKO IME:  Juglans regia L. 

 

2. UVRSTITEV:  Orehovke (Juglandaceae)  

 

3. SLIKA: 

 

 
 

4. OPIS: listopadno drevo 

 

 lubje: v začetku je srebrno sivo, na starost temno in razpokano  

 videz: velika in okrogla krošnja; do 30m visoko drevo 

 listi: velik, pernato deljen list, sestavljen iz 5 do 9 posameznih listnih segmentov; 

so brez dlak in imajo cel rob 

 cvetovi: moški cvetovi cvetijo pred ţenskimi 

 čas cvetenja: maj – junij 

 seme in plodovi: koščičast plod - oreh, v notranjosti olesenele koščice je orehovo 

jedrce (seme), srednji del je trda rjava lupina, sočen zunanji del je zelen in ostane 

na drevesu. 

 

5. RASTIŠČE: v mešanih listnatih gozdovih, v bliţini kmečkih gospodarstev in na 

kmečkih dvoriščih 

 

6. SORODNIKI: črni oreh 

 

7. UPORABA:  

 za pohištvo, kot masivni les in furnir,  

 za parket,  

 za glasbila,  

 za orehovo potico, orehovo olje in ţganje orehovec. 

 

 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Junglandaceae&action=edit&redlink=1
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16. JABLANA 
 

1. LATINSKO IME: Malus domestica Borkh. 

 

2. UVRSTITEV:  Roţnice (Rosaceae) 

 

3. SLIKA: 

 
 
4. OPIS: jablana, sorta bobovec 

 

 videz: močna rast, krošnja debelo vejnata, oblasta in strnjena 

 listi: enostavni, drobno nazobčani, spodaj dlakavi 

 cvetovi: venčni listi podolgovati, beli, na zunanji strani roţnati, 1-2 cm dolgi 

 čas cvetenja: april 

 seme in plodovi: semena pečke, pečkati plod se razvije iz podrasle plodnice, 

obdane z omesenelim cvetiščem; lupina plodov je belkasto zeleno rumena do 

rjavo rdeča, dolgo časa obdrţijo na drevesu in tudi ob vetrovnem vremenu ne 

odpadejo.   

 

5. RASTIŠČE: sorta bobovec je posebej primerna za visokodebelne nasade, v vlaţnih 

legah jo napada jablanov rak, drugače uspeva tudi v hladnih in vetrovnih legah, v Porenju 

so jo gojili ţe konec 18. stoletja 

 

6. SORODNIKI: lesnika  je samonikla (domorodna), številne gojene sorte jablan 

 

7. UPORABA:  

 po obiranju konec oktobra so plodovi zreli; drevesa so bujna, odporna proti 

boleznim; primerna je za travniške sadovnjake, doseţejo drevesa visoko 

starost do 70 let, in dajejo rekordne pridelke, tudi do 1000 kg na drevo 

 v primernih shrambah se drţi do junija, zato je uporabna tako za namizno 

jabolko kot tudi za predelavo v jabolčni sok, jabolčno vino in sadjevec. 
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PRILOGA  C 

1. delovni list: DOŢIVETJE DREVESA (opazovanje drevesa) 

1. Uvod v opazovanje: Gozd/ Park/ Šolska okolica so ţivljenjski prostori, ki jih učenci 

lahko spoznavajo od jeseni, preko zime in spomladi do poletja. Pri tem je zelo pomemben 

neposreden stik učencev z drevesi. Postavljene cilje doseţemo z delom na terenu  in nato 

še v razredu.  

 

2. Cilji opazovanja: 

- spoznavajo »svoje« drevo z raznimi čuti, 

- poimenujejo svoje izbrano drevo, 

- opišejo izbrano drevo (listi, deblo, veje, cvet, seme, plod), 

- naredijo odtis lubja in listov, 

- primerjajo svoje drevo z drevesi sošolcev, 

- prepoznajo značilne listavce in iglavce, 

- najdejo razne predmete in rastlinske dele. 

 

3. Delo na terenu po navodilih: 

1. »Potipaj lubje drevesa! Kaj čutiš? Ali je tvoje drevo hrapavo ali gladko, mokro ali  

     suho, mrzlo ali toplo…?« _________________________________________________ 

2. »Za pol minute zapri in prisluhni, …Zdaj odpri oči! Kaj si slišal/a?«________________ 

3. »Z nosom se pribliţaj svojemu drevesu. Kaj vonjaš?«____________________________ 

4. »Obrni se proti drevesu in skušaj z rokam objeti svoje drevo. Ti je uspelo? Zakaj?« 

     ______________________________________________________________________ 

5. »Preglej krošnjo svojega drevesa. Kakšna je?«__________________________________ 

6. »Na tleh poišči list, ki je odpadel tvojemu drevesu. Ali je gladek? Kakšen je njegov rob? 

