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IZVLEČEK 

V teoretičnem delu diplomske naloge je izpostavljen pomen izvajanja kalitvenih poskusov 

pri pouku v osnovni šoli in cilji, ki jih lahko preko teh poskusov dosežemo. V empiričnem 

delu diplomske naloge je bila izvedena krajša raziskava s pomočjo anketnega vprašalnika 

za učitelje naravoslovja. Preverila sem, če učitelji naravoslovja v osnovni šoli pri 

poučevanju izvajajo kalitvene poskuse, ter na kakšen način jih izvajajo. Preko 

eksperimentalnega dela diplomske naloge sem preverila izvedbo kalitvenih poskusov, 

primernih za poučevanje naravoslovja v 6. in 7. razredu osnovne šole in preverila kalivost 

različnih vrst rastlin. Pri izboru rastlin za kalitvene poskuse sem se osredotočila na vrste, ki 

so dostopne trgovinah. V šolskih učbenikih se največkrat prikazuje kalitev in rast fižola ter 

koruze. Zastavljen cilj je bil najti nekaj dodatnih vrst rastlin, katerih semena so primerna za 

izvajanje poskusa kalitve pri pouku naravoslovja in jih primerjati z vrstami, ki se že 

uporabljajo za prikaz kalitve po učnem programu. Izbrala sem 23 vrst rastlin, med njimi 16 

dvokaličnic in 7 enokaličnic. Raziskava je pokazala, da je 14 vrst primernih, 3 vrste so 

manj primerne in 6 vrst rastlin je neprimernih za uporabo pri poskusih kalitve v osnovni 

šoli.  
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ABSTRACT 

In the theoretical part of my diploma task I focused on the importance of carrying out the 

germination experiments as well as which teaching aims could be attained by such 

experiments. In the empirical part of the mentioned task, a short research was carried out 

by a questionnaire for the teachers of natural sciences. I checked whether the teachers of 

natural sciences at primary schools carry out the germination experiments and the way they 

do them. By the aid of the experimental part of my task, I optimized the carrying out of the 

germination experiments, which are suitable for teaching natural sciences in the 6th and 

7th classes of primary schools and I examined the germination of different vegetable 

species. I selected the plant for the germination experiments according to the species 

available at the shops. Most often, the germination of beans and maize is presented in the 

text books. My aims was to find some additional vegetable species of which their seeds are 

suitable for carrying out the germination experiments according to the course syllabus. I 

chose 23 vegetable plants, among them 16 dicotyledonous and 7 monocotyledonous. The 

research showed that 14 species are suitable, 3 less suitable and 6 unsuitable to use at the 

germination experiments at primary schools. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS:  teaching of natural sciences, experiments at the primary schools, 

germination, seed 
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1 UVOD  

Pri poučevanju naravoslovja je treba izpostaviti pomen otroškega raziskovanja. 

Raziskovanje lahko poteka v naravi ali pa preko dejavnost v šolski učilnici. Treba je 

načrtovati dejavnosti, pri katerih učenci samostojno raziskujejo in opazujejo naravo.  

Učno snov je treba povezovati z vsakdanjim življenjem, saj s takšnim načinom poučevanja 

pri učencih razvijamo pozitiven odnos do narave in odgovoren odnos do okolja, v katerem 

živimo.  

Eksperimentalno delo razvija pri učencih natančnost in sistematičnost, saj morajo učenci 

preko eksperimenta spremljati in zapisovati pridobljene podatke, jih analizirati in 

vrednotiti. Zato so takšne dejavnosti primerne za spoznavanje novih pojmov, razvijanje 

veščin in oblikovanje samostojnih stališč (Hozjan, 2015). Učenci lahko preko izvedbe 

poskusa utrjujejo že pridobljeno znanje ali pa osvajajo nove pojme. 

V šolskih učbenikih se največkrat prikazuje kalitev in rast fižola ter koruze. V svojem 

diplomskem delu bi rada preverila kalivost več različnih vrst enokaličnic in dvokaličnic. 

Diplomsko nalogo sem razdelila v dva dela. S pomočjo anketnega vprašalnika bom 

preverila, če učitelji naravoslovja v osnovni šoli pri poučevanju izvajajo kalitvene poskuse, 

ter na kakšen način jih izvajajo. Analiza pridobljenih podatkov bo pokazala v kolikšni meri 

izvajajo kalitvene poskuse pri pouku, katere vrste rastlin uporabljajo za kalitvene poskuse 

in zakaj prav te, katere učne cilje dosežejo z izvajanjem poskusa, ter kje vidijo mogoče 

težave pri izvedbi poskusa. Preko eksperimentalnega dela diplomske naloge bom preverila 

kalivost različnih semen, ki so dostopna v semenarnah ali trgovinah. S poskusom želim po 

različnih kriterijih pri vsaki vrsti oceniti njeno primernost za dosego učnih ciljev (kako in 

kdaj se razvijejo organi, koliko časa traja kalitev, vidnost struktur na rastlinah).  

Zastavljen cilj je bil najti nekaj dodatnih vrst rastlin, katerih semena so primerna za 

izvajanje poskusa kalitve pri pouku naravoslovja, in jih primerjati z vrstami, ki se že 

uporabljajo za prikaz kalitve po učnem programu. Pri vsaki vrsti bom po različnih kriterijih 

ocenila njeno primernost za dosego učnih ciljev.  
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2 PREGLED OBJAV 

2.1 PREGLED UČNEGA NAČRTA  

Po učnem načrtu za osnovno šolo učenci že v drugem razredu spoznajo, da se rastline 

razvijejo iz semena in če jih položimo v prst in zalivamo, vzkalijo in zrastejo v novo 

rastlino. V 6. razredu se seznanijo z zgradbo semena, ki vsebuje kalček. Spoznajo, da 

semena vsebujejo založna tkiva, ki jih potrebujejo za začetno rast, dokler mlada rastlina ne 

začne fotosintetizirati in si sama pridelovati snovi potrebne za življenje. Učenci tudi 

ugotavljajo kalivost različnih semen v različnih razmerah. (Bajd, 2016).  

Prenovljeni učni načrt za naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole vsebuje štiri 

vsebinske sklope. Učitelj se samostojno odloča o vrstnem redu obravnavanih vsebin in 

ciljev iz vsebinskih sklopov. Pri poučevanju naravoslovja mora najmanj 40 odstotkov 

pouka temeljiti na aktivnostih učencev, kot je raziskovalnoeksperimentalno delo v razredu 

in na terenu (Vilhar in sod., 2011). 

Po učnem načrtu, v vsebinskem sklopu ŽIVA NARAVA, morajo učenci: 

 spoznati, da se rastlina razvije iz semena;  

 spoznati, da seme vsebuje zarodek (mlado rastlino) in da semena vsebujejo veliko 

založnih snovi, ker mlada rastlina ne opravlja fotosinteze, dokler se ne razvijejo 

zeleni listi;  

 razumejo, da sta rast in razvoj rastline povezana z nastajanjem novih celic (celična 

delitev), njihovo rastjo in diferenciacijo; 

 ugotavljajo kalivost različnih semen v različnih razmerah 

 spoznajo, da rastline vse življenje spreminjajo svojo obliko, na primer dodajanje 

novih poganjkov in korenin (Vilhar in sod., 2011).  

 

Za dosego teh ciljev lahko učitelj izvede dejavnost za učence - spremljajo potek kalitve 

rastlin (recimo seme fižola, koruze). S pomočjo zastavljene dejavnosti (poskus kalitve 

rastlin) lahko učenec osvoji sposobnosti in veščine: 

 učenec zna opazovati, opisati in primerjati živa bitja, pojave, predmete itn., navesti 

podobnosti in razlike; 
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 učenec izvede poskus po navodilih; 

 ustrezno uporablja pripomočke, opremo in tehnologijo pri eksperimentalnem delu; 

 učenec zna zbirati kvalitativne in kvantitativne podatke z opazovanjem in 

izvajanjem meritev, jih ustrezno zapisati in urediti. 

Ter pridobi znanje: 

 učenec pozna rastlinske organe (korenina, list in steblo) in ve, katere naloge 

opravljajo; 

 učenec zna opisati osnovno zgradbo rastlinskih organov in povezati zgradbo 

rastlinskih organov z nalogami, ki jih opravljajo; 

 učenec opiše zgradbo semena in razloži pomen založnih snovi v semenu; 

 učenec razume, da rastlina raste in se razvija z delitvijo, rastjo in diferenciacijo 

celic (Vilhar in sod., 2011). 

 

Učenci preko poskusa sami spremljajo razvoj rastline in njenih organov ter spoznavajo 

pogoje, ki so potrebni za rast rastlin. Tako bodo pridobili novo zanje, spretnosti in veščine 

s področja naravoslovja. Če želimo, da razvijajo tudi eksperimentalne in raziskovalne 

spretnosti, ne zadošča, da opazujejo učiteljevo demonstracijo poskusa, temveč morajo sami 

eksperimentirati in raziskovati. Naravoslovne vsebine naj učenci spoznajo na resničnih 

primerih (Vilhar in sod., 2011). 

 

2.2 KALITEV 

Kalitev je razvoj semena v rastlino s koreninami, steblom in listi. V vsakem semenu je 

zarodek z zasnovo korenine, stebla in prvih listov. Vsebuje tudi en ali dva klična lista, v 

katerih je pri nekaterih vrstah rastlin naložena hrana, ki jo bo mlada rastlina potrebovala za 

začetno rast. V mnogih semenih je prisotno tudi založno tkivo, ki mu pravimo endosperm. 

Seme za kalitev potrebuje vodo, kisik in primerno temperaturo. Večina semen vsebuje le 5 

do 20 % vode na celotno maso semena. Kalitev ni mogoča, dokler skozi semensko lupino 

ne prodre dovolj vode, ki aktivira obstoječe encime v semenu in kalček začne rasti. Tudi 

nadaljnja rast rastline zahteva stalno dostopnost vode. Vendar nekatera semena tudi pri 
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vseh zagotovljenih osnovnih pogojih ne vzklijejo. Za kalitev teh semen je potrebna 

prekinitev dormance ali obdobja mirovanja in poženejo šele ob točno določenih razmerah. 

(Raven, 2003). Dormanca omogoča rastlini preživeti obdobja suše ali obdobja nizkih 

temperatur. Taka semena imajo lahko debelejšo lupino in ne morejo posrkati vode, ali pa 

kalijo samo na ustrezni svetlobi ali šele po določenem obdobju hladnih temperatur. Zato se 

je pri nekaterih semenih treba nekoliko bolj potruditi za njihovo kalitev. Skozi zelo trdo 

ovojnico ne more prodreti voda, zato je treba zarezovati ali skarifikacija semena, ki pospeši 

kalitev. Nekatera semena potrebujejo ustrezno svetlobo ali pa temo za kalitev. Nekatera 

semena, še zlasti semena trajnic, dreves in grmovnic, je treba enkrat ali večkrat na leto za 

določen čas skladiščiti na hladnem ali toplem kraju ali pa potrebujejo zaporedje točno 

določenih temperatur. Temu pravimo stratifikacija (Moore, 1997). 

Ko omogočimo semenu pogoje za uspešno kalitev, najprej požene radikula oziroma 

zasnova korenine. Nato požene zarodkovo stebelce in listi – rastlinski organi, ki rastejo in 

spreminjajo svojo obliko. Med kalitvijo se korenina podaljšuje in debeli. V njenem vršičku 

se neprestano delijo celice, ki rastejo in spreminjajo obliko. Iz glavne korenine začnejo 

rasti stranske korenine. Hkrati s korenino raste tudi nadzemni del rastline – glavni 

poganjek. (Bačič in sod., 2011). Pri nekaterih vrstah klični listi po kalitvi ostanejo pod 

zemljo, kar imenujemo hipogeična kalitev (Slika 1).  