    Ali  ima ţile? Kakšne barve je?«_____________________________________________ 

7. »Je tvoje drevo listavec ali iglavec? Če ga poznaš, ga poimenuj!«__________________ 

8. »Svojemu drevesu potiho zaupaj skrivnost, ki jo ne bo izdal nikomer.«______________ 

Zapise učenci naredijo šele po vrnitvi v razred ali pa se o svojih občutkih  le pogovarjajo. 

 

4.  Igre na prostem: 

- a) Poišči svoje drevo: delo v dvojicah po navodilu:  »Sošolcu z ruto zaveţi oči in ga po 

»zaviti« poti pelji do izbranega drevesa. Drevo, ki si ga izbral, mora biti vidno z začetnega 
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mesta. Prijatelj naj drevo z vsemi čuti, razen z vidom.. Drevo naj otipa od tal pa vse do 

najvišjega dosega rok. Morda bo našel odlomljeno vejo, poškodovano lubje ali kakšno 

drugo posebnost. Po določenem času vodi prijatelja po drugi »zaviti« poti na začetno 

mesto. Odveţi mu ruto. Sedaj naj poskusi prepoznati drevo le z gledanjem. Če se ne more 

odločiti, mu pomagaj z namigi. Na koncu naj svoje ugotovitve preveri še s tipanjem. Vlogi 

nato zamenjajta.« 

- b) Iskanje zakladov; samostojno delo po navodilu:  »Poišči in  spravi v škatlico: 

spisek št. 1. 

- nekaj krhkega, 

- 2 enaka lista, 

- 10 kamenčkov, 

- mah, 

- nekaj belega, 

- seme, 

- nekaj razpadajočega, 

- nekaj mehkega, 

- nekaj, s čimer se hrani šoja, 

- nekaj, kar je odvrgel človek. 

spisek št. 2 

- nekaj bodičastega,  

- nekaj kosmatega,  

- 5 različnih listov,  

- nekaj, kar je bilo nekoč ţivo, 

- poškodovan list, 

- plod, 

- neko ţivo bitje 

- nekaj lesenega, 

- nekaj, s čimer se hrani zajec, 

- nekaj, kar diši. 

- V škatlico skuša vsak učenec zbrati predmete iz seznama na listku. Kar na terenu ali pa 

   pozneje v razredu naredimo pregled predmetov in rastlinskih delov iz škatlic in se  

   pogovarjamo, ali ustrezajo opisu in kateremu ţivemu bitju pripadajo. 

 

5. Delo v  razredu: 

- izdelava plakatov, na katerega vsak učenec nariše svoje opazovano drevo in nalepi odtis  

  skorje drevesa ter odtis listne ploskve, lahko tudi suh list ali seme ali plod. 

- predstavitev plakatov in spoznanj iz dela na terenu sošolcem 

- plakate nalepijo na steno učilnice za daljše obdobje, da si jih vsi učenci lahko postopoma  

   ogledujejo in se o doţivetjih s svojimi drevesi pogovarjajo. 

 

6. Napotki za učitelja:  

- Učenci z ustrezno kombinacijo izkušenjskega najprej samostojnega in nato vodenega  

   skupinskega učenja spoznajo drevesa najprej z vsemi čuti, nato šele z razumom. 

- Primarnemu neposrednemu doţivetju drevesa tako sledijo drugi procesi; spoznavanje 

   posameznih  značilnosti, primerjanje in razvrščanje, sklepanje in posploševanje. 
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PRILOGA  C 

2. delovni list:  SKRIVNOST POPKOV (opazovanje vejic in popkov) 
 

1. Uvod v opazovanje:  

- Pozimi listnata drevesa nimajo listov. Na videz čisto gola stojijo na mrazu. Ali so umrla? 

- Seveda ne. Samo nekoliko počivajo. 

- Kako so drevesa zaščitena pred mrazom? 

- Deblo z lubjem, popki na vejicah pa z luskolisti, s smolo ali z dlačicami. 

- Ko se bo otoplilo, se bodo drevesa prebudila. Pognale bodo nove vejice in na vejicah listi  

   in cvetovi. 

- Kako? 

- To je skrivnost, skrivnost popka! Spoznajmo jo! 

 

2. Opazovanje in naloge: 

      1.  naloga: na terenu, pozimi: 

Opazuj vejico divjega kostanja (na drugem drevesu)  pozimi in lego stranskih in glavnega 

popka! 

2.  naloga:  na terenu, zgodaj spomladi:  

Odlomi vejico divjega kostanja, drevesu  to ne bo škodilo. S povečevalno lupo si natančno 

si oglej popke na vejici in na koncu vejice! 

3. naloga:  v učilnici ali doma - na toplem 

Popek na koncu vejice divjega kostanja je vedno največji. Ima temno rjave luskice - 

luskoliste, ki se prekrivajo kot strešniki. Pod temi luskicami se skriva še nekaj. Če ţeliš 

videti, kaj je to, moraš  popek odpreti. Pri tem boš potreboval malo pomoči. Nekdo, ki je ţe 

dovolj odrasel, naj vzame oster noţ in naj popek vzdolţno prereţe na dve polovici. 