 

Slika 1. Hipogeična kalitev graha (Raven, 2003). 

 

Pri drugih vrstah se ob kalitvi podaljša hipokotil in klični listi pokukajo iz zemlje. Ta tip 

kalitve imenujemo epigeična (Raven, 2003) (slika 2). 
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Slika 2. Epigeična kalitev fižola (Raven, 2003). 

 

Na vršičku poganjka se podaljšuje steblo in izraščajo novi, pravi listi. Tudi steblo in listi 

rastejo tako, da se njihove celice delijo, rastejo in se spreminjajo v različne tipe odraslih 

celic. Rastlina kmalu porabi vso hrano iz zaloge v svojem semenu in začeti mora sama 

skrbeti zase. Zato potrebuje zelene liste, v katerih začne potekati fotosinteza. Mlada 

rastlina s pomočjo sončne svetlobe iz vode in ogljikovega dioksida izdeluje svojo hrano – 

sladkor (Bačič in sod., 2011). 

 

2.3 ZNAČILNOSTI IZBRANIH RASTLINSKIH VRST 

2.3.1 Redkvica (Raphanus sativus) 

Čeprav je domovina te dobrodošle zelenjave Azija, so jo najprej začeli gojiti v 

Sredozemlju. Redkev so v Egiptu pridelovali že leta 2780 pred našim štetjem. Herodot je 

napisal, da so delavci, ki so gradili piramide, dobivali redkev, čebulo in česen. Dandanes 

jih gojimo zaradi užitnih odebeljenih korenin, strokov in listov (Biggs, 1999). 

Redkvica spada v družino križnic (Brassicaceae). So enoletne ali trajne zelnate rastline z 

lirastimi pritličnimi listi. Imajo rdečkaste, rumene ali belkaste cvetove in kratke, nečlenaste 
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luske, ki ob zrelosti ne razpadejo. Redkvica ima majhne, okrogle, rdeče in užitne 

hipokotilne gomolje. Ima oster okus zaradi eteričnega olja, ki vsebuje žveplo (Praprotnik in 

sod., 2002). 

2.3.2 Bob (Vicia faba) 

Bob spada med najstarejše gojene rastline. Nekdaj je bil izredno pomembna stročnica za 

prehrano ljudi. Jedli so ga predvsem v zimskih mesecih. Suha semena so mleli v moko in 

iz nje pekli kruh skupaj z drugimi žiti. 

Bob spada v družino metuljnic (Fabaceae). Je enoletna zelnata rastlina, ki razvije zelo 

globoke korenine, tudi do 120 cm globoko. Stranske korenine se oblikujejo že zelo zgodaj 

in dosežejo velikost glavne korenine. Na koreninah so razviti noduli. Bob ima do 45 cm 

visoko steblo pri pritlikavih in do 1,5 m pri visokih kultivarjih. Na steblu se razvijejo en do 

trije pari listov, na listnem dnu so 10 mm veliki nazobčani prilisti s črnimi ali temneje 

obarvanimi pegami, kjer nastaja nektar, ki privlači uši. Lističi so ovalni ali eliptični od 40 

do 100 mm dolgi in 20 do 40 mm široki, gladki, sivozeleni, celorobi. Cvetovi se pojavljajo 

na 6. do 12. nodiju, po 2 do 9 so združeni v grozde. Cvetovi so sedeči ali na kratkih pecljih. 

Bob je večinoma samoprašna rastlina. Pri samooprašitvi je pomembno, da se cvetovi 

premikajo, zato se sedeči cvetovi redko oplodijo. Samoprašnost je običajna v 90 %, 10 % 

cvetov oprašijo večinoma žuželke, ki jih privablja nektar v prilistih.  

Ker se cvetovi slabo oplodijo, se iz enega grozda razvije en do največ štirje stroki. Strok je 

od 8 do 15 cm dolg in 1 do 2 cm širok, valjast, štrleč, dlakav, v začetku razvoja mesnat, 

temnozelen, ob dozorevanju počrni zaradi oksidacije tirozina. V notranjosti stroka je 

prečna pregrada iz gobastega parenhima. V stroku je eno do pet semen, včasih tudi več. 

Seme je jajčasto, podolgovato in sploščeno, (1,3 do 3,5 cm dolgo, 1,2 do 3,0 cm široko in 

do 1 cm debelo), je rjavorumeno, sivorumeno. Seme ostane kaljivo pet let, kaliti lahko 

začne že 10 dni po obiranju. Bob je rastlina hladnejšega podnebja. Začne kaliti pri 

temperaturi 3 do 4 stopinja Celzija; optimalna temperatura za kalitev je 25 stopinj Celzija 

in maksimalna 30 stopinj Celzija. Zahteva veliko vlage že ob kalitvi. 

Pri zgodnji setvi začne bob cveteti sredi maja, to traja tri tedne. Od setve do obiranja raste 

3 do 5 mesecev. Zelene stroke se obira julija, seme dozori avgusta in septembra. (Černe, 

1997) 



  7 

Štritof, J. Optimizacija kalitvenih poskusov v osnovni šoli.  

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem in Bio, 2016  

 

 
 
 

2.3.3 Čičerika (Cicer arietinum) 

V Sloveniji čičeriko pridelujejo predvsem na Primorskem. Izvira iz Sredozemlja, 

Srednjega vzhoda in do Indije. Gojili so jo že pred našim štetjem. V Indiji, Rusiji in 

Azerbajdžanu iz rastlin čičerike pripravljajo dober kisel napitek, tako da ponoči rastline 

pokrijejo s platnom, na katerega rastline oddajajo kislino. Platno zjutraj omočijo z vodo, 

ožamejo in pijejo kislo osvežilno pijačo. Čičerika vsebuje vse življenjsko pomembne 

aminokisline. Velika vsebnost beljakovin, mineralov in vitaminov iz skupine B jo uvršča 

med pomembna živila predvsem za odraščajoče otroke in preslabo hranjene ljudi. 

Čičerika je enoletna zelnata rastlina, ki spada v družino metuljnic (Fabaceae). Rastlina je 

dlakava. Korenina je vretenasta in zelo razvejena. Na stranskih koreninah se razvijejo 

noduli. Steblo je ravno in razvejeno, v spodnjem delu ob zemlji tudi olesenelo. Visoko je 

do 80 cm. Prilisti so zelo majhni, listi so premenjalno, neparno pernati. Listi so na kratkih 

pecljih, sestavljeni iz 5 do 8 parov lističev. Cvetovi so na kratkih pecljih, posamično v 

zalistju, so dvospolni, petštevni, sestavljeni iz čašnih in venčnih listov. Venčni listi so 

nekoliko višji kot čaša, ladjica je topa, brez kljuna. Jadro ima pogosto temnejša žile in je 

daljša od kril. Devet prašnikov je zraslih v cev, deseti je prost. Pestič ima nadraslo 

plodnico. Strok je 20 do 30 mm dolg, romboiden, slamnato rumen, nekoliko napihnjen, z 

enim do dvema semenoma. Seme je 5 do 14 mm dolgo, bolj ali manj okroglo in s kljunom 

ali konico. Seme ohrani kalivost tri leta. (Černe, 1997).  

2.3.4 Leča (Lens esculentum) 

Leča je ena prvih rastlin, ki jih je človek začel gojiti. Izvira iz Sredozemlja. Spada v 

družino metuljnic (Fabaceae). Je enoletna zelnata rastlina grmaste oblike, mehko dlakava. 

Razvije plitev koreninski sistem, korenine so slabo razvejane in drobne. Na njih so številni 

noduli. Steblo je bolj ali manj pokončno ali tudi poleglo, 25 do 50 cm visoko, štirirobo, 

žlebasto, poraslo s kratkimi dlačicami zelene ali vijoličaste barve. Listi so parno pernati, na 

spodnjih so dva do trije pari lističev, ki se končujejo s konico. Zgornji listi so sestavljeni iz 

5 do 8 parov lističev, končujejo se z 1 do 2 cm dolgo vitico. Lističi imajo kratke peclje, so 

okoli 2 cm dolgi, 1,5 do 8 mm široki, podolgovato ovalni ali ozko eliptični, svetlozeleni. 

Prilisti so podolgovati, pri dnu so pogosto nazobčani. 
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Cvetovi se razvijejo v zalistju, so po en do trije skupaj na 1,5 do 3,5 cm dolgih pecljih. 

Dvospolni cvetovi so petštevni, nepravilni, majhni, 5 do 8 mm dolgi. Čaša ima pet zobcev, 

ki so daljši od cevi. Venec je daljši od čaše, je metuljast, bele barve z vijoličnimi žilami, 

redkeje rožnate ali vijolične barve. Okroglasto jadro ima vijolične žile, ladjica je vijolična. 

Devet prašnikov se zrašča v cev. Plodnica je nadrasla, vrat je zvit in na notranji strani 

dlakav. Strok je 12 do 16 mm dolg, 6 do 12 mm širok, romboiden, sploščen, gol, gladek, 

slamnato rumen, svetlosiv ali temnosiv in vsebuje 1 do 3 semena. Ta so okrogla, sploščena, 

značilne lečaste oblike s premerom 2 do 9 mm, so gladka, zelene, sive, črne, rdečkaste 

barve s temnejšimi pikami ali pegami. (Černe, 1997). 

2.3.5 Fižol (Phaseolus vulgaris) 

Fižol spada v družino metuljnice (Fabaceae). V rodu Phaseolus je približno 180 vrst. Te 

vrste so zelnate ali lesnate rastline, enoletne ali trajne, običajno se ovijajo okoli drugih 

rastlin.  

Vrsta Phaseolus vulgaris je najbolj razširjena vrsta enoletnih zelnatih fižolov. Glavno 

korenino ima bolj slabo razvito v primerjavi s stranskimi, na njih so noduli, ki so večinoma 

videti kot izrastki na korenini. Korenine prodro zelo globoko v zemljo, več kot meter. 

Steblo fižola je tanko, okroglo, šesterorobo. Po višini stebla razdelimo kultivarje v nizke ali 

grmičarje, srednje visoke ali dračarje in visoke ali preklarje. 

Nizki kultivarji razvijejo kratke internodije z razvejanim steblom v različnih oblikah, kot 

npr. pokončen in ozek grm, kopasti grm … Pri visokih kultivarjih, ki jih imenujemo 

kolniki, preklarji ali natiški fižol, se steblo ovija z leve na desno okoli prekle, natiča ali 

fižolovke. 

Na steblu so izmenično razporejeni listi s prilistki. Po kalitvi se najprej razvijeta dva 

srčasta in celoroba lista, vsi naslednji listi pa so trojnati, z dolgimi listnimi peclji in prilisti. 

Končni (srednji) listič, ki je na vrhu nekoliko zašiljen, je vedno močneje razvit kot stranska 

dva. Listi in lističi so gibljivi.  

Listi so rumenozeleni, svetlo- ali temnozeleni, dlakavi, na listnih žilah so sledovi 

antocianov. Posamezni lističi so trikotne, rombaste ali okroglaste oblike. Lističi so majhni 

ali veliki, gladki do mehurjasti, z ravno ali nekoliko izbočeno ploskvijo. Listne žile so bolj 

ali manj debele. Cvetovi so dvospolni, do 1,5 cm dolgi, izraščajo iz nodijev in so 

posamični ali dvojni pri tleh, višje na viti so združeni v socvetje s po 3 do 8 cvetovi. Ti so 
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beli, rumeni, bledorožnati, rdeči ali vijolični. Kultivarji z obarvanim cvetom imajo 

obarvano seme. Cvet je sestavljen iz čašnih in venčnih listov. Čaša je cevasto zvončasta in 

s petimi zelenimi listi. Venčni listi so različno obarvani, sestavljeni so iz jadra, ki je daljše 

od kril, spodaj pa je iz dveh listov sestavljena ladjica. Devet prašnikov je zraslih v cev, 

deseti je prost. Plodnica je nadrasla, vrat brazde je spiralno zavit, zgoraj dlakav, v sredini 

razširjen. Fižol je večinoma samoprašna rastlina, vendar je možno tudi opraševanje s tujim 

cvetnim prahom, ki ga prenašajo žuželke. Plod je strok, dolg 10 do 30 cm, širok 2 do 3 cm, 

zeleno, rumeno ali pisano obarvan, raven do ukrivljen, na prerezu okrogel, ploščat ali 

ploščato okrogel. Seme je 1 do 2 cm dolgo, 0,7 do 1,1 cm široko, bele, rumene, rožnate, 

rjave, temnordeče, vijolične, modrikaste, sive, črne ali pisane barve, lahko je ob hilumu 

obrobljeno z drugo barvo ali ima obarvan hilum. Po obliki je ledvičasto, ovalno, jajčasto, 

okroglo ali eliptično.  

Ob ugodnih razmerah vzkali fižol v 7 do 10 dneh po setvi, v manj ugodnih, to je pri nižji 

temperaturi, pa šele po 20 do 22 dneh. 

Fižol zahteva toplo in vlažno podnebje. Poleg visoke zračne vlage potrebuje fižol tudi 

veliko vlage v tleh. Že ob kalitvi seme vsrka vode za enkratno težo suhega semena, zato 

hitro in enakomerno kali samo v vlažni zemlji. Seme kali epigeično. (Černe, 1997). 

2.3.6 Grah (Pisum sativum) 

Grah spada v družino metuljnic (Fabaceae). Izvira iz Evrope in Azije. Že v izkopaninah iz 

kamene dobe, to je v Švici in Španiji, so naleteli na grahova zrna. V rimskem cesarstvu so 

z grahovo juho hranili sužnje, delavce in gladiatorje. V srednjem veku so grah shranjevali 

podobno kot žito za rezervo in preprečevanje lakote.  

Je enoletna zelnata rastlina, ki razvije vretenasto, 1 do 1,2 m dolgo razvejeno korenino. Na 

stranskih koreninah so noduli. Korenina graha zelo dobro vsrkava slabo topne fosforjeve in 

kalijeve soli, dvakrat bolje kot ječmen. Zato izrablja tudi hranila v težje topni obliki.  

Grah razvije oglato, redkeje razvejano steblo s poprhom ali brez. Na steblu se izmenično 

razvijajo listi, ki so na daljšem peclju. Listi so eno- do triparni, jajčasti ali široko eliptični 

in na koncu se končujejo z vitico. Na listnem dnu sta dva sedeča prilista. Listi so svetlo, 

temno do olivno zelene barve, prevlečeni z modrikastim poprhom, ki preprečuje preveliko 

transpiracijo in varuje pred mehaničnimi poškodbami ali pred boleznimi in kemičnimi 

sredstvi. Seme kali hipogeično. Po kalitvi klična lista ostaneta v zemlji, prva dva lista sta 
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reducirana, tretji in četrti list imata samo en par lističev in slabo razvite vitice. Popolno so 

oblikovani šele listi nad četrtim nodijem. Posamezni cvetovi se razvijejo v zalistju, po dva 

ali več skupaj na do 1 cm dolgih pecljih. Posamezni cvetovi so dvospolni in sestavljeni iz 

čašnih in venčnih listov. Čaša je zvonasta, sestavljena iz petih listov, spodnji so trikrat 

daljši in ožji od zgornjih. Venčni listi so metuljaste oblike. Devet prašnikov je zraslih v 

cev, eden je prost. Plodnica je nadrasla z več semenskimi zasnovami. Grah začne cveteti 

od spodaj navzgor, posamezni cvetovi cveto do tri dni, celotna rastlina pa 8 do 20 dni. Po 

samooprašitvi se razvije plod imenovan strok. V stroku je 2 do 10 semen, ki so okrogla ali 

oglata, odvisno od kultivarja. Seme ima kalivost 90 do 95 % in jo obdrži tri do šest let. 

(Černe, 1997). 

2.3.7 Lubenica (Citrullus lanatus) 

Lubenica spada v družino bučevk (Cucurbitaceae). Bučevke izvirajo iz toplih tropskih in 

subtropskih krajev Afrike, Amerike in južne Azije. Na obalah Sredozemskega morja so že 

stari narodi poznali lubenice. V Evropi so začeli gojiti lubenice šele v 16. stoletju, iz 

Španije so jih razširili na druga območja.  

Lubenica je enoletna zelnata rastlina. Razvije izredno močan koreninski sistem. Glavna 

korenina v zgornjem delu odebeli in prodre do meter globoko, stranske korenine pa 

zrastejo tudi 3 do 4 m globoko. Poleglo steblo (vreža) je zelo razvejano, dolgo 3 do 4 m in 

pokrito z gostimi mehkimi dlačicami. Listi so grobo krpati ali razdeljeni in imajo 10 cm 

dolge peclje. Razvrščeni so premenjalno. Proti vrhu so listi manjši in sivozeleni. Lubenica 

je enodomna rastlina z enospolnimi cvetovi. Razvije več ženskih cvetov, vendar pa se iz 

vsakega cveta ne razvije plod. Na vsakih 30 do 40 ženskih cvetov se razvijejo samo 2 do 4 

plodovi na vsaki rastlini. Ženski cvetovi se razvijejo na stranskih poganjkih prvega in 

drugega reda na vsakem sedmem kolencu. Moški cvetovi so na dolgih pecljih, ženski pa na 

debelejših in kratkih pecljih. Cvet ima podraslo plodnico, obraslo z zelo drobnimi 

dlačicami. Lubenice cvetijo 30 do 50 dni po kalitvi. Cvetovi se odpirajo ob svitu in cvetijo 

samo en dan. Neoplojeni cvetovi ostanejo odprti še naslednji dan. Oprašujejo jo žuželke. 

Plod je gladek ali hrapav, enobarven ali marmoriran. Po obliki je okrogel, ovalen, jajčast in 

razpotegnjeno valjast ter bele do temno zelene barve. Meso je rumene do rdeče barve. 

Seme je dolgo do 15 mm, kalivost pa obdrži tudi do deset let. Kali epigeično. (Černe, 

1988). 
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2.3.8 Kumara (Cucumis sativus) 

Kumara spada v družino bučevk (Cucurbitaceae). Izvor kumar ni popolnoma pojasnjen. V 

Evropo, kamor so jo verjetno prinesli iz Bizanca, so začeli gojiti šele v srednjem veku,. 

Tam so jo imenovali augurion – nezrel. 

Kumara je enoletna rastlina. Zelo redke korenine prodrejo globlje od 1,5 m, večina jih je v 

globini do 0,5 m. Pri kumarah nastajajo tudi nadomestne korenine. Poleglo steblo (vreža) 

zraste tudi do 10 m, leži na tleh ali pa se rastlina z viticami pričvrsti ob oporo. Na steblih se 

razvijejo izmenično razporejeni trokrpati, na robovih šilasti, slabo dlakavi listi. Listne žile 

so na spodnji strani izredno dobro vidne. Cvetovi so enospolni, rastline so dvodomne, z 

ženskimi in moškimi cvetovi na isti rastlini. Ženskih cvet je v zalistju en ali več, moških 

cvetov pa je po več skupaj. Moški cvetovi imajo pet prašnikov. Ženski cvet ima podraslo 

plodnico, ki jo sestavljajo trije plodni listi. Venčni listi so rumene barve. Plod je obrasel s 

steklastimi, rjavkastimi ali temnejšimi dlačicami ali bodicami. Plod je različno oblikovan, 

valjast, klinast, kijast, slivast ali nepravilen. Kumare so tujeprašne rastline, pri 

samooprašitvi se hitro degenerirajo. Seme kali epigeično in kalivost obdrži do osem let. 

(Černe, 1988). 

2.3.9 Paradižnik (Solanum lycopersicum) 

Paradižnik (Solanum lycopersicum, prej Lycopersicon esculentum) je  rastlina iz družine 

razhudnikovk (Solanaceae), zelo sorodna tobaku, čiliju, krompirju  in jajčevcu. Izvira 

iz Srednje, Južne in južnega dela Severne Amerike, s področja od Mehike do Peruja. Tam 

so ga že v starih časih gojili Indijanci in ga po azteško imenovali tomatle, kar pomeni 

nabrekel. Krištof Kolumb je paradižnik prinesel v Evropo po drugem potovanju leta 1498. 

Do leta 1820 je bil paradižnik zanimiv le za botanike in farmacevte. Ker je bil nekoliko 

grenak, so mislili, da je strupen in da plodovi razvnemajo ljubezensko slo, zato so ga 

lirično označevali kot paradiž ali ljubezensko jabolko. Šele v začetku 19. stoletja so začeli 

paradižnik gojiti kot vrtnino, najprej v Italiji, Angliji, na Madžarskem in v Avstriji. 

Gre za trajnico, ki na področjih z zmerno klimo raste kot enoletna rastlina. Navadno ima 

šibko olesenelo steblo, ki se pogosto ovija okrog drugih rastlin in doseže višino od 1 do 3 

metre.  Cvetovi so rumene barve in imajo premer od 1 do 2 cm. Čašni listi so na dnu zrasli 

v čašno cev, venčnih listov je pet do šest. Socvetje je lahko enojno, dvojno ali pa je močno 
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razvejano. Klični list je črtalast, prvi list je tridelen, preostali so neparno pernati. Listi so 

dolgi 10 do 25 cm, s 5 do 9 lističi z nažaganim robom, dolgimi do 8 cm. Tako steblo kot 

listi so gosto odlačeni. Plod je jagoda z mnogo semeni. Po obliki so plodovi okrogli, 

ovalni, hruškasti ali podolgovato ovalni. Na prerezu so vidni prekati, ki jih je lahko do 

deset. 

Danes je paradižnik priljubljena povrtnina tudi v deželah, kjer nimajo primernih klimatskih 

razmer za njeno pridelavo. Obstajajo razni kultivarji paradižnika, ki se med seboj 

razlikujejo bolj po obliki in barvi, manj pa po vsebini ter hranilnih vrednostih. Paradižnik 

vsebuje mnogo vode in relativno majhne količine suhih koristnih snovi. Vsebuje okoli 

94 % vode, okoli 1 % beljakovin, 0,3 % maščob in 4 % ogljikovih hidratov. Paradižnik 

vsebuje veliko vitaminov A in C. Cenjen je v prehrani zaradi svojega posebnega prijetnega 

okusa in daje hrani prijeten vonj in barvo. Vsebuje tudi minerale v sledeh, 

posebno kalcij, magnezij in železo. Za rdeče obarvanje so ključni likopen, karoten in 

nekoliko manj tudi ksantofil. (Černe, 1988). 

2.3.10 Sončnica (Helianthus annuus) 

Sončnica izvira z jugozahoda Severne Amerike ter Mehike, kot njena prvotna domovina se 

omenja tudi Peru. Ameriški staroselci so nabirali semena, iz njih stiskali olje in pridobivali 

moko. Dele rastlin so uporabljali za zdravljenje in rastlino častili. Načrtno gojenje sončnic 

se je začelo vsaj tisoč let pred našim štetjem. Španski botanik Nicolas Bautista Monardes 

(1493-1588), ki je med prvimi opisal, risal, sejal in sadil kmetijske rastline iz Novega 

sveta, je sončnico zaradi oziranja za soncem imenoval girasol. Tudi v drugih jezikih je 

njeno ime povezano s soncem. Botanično ime za rod Helianthus je sestavljeno iz grške 

besede helios (sonce) in anthus (cvet, roža). 