Vzemi povečevalno steklo in si oglej drobne liste, ki v popku prekrivajo drug drugega. V 

sredini boš opazil še čisto majhne cvetove. 

4. naloga: na terenu, večkrat spomladi ali pozimi v učilnici ali doma - na toplem 

Vejico s popki daj v kozarec z vodo in vse skupaj postavi na sončno okno. Ker je tam 

toplo, se bo končni popek kmalu odprl. Opazuj odpiranje popka in nariši posamezne 

stopnje! 

 

1. Popek se podaljša. 2. Luskolisti  se razmaknejo, popek se 

odpre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zeleni listki se sprostijo iz popka. 

Luskolisti se uvihajo navzdol. 

4. Mladi listi se poravnajo in začnejo 

rasti. Na sredini se odpirajo cvetovi. 
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3. Rezultati in sklepi opazovanja:  

 

- Kdaj se bodo/ so se odprli popki? 

- Popki na drevesu se bodo odprli, ko jih bo začelo greti spomladansko sonce.  

- Le kaj povzroči, da se odprejo? 

- Rastlinski sok je tekočina, ki prihaja iz korenin in vsebuje vodo in hranilne snovi za 

odpiranje in razvoj popka v zelene liste in cvet. 

 

4. Vprašanja za učitelja: za vodenje natančnega dodatnega (zahtevnega) opazovanja vejic 

     in brstov in za določanje dreves in grmov po vejicah in popkih: 

 

- Kaj nam pripovedujejo brazgotine luskolistov na vejici? 

- Kakšna je barva vejic? 

- Kakšna je vloga popkov? 

- Kako veliki so popki? 

- Kakšno obliko imajo popki? 

- Kakšne barve so popki? 

- Ali so popki prilegli k poganjku ali štrlijo navzven?  

- Ali so popki nameščeni  premenjalno (spiralasto) ali nasprotno? 

- Kakšno nalogo imajo luskolisti brstov? 

- Kaj lahko pokriva nekatere luskoliste? 

- Čemu so namenjeni luskolisti? 

- Koliko luskolistov pokriva popek? 

- Kakšne barve so luskolisti? 

- Kakšna je oblika listnih brazgotin? 

- Koliko zapečatenih listnih ţil (sledk) je na listni brazgotini? 

- Kakšna je razvrstitev sledk na listni brazgotini? 

- Kaj je značilno za dolgi poganjek? 

- Kaj je značilno za kratki poganjek? 

- Ali rastejo poganjki kvišku ali so povešeni? 

- Kakšne barve so poganjki? 

- Ali so poganjki dlakavi? 

- Ali imajo poganjki poprh? 

- Kaj se razvije iz cvetnih popkov? 

- Kaj se razvije iz listnih popkov?  

- Kaj se razvije iz mešanih popkov? 
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5. Dodatno gradivo za učitelje – razlaga nekaterih najpogostejših izrazov za pomoč  

     pri opazovanju zimskih brstov in vejic 

 

Brst = popek - zasnova listnega ali cvetnega poganjka 

 

      Meristem - zarodno tkivo, ki vsebuje celice, ki se lahko delijo in omogočajo rast 

      rastline 

 

Listni popek – ima le zasnove za liste (listne zasnove) 

 

Cvetni popek – ima le zasnove za cvete (cvetne zasnove) 

 

Mešani popek – ima zasnove za liste in cvete (listne in cvetne zasnove) 

 

Končni (terminalni) popek – popek na koncu vejice. Običajno, ne vedno, je največji. 

 

Stranski popek (zalistni  brst, popek) – iz njega zraste stranski poganjek 

  

Speči popek – se začne razvijati samo, če so drugi popki poškodovani in ne more 

naprej rasti. 

 

      Dolgi poganjek – praviloma zraste iz končnega popka; tako se vejica vsako leto 

      podaljša. Ima neomejeno rast in dolge členke. 

 

Kratki poganjek – praviloma poţene v zalistju dolgega poganjka. Na kratkih 

poganjkih se razvijejo listi ali cvetovi. Imajo omejeno rast. Členki so kratki, tako da so 

kolenca nakopičena drug ob drugem. 

 

Listna brazgotina – nastane tam, kjer se je s peclja odpadel list; ostane vidna na vejici 

 

Sledke – vidni ostanki zapečatenih listnih ţil na listni brazgotini. Njihova število in 

razporeditev je  različno od vrste do vrste. 

 

Luskolisti – listi, ki ščitijo zimske popke. Lahko so usnjati, smolnati ali dlakavi. 

 

Brazgotina luskolistov – je ostanek luskolistov popka na vejici. Razdalja med tema 

dvema skupinama brazgotin luskolistev je enoletni prirastek vejice. 

 

Plutne bradavice (lenticele) – so prezračevalni kanali v lubju, preko katerih rastlina 

izmenjuje pline. 

 

 

 