Uvrščamo jo v družino nebinovk (Asteraceae). Sončnica ima veliko črpalno moč korenin 

za minerale in vodo. Dobra ukoreninjenost je pogoj za odpornost proti suši, močnemu 

vetru in obilnemu dežju. Gojene sorte in hibridi so enoletne rastline, pokončne in 

enostebelne, visoke od 0,5 do 6 metrov. Okroglo steblo s premerom od 2 do 4 centimetre je 

v mladosti zelnato s sočno gobasto notranjostjo, s starostjo pa postane rebrasto, votlo in 

oleseni. V času polnega cvetenja sončnice je na rastlini od 20 do 30 srčastih listov. Cvetovi 

so združeni v socvetje, imenovano košek, s premerom od 10 do 50 centimetrov, ki se 

razvijejo na koncu stebel. Cvetovi v košku so dveh vrst. Notranji cvetovi so cevasti, 
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dvospolni in rodni. Zunanji cvetovi so jezičasti in jalovi. Rastlina se do cvetenja obrača 

proti soncu (heliotropizem), ob pojavu jezičastih cvetov se preneha obračati, večina rastlin 

v nasadu pa ostane obrnjena proti vzhodu. Cevasti cvetovi imajo pet čašnih listov, pet 

venčnih listov, pet prašnikov in pestič. V košku je od 500 do 1000 cevastih cvetov, ki so 

tujeprašni. Jezičasti cvetovi na obrobju koška so svetlo do temno rumeni, pri okrasnih 

sortah in hibridih pa škrlatni, rdeči, oranžni in pisani. Enosemenski plod sončnice je rožka 

s črnim, rjavim, belim ali progastim osemenjem, pod katerim je čvrsto, oljnato jedrce 

(seme). Iz jedrca pridobivajo olje. (Kocjan Ačko, 2015).  

2.3.11 Bazilika (Ocimum basilicum) 

Ime bazilika izvira iz grške besede Basileus, ki pomeni kralj. Bazilika je bila že v antičnih 

časih zelo cenjeno zelišče, zaradi »kraljevske« arome pa ji v več evropskih jezikih še 

vedno pravijo kraljevska zel. Zaradi velike priljubljenosti in pomembnosti v italijanski 

kuhinji bi baziliko lahko uvrstili tudi med sredozemska zelišča. A zaradi njene 

prilagojenosti na zelo tople in vlažne razmere domnevamo, da mora biti njena prvotna 

domovina drugje, najbrž nekje na Indijski podcelini. Od tam so jo že antičnih časih zanesli 

v sredozemske dežele, v 12. stoletju pa so jo začeli gojiti tudi v srednji Evropi (Mayer, 

2013). Danes je razširjena tudi v Aziji in obeh Amerikah. 

Bazilika spada v družino ustnatice (Lamiaceae). Je začimbna, močno aromatična, enoletna  

rastlina.  Bazilika ima malo sladek, svež okus. Duh spominja na nageljnove žbice in meto. 

Zraste 20-40 cm visoko. Cvetovi so rožnati ali zelenkastobeli. Bolj dišijo nizke sorte, ki 

imajo malo listov. Čas cvetenja je od junija do septembra. Razvije drobne črne razpadne 

plodove. (Wikipedia, 2016) 

2.3.12 Blitva (Beta vulgaris subsp. cicla) 

Blitvo so začeli gojiti že zelo zgodaj, in sicer zaradi privlačnih in okusnih listov. Izvira iz 

Sredozemlja. Dobro so jo poznali že Grki. Rimljani so jo zanesli v srednjo in severno 

Evropo, od tam pa je počasi osvajala nova in nova območja. V srednjem veku je dosegla 

Daljni vzhod in v 17. stoletju prišla na Kitajsko (Biggs, 1999). 

Blitva spada v družino metlikovk (Chenopodiaceae). Je dvoletnica, vendar jo gojimo kot 

enoletnico. Pridelujemo jo zaradi listov in listnih pecljev. Široki peclji in listne žile so 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Azija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Amerika
https://sl.wikipedia.org/wiki/Za%C4%8Dimba
https://sl.wikipedia.org/wiki/Aroma
https://sl.wikipedia.org/wiki/Enoletnica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rastlina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Okus
https://sl.wikipedia.org/wiki/Duh
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nageljnove_%C5%BEbice
https://sl.wikipedia.org/wiki/Meta_(rastlina)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Centimeter
https://sl.wikipedia.org/wiki/Cvet
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Listje&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Amaranthaceae
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rdeče ali bele barve. Po rezanju ali obiranju se blitva ponovno obraste, tako da do zime 

obrodi ponovni pridelek (Biggs, 1999). Blitva ima korenine najpogosteje temno rdeče do 

vijolično obarvane. Olistano steblo zraste od 1 do 2 m visoko. Listi so 5 do 20 cm dolgi, 

srčaste oblike. Pri gojenih rastlinah pogosto tudi večji. Cvetovi so majhni 3 do 5 mm in 

tvorijo socvetja, ki so združena zelene ali rdečkasto obarvane klase. Oprašuje se s pomočjo 

vetra. Plod je orešek (Wikipedia, 2016). 

2.3.13 Rdeče zelje (Brassica oleracea var. capitata forma rubra) 

Kapusnice izvirajo iz Sredozemlja, predvsem iz Male Azije, kjer uspevajo številne 

križnice. Te se nahajajo tudi na obalah Atlantika, zato nekateri avtorji menijo, da izvirajo 

iz obeh območij. Rimljani so kapusnice imenovali brassica. Kapusnice so takrat uživali 

surove ali kuhane. Surove so namakali v kisu in brez dostopa zraka. Način kisanja 

kapusnic s soljo, da bi se razvila mlečna kislina, še niso poznali. Ta način predelave so 

začeli uporabljati stari Slovani. V 18. stoletju je v Angliji obratovala že kisarna za zelje, 

ker so ugotovili ugoden vpliv kislega zelja na preprečevanje skorbuta. Pomorščak Cook je 

na triletno plovbo vzel 6 ton kislega zelja. Zelje je tudi v Sloveniji najpomembnejša 

vrtnina, gojimo ga na eni tretjini vseh površin, posejanih ali posajenih z vrtninami.  

Zelje uvrščamo v družino križnic (Brassicaceae). Kapusnice so eno- ali dvoletne rastline. 

ob kalitvi se tvori nekaj centimetrov velik hipokotil, dva klična lista (kotiledona) in glavna 

korenina s stranskimi koreninicami. V tkivu nad kotiledoni se oblikuje steblo. Steblo od 

korenin do listov imenujemo kocen ali štor. Kocen pri zelju je krajši, tanjši in na njem se 

razvije glava. Podaljšek kocena, ki pri zelju sega v glavo imenujemo vreteno. Listi pri zelju 

so gladki in lopatasti in so svetleči, ker so prekriti z voščeno prevleko. Prvi listi so običajno 

na pecljih, tisti v glavi pa so sedeči. Pri rdečem zelju listi vsebujejo več ali manj antociana, 

zato so rdeče do vijolično obarvani. Zunanje liste zelja in ohrovta imenujemo vehe, 

notranji sedeči pa se zvijajo v glavo. Vse kapusnice razvijejo visoko cvetno steblo, ki je 

golo, na njem so spiralasto razvrščeni sedeči listi, ki se zmanjšujejo proti vrhu stebla. 

Cvetovi so dvospolni, tetramerni in združeni v grozde. Cvet je sestavljen iz štirih čašnih in 

štirih venčnih listov, ima šest prašnikov, od katerih so štirje daljši in dva krajša. Plodnica je 

ena, nadrasla, sestavljena iz dveh plodnih listov, razdeljena je na dva dela in ima več 

semenskih zasnov. Cvetovi so rumeni, čašni in venčni listi so razporejeni v obliki križa, 

zato družino, kamor spada zelje, imenujemo križnice. Plod zelja je lusk. Lusk se odpira po 
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dveh šivih, v sredini je semenska opna, na kateri je pritrjenih 10 do 30 semen. Seme je 

okroglo in veliko 1 do 2 mm. Pravilno dozorelo seme ima modrikast sijaj. Pri primerni 

temperaturi začne kaliti v 5 do 7 dneh, kalivost pa ohrani 4 do 5 let. (Černe, 1998)  

2.3.14 Radič (Cichorium intybus) 

Radič je solatnica, ki je pri nas razširjena predvsem na Primorskem, gojijo pa ga tudi 

drugod po Sloveniji. 

Radič spada v družino radičevk (Cichoriaceae). V času cvetenja ima radič grobo nagubano 

in bolj ali manj odlačeno 30 do 100 cm visoko steblo. Tvori glavičasto socvetje, ki ga 

imenujemo cvetna glavica ali košek. Košek je 2 do 4 cm širok modre, redko tudi bele ali 

rožnate barve. Radičevke vsebujejo mleček in v koških imajo samo jezičaste cvetove, iz 

katerih se razvijejo plodovi. Plod je enosemenski orešek, ki se ne odpira, je suh, 

imenujemo ga rožka (Wikipedia, 2016). 

Botanično delimo radič v dve varieteti: Cichorium intybus var. foliosum, ki razvije bujno 

listje, koren pa je nekoliko manj razvit. Cichorium intybus var. sativum pa ima zelo močno 

razvit koren, sorte so zlasti primerne za siljenje. Po barvi listov pa ločimo tri skupine, kjer 

je veliko sort. 

 1. Zelen radič ima listno ploskev rumenozelene do temnozelene barve in osrednja žila je 

srednje do zelo poudarjena.  

2. Pisane sorte radiča oblikujejo velike, rumenozelene liste, na katerih so večje ali manjše 

rdeče, zelene in rumene lise oziroma pike nepravilnih oblik. Glavna žila je manj 

poudarjena, bele barve in vidna zlasti na spodnjem deli lista.  

3. Rdeči radič razvije rdeče obarvane okrogle ali podolgovate liste, osrednja žila je vedno 

bele barve. V začetku rasti so listi zelene barve, v jeseni pa se obarvajo rdeče (Černe, 

1984). 

2.3.15 Korenje (Daucus carota) 

Korenje so začeli gojiti v Sredozemlju, Iranu in na Balkanu. Grki so ga pridelovali kot 

zdravilno rastlino, saj so bili prepričani, da je krepčilo za želodec. V Angliji so v času 

kraljice Elizabete in prvih vladarjev iz dinastije Stuart cvetove, plodove in liste korenja 

uporabljali za modne dodatke; zatikali so jih v klobuke in obleke. Liste korenja so cenili 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Enosemenski_plod
https://sl.wikipedia.org/wiki/Suhi_plod
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BEka
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kot nadomestek za perje, še posebej jeseni, ko so se lepo obarvali. Dandanes korenje 

pridelujemo zaradi užitnih oranžno rdečih odebeljenih korenov (Biggs, 1999).  

Korenje spada v družino kobulnic (Apiaceae). Korenje je dvoletna zelnata rastlina, vendar 

jo gojimo kot enoletnico. Ima sekundarno odebeljeno glavno korenino, ki je razdeljena v 

svetlejšo notranjo plast (sekundarni ksilem) in temnejšo zunanjo plast (sekundarna skorja 

in sekundarni floem). Cvetovi so majhni, beli in tvorijo kobulasto socvetje. Srednji cvet v 

kobulu ima temnejše rdečkaste venčne liste. Korenje ima  dva do trikrat pernato deljene 

liste. Ko se razvijajo semena, se kobul na robovih zaviha navzgor in nekoliko zapre (je 

konkavne oblike).  Plodovi so ovalne oblike in v zrelosti razpadejo na 2 plodiča; vsak 

vsebuje 1 seme (Wikipedia, 2016).  

2.3.16 Lan (Linum usitatissimum) 

Lan izvira iz Sredozemlja, Male Azije in severovzhodne Afrike. Odkritja kažejo, da je bil 

lan že zelo dolgo prisoten tudi v srednji Evropi, semena iz obdobja mostiščarjev so našli 

tudi na Ljubljanskem barju.  

Lan je enoletnica in spada v družino lanovk (Linaceae). Ima plitvo vretenasto korenino s 

številnimi stranskimi koreninami. Steblo je tanko, okroglo in povoščeno. Pri mladih 

rastlinah je steblo izpolnjeno, pri starejših pa je votlo. Vosek varuje steblo pred prevelikim 

izhlapevanjem vode ter daje vlaknu čvrstost in sijaj. Barva lanenega stebla je pomembna 

tehnološka in gospodarska lastnost, saj prehaja tudi na tkanino. Zaželena je čim svetlejša 

barva, rumeno zelena omogoča, da lahko platno obarvajo z najrazličnejšimi barvnimi 

odtenki. Suličasti, ozki, vzdolžni in podolgovati listi brez pecljev so na steblu nameščeni 

izmenično. Cvet je samooprašen. V obdobju cvetenja se v zgornji tretjini rastline odprejo 

cvetovi z belo do modro obarvanimi venčnimi listi. Cvet je petšteven: ima pet venčnih 

listov, pet čašnih listov, pet prašnikov, en pestič iz petih karpelov. Plod je glavica s petimi 

predali. V vsakem predalu sta dva prekata, v vsakem eno seme, zato je v glavici 10 

jajčastih, gladkih, svetleče rumenih do temno rjavih semen. V okviru današnjih sort 

razlikujemo oljni in predivni lan. Oljni lan je visok do 60 centimetrov in ima v primerjavi s 

predivnim več stranskih stebelnih poganjkov. V socvetju se razvije do 250 glavic. V 

primerjavi z drobnim semenom predivnega je seme oljnega lana debelejše. Laneno seme je 

najstarejši vir rastlinskih maščob. (Kocjan Ačko, 2015).  
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2.3.17 Zimski luk (Allium fistulosum) 

Zimski luk je trajnica in ostane na istem mestu več let. Izvira iz Sibirije in okolice 

Bajkalskega jezera. Na vzhodu je prav tako pomemben kot pri nas čebula.  

Zimski luk je enokaličnica in spada v družino lukovk (Alliaceae). listi zrastejo 30 do 100 

cm visoko, so votli po vsej dolžini, votlo je tudi cvetno steblo. Belozelenkasti cvetovi so v 

kobulastem socvetju. Cveto julija in avgusta ter medijo. Posamezne čebule, ki sestavljajo 

rastlino, niso odebeljene podobno kot pri poru. Ker listi ostanejo vso zimo zeleni, ga 

imenujemo zimski luk. Pozimi in spomladi jemo presne mlade liste in čebulice. Čebulice 

niso debelejše kot 1,5 do 2 cm. V zalistju odmrlih listov nastajajo stranske čebulice, ki so 

lahko celo debelejše od glavne čebule (Černe, 1992). 

2.3.18 Čebula (Allium cepa) 

Čebulo prištevamo med najpogostejše gojene vrtnine zlasti v toplih območjih subtropske 

Azije in v južni Evropi, kjer se široko uporablja v prehrani. 

Čebula spada v družino lukovk (Alliaceae). Je enokaličnica. Čebula razvije šopaste 

korenine, ki so zelo plitve. Večina jih zraste 30 cm globoko. Ob kalitvi se pojavi primarna 

korenina, ki odmre, neposredno iz čebulnega krožca pa rastejo nadomestne korenine. Te 

korenine imajo samo 1,5 mm v premeru in stalno nastajajo, po tri do štiri na teden, stare pa 

odmirajo. Čebula je sestavljena iz čebulnega krožca, ki je skrajšano steblo. Čebulni krožec 

raste bolj v širino kot v višino in ima izredno kratke internodije. Iz čebulnega krožca 

izraščajo sočni omeseneli luskolisti bele, rumenkaste, rdečkaste ali vijolične barve. Zunanji 

luskolisti so suhi in bele, rumene, rjave ali rdeče barve. Luskolisti so spremenjeni listi. 

Zeleni listi poganjajo iz sredine čebulnega krožca, so spiralasto razvrščeni. Na vrhu so 

koničasti in dolgi več kot 50 cm. Čebula se začne oblikovati šele, ko rastlina tvori več 

ogljikovih hidratov in sprejema več kalija ter manj dušika. Če rastlina sprejme več dušika 

kot kalija, se nadaljuje rast listov, čebula pa se ne oblikuje. V drugem letu požene iz čebule 

30 do 150 cm visoko cvetno steblo, ki pozneje postane votlo. Cvetno steblo se pri čebuli 

pojavi samo po vernalizaciji, torej po skladiščenju čebule pri nizkih temperaturah. Rastlina 

cveti od junija do avgusta. V socvetju je samo nekaj cvetov ali več sto, lahko tudi do 2000. 

Pred razcvetanjem poči bledozelen kožnat ovršni list, ki ovija socvetje. Vsak cvet je 

sestavljen iz šestih prašnikov, plodnica je iz treh karpelov, brazda pa je ena. Plodnica ima 
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tri prostore, v vsakem sta dve semenski zasnovi. Cvet ima nektar, da privabi čebele, ki 

oprašujejo čebulo, to lahko opravijo tudi čmrlji in muhe. Seme je trdo, trioglato, črno in 

nekoliko nagubano. Po setvi kali dva do šest tednov, odvisno od temperature in vlage. Pri 

sobni temperaturi ostane seme kalivo 2 do 4 leta, pri hranjenju na hladnem in suhem 

prostoru se kalivost podaljša na več let (Černe, 1992). 

2.3.19 Drobnjak (Allium schoenoprasum) 

Drobnjak se je iz Sredozemlja razširil do Antarktike in Severne Amerike ter po vsej 

Evropi. Že od srednjega veka drobnjak uporabljajo kot začimbo v juhah, prikuhah in 

solatah. Poseben, značilen okus mu dajejo eterična olja.  

Drobnjak je enokaličnica, ki spada v družino lukovk (Alliaceae). Od drugih čebulnic se 

drobnjak morfološko razlikuje po tem, da začne že zelo zgodaj oblikovati več čebul, ki 

imajo tanke ali debelejše liste, visoke 15 do 60 cm, v povprečju 25 cm. Na čebulnem 

krožcu se oblikujeta dva stranska poganjka, iz teh ponovno izraščata po dva in tako se 

izraščanje nadaljuje, tako da po 5. do 7. razraščanju dobimo iz enega semena do 80 čebul, 

ki se z rizomom čvrsto drže skupaj. Listi so cevasti in votli. Po rezu lahko ponovno rastejo, 

vendar imajo posušen rob. Čebulice se ob listni osnovi ne odebelijo. Cvetno steblo je 

kratko, votlo in nosi socvetje, sestavljeno iz šestštevnih cvetov. Drobnjak kali podobno kot 

ostale čebulnice, v začetku se zelo počasi razvija, poleti pa intenzivno raste. Proti koncu 

avgusta in v septembru preide v stanje mirovanja. V tem času se hranila iz listov 

premaknejo v čebulice in rizom, v oktobru listi porumenijo in začnejo odmirati. Prehod v 

mirovanje pospeši manj vlage v zemlji (Černe, 1992).  

2.3.20 Pšenica (Triticum aestivum) 

Pšenico povezujemo z prehodom nomadov in lovcev v poljedelce. Pustolovsko življenje 

potujočih nomadov je zamenjala stalna naselitev poljedelcev, ki so seme posejali in 

potrpežljivo čakali na novo žetev. Do zdaj odkriti viri kažejo na udomačitev pšenice v 

devetem tisočletju pred našim štetjem na Anatolski planoti jugovzhodne Turčije. Njena 

domovina, antični Bližnji vzhod, se velikokrat omenja kot zibelka civilizacije. Znana je 

svetopisemska zgodba o Jožefu, ki je faraona opomnil, da prihajajo po obilnih letinah 

skromnejše. Predlagal mu je, naj da zgraditi skladišča za žita, da bo dovolj kruha tudi v 

sušnih letih.  
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Pšenica je enoletna rastlina iz družine trav (Poaceae). Pšenica ima šopast koreninski sistem 

z dobro sposobnostjo črpanja mineralov in vode. Pri razraščanju oblikuje glavni stebelni 

poganjek in dva do tri stranske, odvisno od dednih lastnosti sorte, rastnih razmer in načina 

setve. Pri redki setvi, ko je osvetlitev večja, je večje tudi število stranskih poganjkov. 

Steblo je bil, ki je nodialno sestavljeno. Podobno kot pri drugih travah se členki 

podaljšujejo nad kolenci, kar imenujemo interkalarna rast. Mlade bili so prožne, s starostjo 

pa otrdijo in postanejo slamnate. Vzporedno žilnata listna ploskev ima na dnu dve srednje 

veliki ušesci z dlačicami in jeziček, po katerih ločimo mlade rastline pšenice od drugih 

pravih žit. Združeno socvetje imenujemo klas. Število klaskov na klas in število oplojenih 

cvetov na klasek pomembno vplivata na oblikovanje in velikost pridelka. V klasku so trije 

do šest cvetov, obdani z dvema ogrinjalnima plevama. V vsakem cvetu sta predpleva in 

krovna pleva, med njima pa trije prašniki in pestič. Oploditev nastopi pri zaprtem cvetu, 

ker je pšenica samoprašnica. Zrno navadne pšenice je enosemenski plod (golec), ki ima na 

vrhu nasproti kalčka bradico, na trebušni strani zrna pa brazdico. Pod semensko lupino je 

tanka plast prehransko najboljših beljakovin, notranjost zrna pa izpolnjuje meljak, ki je 

bogat s škrobom, med katerimi so beljakovine glutena, ki pri peki kruha in peciva povezuje 

škrobna zrna med seboj. (Kocjan Ačko, 2015).     

2.3.21 Ječmen (Hordeum vulgare) 

Ječmen je med prvimi gojenimi žiti temelj razvoja civilizacije na Bližnjem vzhodu. Stari 

Grki so ga dobili od Egipčanov, se z njim prehranjevali in ga darovali bogovom. 

Ječmenjak je bil kruh revnega rimskega ljudstva in vojščakov. Tudi gladiatorje so hranili z 

ječmenom, zato se jih je prijelo ime ječmenarji. Z rastlinami in zrnjem so krmil domače 

živali, zlasti konje. Ječmen odlično uspeva v južnih krajih, v primerjavi z drugimi žiti pa je 

tudi odpornejši proti mrazu, zato jari ječmen sejejo najdlje na severu Evrope in Amerike, 

na visokih planotah Azije ter Južne Amerike v Andih.  

Ječmen je enoletna rastlina iz družine trav (Poaceae). Šopaste korenine ječmena imajo 

šibko črpalno moč za minerale in vodo, zato ječmen potrebuje globoka, srednje težka in 

rodovitna tla. Mlado rastlino ječmena lahko prepoznamo po ušescih, ki obdajajo steblo v 

obliki ovratnika. Vsak klasek ima samo en cvet, v nasprotju s pšenico, ki ima večcvetne 

klaske. Resaste, povešene ali pokončne klase sestavljajo po trije klaski v vsaki izjedi 
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klasnega vretena. Lahko so plodni vsi trije ali samo sredinski klasek. Krovna pleva in 

predpleva sta zrasli z zrnom, zato ostaneta po mlačvi na njem (plevenec).  

V prehrani uporabljamo oluščen ječmen, ki ga poznamo pod imenom ješprenj. (Kocjan 

Ačko, 2015).    

2.3.22  Koruza (Zea mays) 

Po Kolumbovem odkritju Amerike leta 1492 je bila koruza med prvimi rastlinami 

prepeljana na evropsko celino. Koruza, ime turškega izvora (kokoroz), se je uveljavilo pri 

slovanskih narodih šele v drugi polovici 20. stoletja. 

Koruza spada v družino trav (Poaceae). Koruza ima šopast koreninski sistem. Poleg glavne 

se oblikuje več vrst stranskih korenin. Če je sušno, razvije še nadzemne korenine, s 

katerimi sprejema zračno vlago oziroma ji te ponujajo dodatno oporo. Steblo ali bet je 

členjeno in znotraj izpolnjeno s strženom. Koruza je visoka od 0,5 do 4 metre. Suličaste 

liste ima široke in veliko daljše kot druga žita. Osušenemu steblu z listi pravimo koruznica. 

Cvetovi so združeni v socvetja, na vrhu je moško socvetje ali metlica, v osrednjem delu, v 

zalistju, pa eno do tri ženska socvetja, ki se po oploditvi oblikujejo v »storž(e)«. Ker sta 

obe socvetji vsako posebej na isti rastlini, pravimo koruzi enodomna rastlina. Moško 

socvetje je prstasto, na katerem se iz zrelih klaskov ob pomoči vetra osiplje cvetni prah. Ob 

cvetenju ženskih cvetov se vratovi plodnic pri vsakem cvetu podaljšajo, tako da pogledajo 

iz ovršnih listov na vrhu storža. Spominjajo na laske, ki jim rečemo tudi svila. Storž je 

sestavljen iz gobaste notranjosti (klasinca) in zrn, ki so na klasincu razporejena v vrste. 

Dozoreli koruzni storži so tesno oviti z ovršnimi listi. Glede na obliko storža, zrna in 

njegovo kemično sestavo se koruza deli v zvrsti zobanka, trdinka, poltrdinka, pokovka, 

sladkorka, škrobnata, voščenka in plevnata koruza. (Kocjan Ačko, 2015).  

2.3.23 Proso (Panicum miliaceum) 

Proso spada med najstarejša žita. Domovina prosa je srednja Azija, kjer so ga na Kitajskem 

gojili že deset tisoč let pred našim štetjem. Še vedno je pomembno krušno žito za 

prebivalce Azije, Afrike, Srednje in Južne Amerike. Navadno proso je med prvimi žiti, ki 

so ga pridelovali v Evropi za prehrano ljudi. Arheološke najdbe pričajo, da so Kelti 

pridelovali proso že v tisočletju pred našim štetjem. Slovani so imeli proso za simbol 

rodnosti, zato prosene jedi niso manjkale na ženitovanjih in drugih slavjih.  
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Proso je skupni izraz za številne vrste, ki imajo majhna okrogla semena in so ena 

najstarejših gojenih žit.  

Spada v družino trav (Poaceae). Proso ima šopaste korenine, ki črpajo minerale in vodo iz 

globljih plasti tal. Proso ima razprostrto, nekoliko povešeno latasto socvetje s 

samoprašnimi cvetovi. Cveti julija in avgusta, zori avgusta in septembra. Neoluščeno 

proseno zrno je prekrito s čvrstimi, gladkimi, raznobarvnimi in bleščečimi plevami. V 

primerjavi z vsemi drugimi žiti, ki imajo zrna zavarovana z dvema ogrinjalnima plevama, 

je proseno zrno obdano s tremi plevami. Oluščeno zrno brez plev je svetlorumeno do belo. 

Proso je odporno tudi proti visokim temperaturam 38°C in več, saj ima listne reže precej 

manjše kot druga žita, listi in bili pa so porasli z drobnimi in gostimi dlačicami. Po 

kakovosti in hranilnosti je proso podobno rižu. Poleg mineralov fosforja, kalija in 

magnezija vsebuje tudi kremenčevo kislino, bogato s silicijem. (Kocjan Ačko, 2015).  
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3 MATERIAL IN METODE 

3.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sestavila sem anketni vprašalnik za učitelje naravoslovja v osnovnih šolah. S pomočjo 

vprašalnika sem preverila kako učitelji izvajajo poskuse kalitve semen, katera semena 

uporabljajo in kje vidijo probleme pri izvajanju  teh poskusov. Vprašalnik sem v 

elektronski obliki (Google Forms) posredovala vsem osnovnim šolam v Sloveniji. 

 

Anketni vprašalnik: 

1. Ali pri poučevanju naravoslovja izvajate kalitvene poskuse?                    DA          

NE 

 

2. Če ste odgovorili z NE, zakaj jih ne izvajate? 

a. Ni v programu za to leto 

b. Ni primernih razmer za izvajane poskusov 

c. Primer kalitve pokažem na slikovnem gradivu 

d. Drugo  

 

3. V katerem razredu jih izvajate? 

a. 6. razred 

b. 7. razred 

 

4. Pri kateri učni vsebini jih izvajate? 

 

5. Katere učne cilje učenci osvojijo? 

 

6. Katere vrste rastlin (semen) uporabljate?  

a. Fižol 

b. Koruza 

c. Pšenica 

d. Drugo 
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7. Kaj vpliva na vaš izbor vrste za kalitveni poskus?  

a. Velikost semena 

b. Hitra kalitev semen 

c. Dostopnost semen 

d. Dobro vidne strukture  

e. Poskus izvajamo po navodilih v učbeniku 

f. Drugo  

 

8. Kako izvajate kalitvene poskuse? 

a. Učitelj nastavi poskus, spremljamo skupaj 

b. Učenci nastavijo poskus v šoli 

c. Učenci nastavijo poskus doma, prinesejo v šolo 

d. Učenci nastavijo poskus doma, opišejo doma (narišejo, opišejo, 

fotografirajo) 

 

9. Ali po kalitvi rastlino posadite, jo opazujete pri nadaljnji rasti in jo uporabite tudi 

pri drugih učnih vsebinah? (Če odgovorite z DA prosim, da navedete pri katerih 

učnih vsebinah jo uporabite.) 

 

10. Ali opažate kje težave pri izvedbi kalitvenih poskusov?  

 

Cilji raziskave  

Cilj ankete je bil ugotoviti v kolikšni meri učitelji naravoslovja v osnovni šoli izvajajo 

kalitvene poskuse pri pouku, katere vrste rastlin uporabljajo za kalitvene poskuse in zakaj 

prav te, katere učne cilje dosežejo z izvajanjem poskusa, ter kje vidijo mogoče težave pri 

izvedbi poskusa.  

 

Anketni vprašalnik 

Anketni vprašalnik vsebuje 10 vprašanj. Pri prvem vprašanju sta možna odgovora DA in 

NE. V primeru odgovora NE se odgovarja na drugo vprašanje in s tem zaključi z anketo. 
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Če je odgovor DA se nadaljuje s tretjim vprašanjem. Vprašalnik je od tretjega vprašanja 

naprej razdeljen na tri sklope. Prvi sklop treh vprašanj se nanaša na kalitvene poskuse v 

samem učnem procesu. Tretje vprašanje ponuja alternativne odgovore. Četrto in peto 

vprašanje pa zahteva od učiteljev prosto pisanje, pri katerih učnih vsebinah izvajajo 

poskuse in katere cilje z njimi dosežejo. Drugi sklop ankete vsebuje tri vprašanja, ki se 

nanašajo na samo izvedbo poskusa. Vsa tri vprašanja ponujajo alternativne odgovore, 

vendar je pri vsakem mogoč tudi lasten krajši odgovor pod rubriko Drugo. V zadnjem 

sklopu, zaključku ankete, sta zastavljeni dve opisni vprašanji. Z njima sem preverila kako 

učitelji sami poskus razvijajo dalje in jim je v pomoč tudi pri drugih učnih vsebinah. 

Preverila sem tudi, če kje opažajo težave pri sami izvedbi  poskusa. Pri teh vprašanjih se 

mi je zdelo pomembno, da ni ponujenih odgovorov, ampak da učitelji sami opišejo 

izkušnje iz svoje prakse izvajanja poskusov in navedejo tudi morebitne predloge, ideje in 

izboljšave.  

S pomočjo programa Google Forms sem  pridobljene odgovore anketnega vprašalnika 

analizirala. 

 

3.2 IZBOR RASTLIN ZA KALITVENE POSKUSE 

Pri izboru rastlin za kalitvene poskuse sem se osredotočila na vrste, ki so dostopne v 

semenarnah in trgovinah. Za poskus je najbolje izbrati med enoletnicami in kulturnimi 

rastlinami, ki hitro vzkalijo. Trajnice in lesnate rastline bistveno počasneje vzkalijo, 

pogosto pa morajo še nekaj časa mirovati oz. je treba njihova semena enkrat ali večkrat na 

leto za določen čas skladiščiti na hladnem ali toplem in vlažnem kraju (stratifikacija). Pri 

drugih rastlinah stratifikacija sicer pospeši kalitev, vendar ni potrebna. Izbrala sem 23 vrst 

rastlin, med njimi 16 dvokaličnic in 7 enokaličnic. 

 

Seznam rastlin: 

Dvokaličnice:  

1. Redkvica (Raphanus sativus) (Semenarna Ljubljana) 

2. Bob (Vicia faba) (Semenarna Ljubljana) 

3. Čičerika (Cicer arietinum)  (Royal Seeds, Italija) 



  25 

Štritof, J. Optimizacija kalitvenih poskusov v osnovni šoli.  

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem in Bio, 2016  

 

 
 
 

4. Leča (Lens esculentum) (Royal Seeds, Italija) 

5. Fižol (Phaseolus vulgaris) (domača semena, lastna pridelava) 

6. Grah (Pisum sativum) (Semenarna Ljubljana) 

7. Lubenica (Citrullus lanatus) (Semenarna Ljubljana) 

8. Kumara (Cucumis sativus) (Semenarna Ljubljana) 

9. Paradižnik (Solanum lycopersicum) (Semenarna Ljubljana) 

10. Sončnica (Helianthus annuus) (Semenarna Ljubljana) 

11. Bazilika (Ocimum basilicum) (Semenarna Ljubljana) 

12. Blitva (Beta vulgaris subsp. cicla) (Semenarna Ljubljana) 

13. Rdeče zelje (Brassica oleracea var. capitata forma rubra) (Semenarna Ljubljana) 

14. Radič (Cichorium intybus) (Semenarna Ljubljana) 

15. Korenje (Daucus carota) (Semenarna Ljubljana) 

16. Lan (Linum usitatissimum) (Bonami, Semenarna Ljubljana) 

 

Enokaličnice:  

17. Zimski luk (Allium fistulosum) (Amarant, ekološka pridelava semen, Kresnice) 

18. Čebula (Allium cepa) (Semenarna Ljubljana) 

19. Drobnjak (Allium schoenoprasum) (Semenarna Ljubljana)  

20. Pšenica (Triticum aestivum) (seme lokalnega kmeta, Cerknica) 

21. Ječmen (Hordeum vulgare) (seme lokalnega kmeta, Cerknica) 

22. Koruza (Zea mays) (seme lokalnega kmeta, Cerknica) 

23. Proso (Panicum miliaceum) (Bonami, Semenarna Ljubljana) 

 

 

3.3 IZVEDBA KALITVENEGA POSKUSA 

Material: 

 semena 

 visok steklen kozarec za vlaganje 

 petrijevka (pokrovček kozarca za vlaganje) 

 papirnata brisača bele barve  
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 papirnata brisača črne barve 

 pršilka za vodo  

 beležka 

 fotoaparat Canon Power Shot SX510 HS 

 

Kalitev semen v kozarcu: 

Vsa semena sem namakala v vodi čez noč. Zvila sem nekaj papirnatih brisač in jih vtaknila 

v kozarec. En kozarec sem napolnila z črno brisačo in enega z belo brisačo. Namočena 

semena sem potisnila med papirnati svitek in steno kozarca (slika 3). V posamezen kozarec 

sem vstavila 4 do 10 semen, odvisno od velikosti samega semena. Seme sem vstavila do 

sredine kozarca tako, da se je pri kalitvi lepo videla rast korenin in poganjka, kasneje stebel 

z mladimi listi. V kozarec sem nato nalila toliko vode, da so se brisače omočile. Tako 

opremljene kozarce sem postavila na okensko polico, ki gleda na vzhodno stran. 

Temperatura prostora je bila med kalitvijo med 18 in 20 stopinj Celzija. Ves čas poskusa 

sem vlažila brisače in pri tem pazila, da voda v kozarcu ni stala. Kalitev semen sem 

opazovala, dokler rastlina ni porabila vse založne snovi in je začela propadati.  

 

 

Slika 3. Kalitev v kozarcu. 
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Kalitev semen v petrijevki oz. pokrovčku kozarca za vlaganje: 

V petrijevko oz. v pokrovček kozarca za vlaganje sem vstavila papirnato brisačo. Brisačo 

sem navlažila in nanjo postavila nekaj čez noč namočenih semen (5 do 50 semen, odvisno 

od velikosti semena). 

Po več tako pripravljenih petrijevk sem postavila skupaj na pladenj. Pladenj sem zavila v 

večjo plastično vrečko, da je zadržala vlažnost brisač. Tako pripravljen pladenj sem 

postavila na okensko polico na vzhodni strani stanovanja. Temperatura prostora je bila 

med 18 in 20 stopinj Celzija. Med eksperimentom sem skrbela za stalno vlažnost papirnate 

brisače. Zalivala sem s pršilko, saj bi drugače curek vode premaknil kaleča semena. 

Rastline sem pri kalitvi opazovala toliko časa, da so razvile prave liste. Ko so porabile vse 

založne snovi, so začele propadati.  

  

 

Slika 4. Kalitev v petrijevkah. 

 

Ob koncu kalitvenih poskusov sem analizirala pridobljene rezultate. Preverjala sem koliko 

časa traja kalitev, vidnost struktur na rastlinah, kako in kdaj se razvijejo organi, kalivost 

semen. S poskusom sem ocenila, katere vrste rastlin so primerne za kalitvene poskuse v 

osnovni šoli. 
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4 REZULTATI  

4.1 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 

Anketni vprašalnik sem razposlala učiteljem naravoslovja na osnovnih šolah. Prejela sem 

57 izpolnjenih  vprašalnikov.  

 

 

1. Ali pri poučevanju naravoslovja učitelji izvajajo kalitvene poskuse? 

 

 

 

Slika 5. Delež učiteljev, ki poskus kalitve izvajajo. 

 

Na anketni vprašalnik so odgovarjali osnovnošolski učitelji biologije, vendar vsi ne 

poučujejo predmeta naravoslovje, zato jih je 12,3 % odgovorilo z NE. Iz tega je razvidno, 

da je bilo anketiranih 50 učiteljev, ki poučujejo predmet Naravoslovje.  Rezultati so nad 

pričakovanimi, saj le eden od anketiranih učiteljev naravoslovja ne izvaja poskusa kalitve.  

 

2. Če so učitelji na prvo vprašanje odgovorili z NE, nas zanima zakaj jih ne izvajajo. 

Sedem anketiranih učiteljev biologije ne poučuje predmeta Naravoslovje. Le en anketiran 

učitelj, ki poučuje naravoslovje ne izvaja kalitvenih poskusov.  Med alternativnimi 

odgovori je izbral, da primer kalitve prikaže na slikovnem gradivu in pod rubriko Drugo 

napisal, da učenci kalitev izvedejo sami doma in nato skupaj pri pouku pregledajo slikovno 

gradivo.  
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3. V katerem razredu izvajajo kalitvene poskuse. 

Pri tem vprašanju so bili ponujeni alternativni odgovori. Učitelji so izbirali med 6. in 7. 

razredom. Možen pa je bil tudi odgovor pod Drugo. 96 % anketiranih učiteljev poskuse 

izvaja v 6. razredu.  

 

4. Pri kateri učni vsebini učitelji izvajajo poskuse kalitve. 

Pri večini anketiranih učiteljev poskuse izvajajo pod vsebinskim sklopom Živa narava – 

razmnoževanje, rast in razvoj rastlin (Vilhar in sod., 2011). Pogosti odgovori so bili tudi 

spoznavanje rastlinskih organov, zgradba semena in kalitev, pogoji za kalitev semen, 

razvrščanje rastlin med- enokaličnice in dvokaličnice. 

 

5. Katere učne cilje učenci osvojijo s pomočjo poskusa kalitve. 

Med pogostimi odgovori so se pojavljali: 

 spoznajo, da se rastlina razvije iz semena,  

 spoznajo, da seme vsebuje zarodek (mlado rastlino) in da semena vsebujejo veliko 

založnih snovi, ker mlada rastlina ne opravlja fotosinteze, dokler se ne razvijejo 

zeleni listi,  

 razumejo, da sta rast in razvoj rastline povezana z nastajanjem novih celic (celična 

delitev), njihovo rastjo in diferenciacijo 

 ugotavljajo kalivost različnih semen v različnih razmerah 

 razumejo navodila za izvedbo, natančnost pri delu, zapisovanje v tabelo, grafični 

prikaz rezultatov  
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6. Katere vrste rastlin (semen) uporabljajo učitelji pri poskusih kalitve. 

 

Slika 6. Vrste rastlin, ki jih učitelji uporabljajo pri poskusih kalitve. 

 

Pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov. Večinoma učitelji uporabljajo pri 

poskusu kalitve seme fižola in koruze. Zanimivi pa so tudi odgovori pod rubriko Drugo in 

sicer:  

kar šest učiteljev pri kalitvi uporabi poleg semena fižola in koruze tudi seme vrtne kreše. 

Veliko učiteljev pri poskusu uporabi tudi seme graha, leče, solate in buče. Med odgovori 

so se pojavila tudi semena zelja, peteršilja, kolerabe, soje, sončnice, ječmena, redkvice, 

paradižnika, paprike, čebule, arašida, jablane in limonovca. Trije od anketiranih učiteljev 

pa prepustijo izbiro semen učencem.  

 

7. Kaj vpliva na izbor vrste za kalitveni poskus.  

Med ponujenimi odgovori na vprašanje (Kaj vpliva na vaš izbor vrste za kalitveni poskus?) 

so bili  

 Velikost semena 

 Hitra kalitev semen 

 Dostopnost semen 

 Dobro vidne strukture 

 Poskus izvajamo po navodilih v učbeniku 

 Drugo  
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Slika 7. Kaj vpliva na izbor vrste za kalitveni poskus. 

 

Možnih je bilo več odgovorov hkrati. Učitelji so se v večini odločili, da so pomembni 

parametri po katerih se odločijo za vrsto rastline, ki jo bodo uporabili pri poskusu, sledeči: 

hitra kalitev semen, dostopnost semen in dobro vidne strukture pri kaleči rastlini. V 

odgovorih pod Drugo so navedli, da na njihov izbor vpliva tudi velikost kalice, letni čas 

(kdaj izvajajo kalitev) ter opaznost razlik med enokaličnicami in dvokaličnicami. 

 

8. Kako izvajajo kalitvene poskuse?  

 

 

Slika 8. Kako anketirani učitelji izvajajo kalitvene poskuse. 

 

Več kot polovica anketiranih učiteljev izvajajo poskus kalitve tako, da učenci sami 

nastavijo poskus v šoli in nato skupaj spremljajo kalitev. V odgovorih pod Drugo so 

navedli, da kombinirajo izvajanje skupinskega poskusa kalitve v šoli, katerega izvede 

učitelj ter sami izvedejo poskus doma, katerega opišejo in evidentirajo, nato pa pridobljene 

podatke primerjajo. Pri enem anketiranem učitelju učenci sami doma nastavijo poskus 

kalitve pri različnih pogojih. 
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9. Ali po kalitvi rastlino posadijo, jo opazujejo pri nadaljnji rasti in jo uporabijo tudi pri 

drugih učnih vsebinah?  

Na vprašanje je odgovarjalo 47 učiteljev in le 4 učitelji rastline ne uporabijo pri nadaljnjem 

poučevanju.  85 % učiteljev rastlino posadi in jo opazujejo pri nadaljnji rasti. Kalice 

posadijo v cvetlična korita na okenski polici ali v šolski vrt. Pri nekaterih učiteljih lahko 

učenci odnesejo rastline tudi domov in jih posadijo v domači vrt. Učitelji pri pouku 

uporabijo posajeno rastlino pri razlagi zgradbe rastlinskih organov (korenine, steblo, list, 

cvet). Z opazovanjem rastline razlikujejo med enokaličnicami in dvokaličnicami. Preko 

rasti nove rastline učenci spoznajo, da rastline vse življenje spreminjajo svojo obliko 

(dodajanje novih poganjkov in korenin).  

Odgovori so bili zelo zanimivi in uporabni. Anketirani učitelji so dobro pripravljeni na 

poučevanje naravoslovja in pri pouku preko eksperimentalno raziskovalnega dela učencem 

predstavijo učne vsebine.  

Kot zanimivi odgovori so se mi zdeli tudi ti primeri: 

 Da. Rastlino posadimo in opazujemo dokler lahko, vse rastlinske organe, tudi 

cvetove, plodove. Lansko leto, ko smo sadili jeseni, smo pripravili smo tudi zaprt 

ekosistem - zaprta steklena posoda brez zalivanja, kar se je obdržalo do prvih 

pomladnih sončnih žarkov, ko se nam je sistem pregrel. Letos sem učno snov 

obravnavala v drugem vrstnem redu, ker sem na drugi šoli, vendar, če bom 

naslednje leto še učila, bom ponovno sadila že jeseni, ker potem lahko povezujem z 

vsemi vsebinami, od procesov, zgradbe, pogoji za rast, pomen rastlin za človeka, 

shranjevanje rezervnih hranilnih snovi, opazovanje, skiciranje, načrtovanje 

poskusov ipd. 

 Da. Poskus kalitve nastavimo tudi v šoli in nato rastline spremljamo v njeni rasti in 

opazujemo organe. Ko obravnavamo list opazujemo primerjavo enokaličnice in 

dvokaličnice. Včasih nam uspe vzgojiti fižol do cvetenja. Učenci posejejo tudi žito 

v 2 posodi in ko imajo dovolj velike rastline se odločijo za preverjanje pogojev za 

rast rastlin. 

 Da. Učenci opravijo raziskovalno delo na temo Rast rastline v različnih razmerah. 

Delo opravijo v šoli. Merijo višino rastlin, opazujejo rast in razvoj. Na rastlinah 

opazujemo liste, korenine, cvetove, plodove. Ugotavljamo, da rastlina preživi tudi v 
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zaprti posodi (povezava dihanja in fotosinteze). Liste in stebla opazujemo pod 

mikroskopom. Ugotavljamo, v kateri prsti rastline najbolj uspevajo ter ali lahko 

preživijo samo v vodi. 

 

10. Ali učitelji opažajo kje težave pri izvedbi kalitvenih poskusov? 

Pri več kot polovici anketiranih učiteljev izvedba kalitvenih poskusov ne povzroča težav. 

Zanimivi pa so nekateri odgovori, ki nakazujejo na morebitne težave pri sami izvedbi 

poskusa.  

Primeri težav pri izvajanju kalitve pri pouku: 

 Semena ne kalijo. 

 Pojavi se plesen. 

 Ni primernega prostora za kalitev (Prostor na okenski polici v razredu ni vedno 

primeren zaradi "vandalizma" učencev). 

 Težave pri zalivanju rastlin (pri daljši odsotnosti od pouka. Treba je načrtovati 

poskuse tako, da ne sovpadajo s šolskimi počitnicami, prazniki). 

 Učenci opazujejo kalitev le dvakrat tedensko (samo dve uri naravoslovja na teden), 

zato morajo nastaviti poskus tudi sami, da lahko sledijo vsem spremembam.  

 Učenci zelo slabo opazujejo pri izvedbi poskusa doma, zato je treba poskus izvesti 

tudi v šoli. 

Primer odgovora z idejo in predlogom učitelja: 

 Problem se kaže v prostorski omejitvi, menim, da bi morale imeti šole svoje 

rastlinjake oz. vsaj ločen oz. dovolj velik prostor za gojenje živali in rastlin, kjer bi 

lažje zagotovili vse pogoje in nam poskusa ne bi polomili, poškodovali drugi 

učenci. Pogosto imamo rastline v najbolj občutljivih fazah rasti v kabinetu, da so na 

varnem. Vendar v kabinetu nimamo dovolj prostora za vse. Menim, da bi morali vsi 

naravoslovni predmeti imeti nekakšen, kot sem omenila "laboratorij", kjer bi imeli 

učenci dostop, da bi lahko samostojno raziskovali in si zapisovali opažanja. Na šoli 

je namreč pravilo, da med odmori ne smejo hoditi v druge razrede, zato je težko 

zagotoviti samostojno opazovanje poskusa, ki je nastavljen v razredu. Menim, da je 

pomembno, da se določene stvari opazuje na šoli, saj je bolj dostopno tudi v slabem 

vremenu.  
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4.2 ANALIZA KALITVENIH POSKUSOV 

4.2.1 Kalitev redkvice (Raphanus sativus) 

Seme je velikosti 0,3 cm. Čez noč namočena semena v vodi so nastavljena za kalitev v 

kozarec (10 semen) in v petrijevko (20 semen).  

 

Tabela 1. Kalitev redkvice (Raphanus sativus) v kozarcu 

Čas kalitve 

(dan) 

Opis kalitve 

0 Nastavljena kalitev v kozarcu. 

2 Začne kaliti. Na nekaterih semenih se najprej pojavi primarna korenina, na 

nekaterih najprej dva klična lista. 

3 V kozarcu kali 7 od 10 semen. 

Korenina se daljša. 

4 Korenina je dolga 1,5 cm. Lepo se vidi primarno korenino in koreninske 

laske kot puh okrog glavne korenine.  

Pri 2 semenih sta iz semenske lupine pokukala dva klična lista. 

5 Korenina dolga 4 cm z vidnimi koreninskimi laski. 

Hipokotil se daljša, na vrhu dva klična lista velikosti 0,3 cm. (epigeična 

kalitev) 

7 Korenina je dolga 8 cm. 

Hipokotil 2 cm dolg, na vrhu dva klična lista velikosti 0,5 cm. 

9 Korenina čez 10 cm dolga, s koreninskimi laski. Pojavijo se kratke, tanke 

stranske koreninice, ki izraščajo iz primarne korenine. 

Hipokotil  je od 2 do 4 cm dolg. Dva zelena klična lista velikosti 1 cm. 

17 Korenina močna z veliko stranskimi koreninami. 

Hipokotil do 6 cm dolg. Na epikotilu zrasteta dva prava lista. 

 

Kalivost semen je bila 8 semen od 10. 
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V petrijevki poteka kalitev enako kot v kozarcu. Semena začnejo kaliti drugi dan. Korenine 

so krajše in slabše vidne kot v kozarcu. V petrijevki rastlina razvije dva klična lista in nato 

propade.  

 

 

 

 

 

       2. dan                                 4. dan                                 9. dan                               17. dan 

Slika 9. Kalitev redkvice (Raphanus sativus) v kozarcu. 
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Vrsta je primerna za kalitvene poskuse v osnovni šoli.                                                                                                                                                                              

4.2.2 Kalitev boba (Vicia faba) 

Velikost semena je 3 cm. Namočena semena boba so nastavljena za kalitev v kozarec (4 

semena). 

 

Tabela 2. Kalitev boba (Vicia faba) v kozarcu. 

Čas kalitve 

(dan) 

Opis kalitve 

0 Nastavljena kalitev v kozarcu. 

1 Semenska lupina poči. 

2 Izraste primarna korenina. 

                2. dan                                     5. dan                                         7. dan          

                         9. dan                                                      15. dan 

Slika 10. Kalitev redkvice (Raphanus sativus) v petrijevki. 
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3 Korenina je dolga 1,5 cm, široka 0,5 cm. 

Iz semena požene epokotil poganjka (hipogeična kalitev). Poganjek je dolg 7 

mm in zrastejo prvi pravi listi, ki se držijo skupaj. 

4 Korenina je debela, gladka in dolga 2,5 cm. 

Na poganjku je skupek zelenih listov. Slabo je vidno koliko jih je. Poganjek 

je dolg 1,5 cm. 

6 Korenina je dolga 5 cm. 

Poganjek je 2 cm dolg. 

8 Korenina je dolga 6 cm. 

Poganjek je 3 cm dolg. Vidni prvi list in nato višje skupek listov. 

9 Korenina je dolga 7 cm. Izraščati začnejo kratke močne stranske korenine. 

Steblo je dolgo 4 cm, več vidnih listov 

12 Močne stranske korenine so dolge do 3 cm.  

Steblo je dolgo 6 cm. Prvi list na višini 1,5 cm, drugi list na višini 3,5 cm in 

nato nerazprti mladi listi. 

14 Rastlina zraste 8 cm visoko. 

 

Kalijo vsa štiri semena. 

 

 

    

   1. dan                 3. dan                   6. dan                    9. dan                      14. dan       

Slika 11. Kalitev boba (Vicia faba) v kozarcu. 

 

Vrsta je primerna za kalitvene poskuse v osnovni šoli.   
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4.2.3 Kalitev čičerike (Cicer arietinum) 

Velikost semena je 1,5 cm. Namočena semena čičerike so nastavljena za kalitev v kozarec 

(4 semena). 

 

Tabela 3. Kalitev čičerike (Cicer arietinum) v kozarcu. 

Čas kalitve 

(dan) 

Opis kalitve 

0 Nastavljena kalitev v kozarcu. 

1 Začne kaliti. Izraste primarna korenina dolžine 0,2 cm. 

2 Korenina je dolga 0,4 cm. 

3 Korenina je dolga 1,5 cm. 

4 Korenina je debela, gladka in dolga 2 cm. 

Iz semena požene epikotil poganjka (hipogeična kalitev). Poganjek je dolg 

1,5 cm. 

6 Korenina je dolga 2 cm. 

Na poganjku je skupek pravih zelenih listov in ni razvidno koliko jih je. 

Poganjek je 2 cm dolg. 

8 Korenina je dolga 2 cm. 

Poganjek je 3 cm dolg. 

9 Korenina je kratka in debela (2 cm). Izraščati začnejo nadomestne korenine. 

Poganjek je dolg 3 cm. Listi so še vedno skupaj, ni vidno, koliko jih je. 

12 Močne nadomestne korenine so dolge do 4 cm.  

Poganjek je dolg 3 cm. Listi zelene barve. Prvi list izrašča 1,5 cm visoko, na 

vrhu stebla so nerazprti mladi listi. 

16 Poženeta dve novi stebli dolgi 2 cm. 

 

Vsa štiri semena kalijo. 12. dan začne eno seme plesneti. 
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Slika 12. Kalitev čičerike (Cicer arietinum) v kozarcu. 

 

Vrsta ni primerna za kalitvene poskuse v osnovni šoli. 

 

4.2.4 Kalitev leče (Lens esculentum) 

Velikost semena je 0,7 cm. Namočena semena leče so nastavljena za kalitev v kozarec (8 

semen) in v petrijevko (30 semen). 

 

Tabela 4. Kalitev leče (Lens esculentum) v kozarcu. 

Čas kalitve 

(dan) 

Opis kalitve 

0 Nastavljena kalitev v kozarcu. 

1 Začne kaliti. Izraste primarna korenina dolžine 0,2 cm. 

2 Korenina je dolga 1 cm. 

3 Korenina je dolga 2 cm.  

Izraste epikotil poganjka, ki je dolg 0,5 cm (hipogeična kalitev). 

4 Korenina je dolga 2,5 cm. 

Poganjek je dolg 2 cm. Na vrhu so nerazprti mladi listi. 

6 Korenina je dolga 6 cm. Ena glavna korenina, brez vidnih koreninskih 

laskov in brez stranskih koreninic. 

Steblo je dolgo 4 cm na njemu sta dva majhna zelena lista. Na vrhu pa so 

nerazprti mladi zeleni listi, velikosti 0,7 cm. 

         2. dan                   6. dan                    9. dan                   12. dan                16. dan 
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8 Korenina je dolga 10 cm in izraščajo stranske korenine. 

Steblo skupaj z listi meri v višino 5 cm. Na njem sta dva majhna lista, po 1 

na nodij (dnični listi). Višje na steblu sta dva deljena lista.  

12 Korenina je dolga 12 cm s stranskimi koreninami dolžine 2 cm. 

Rastlina meri v višino 8 cm in ima razvit že tretji deljen list. 

16 Rastlina zraste v višino 9 cm. 

 

Kalijo vsa semena v petrijevki in v kozarcu. 

 

V petrijevki začnejo semena kaliti drugi dan. Kalitev poteka enako kot kalitev v kozarcu. 

Korenine so nekoliko krajše in slabše vidne kot v kozarcu. Prednost kalitve v petrijevki je, 

da so lepo vidni listi, ki se razprostrejo po prostoru.  

 

 

 

Slika 13. Kalitev leče (Lens esculentum) v kozarcu. 

 

      1. dan                      4. dan                     6. dan                  10. dan                16. dan 
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Slika 14. Kalitev leče (Lens esculentum) v petrijevki. 

 

Vrsta je primerna za kalitvene poskuse v osnovni šoli. 

 

4.2.5 Kalitev fižola (Phaseolus vulgaris ) 

Seme velikosti 2 cm. Čez noč namočeno seme je nastavljeno za kalitev v kozarec (4 

semena) in v petrijevko (4 semena). 

 

Tabela 5. Kalitev fižola (Phaseolus vulgaris) v kozarcu. 

Čas kalitve 

(dan) 

Opis kalitve 

0 Nastavljena kalitev v kozarcu. 

2 Začne kaliti. Izraste primarna korenina dolžine 1 cm. 

                                 1. dan                                                                   4. dan 

                              9. dan                                                                   12. dan 
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3 Korenina je dolga 2 cm. 

5 Izraščajo stranske in nadomestne korenine. 

7 Primarna korenina je debela, gladka in dolga 8 cm, nadomestne korenine so 

dolge do 3 cm.  

Spodnji del stebla (hipokotil) poganja navzgor (2 cm). Gre za epigeično 

kalitev, kjer klična lista pokukata iz zemlje in se ločita med seboj. 

8 Primarna korenina je dolga 5 cm, steblo z močnimi nadomestnimi 

koreninami. 

Hipokotil ukrivljen v obliki črke U,  dolg je 4 cm z rahlo razprtimi kličnimi 

listi na vrhu, ki so še v semenski lupini. 

11 Primarna korenina je dolga 8 cm. Nadomestne korenine močne, enake 

primarni korenini, dolge 8 cm. 

Hipokotil  se dvigne (8 do 9 cm), klična lista pokukata iz semenske lupine, 

se razpreta, iz epikotila že izraščajo prvi pravi listi. 

15 Korenina je razrasla, ne loči se več katera je primarna. Rastlina je visoka 30 

cm. Dva prava lista nove rastline sta lepo razvita. Klična lista se sušita. 

 

Vsa semena kalijo. 

 

V petrijevki poteka kalitev enako kot v kozarcu, le nekoliko nižjo velikost doseže rastlina.  

 

 

Slika 15. Kalitev fižola (Phaseolus vulgaris) v kozarcu. 

 

       2. dan                      5. dan                     9. dan                11. dan               13. dan 
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Slika 16. Kalitev fižola (Phaseolus vulgaris) v petrijevki. 

 

Vrsta je primerna za kalitvene poskuse v osnovni šoli.  

 

4.2.6 Kalitev graha (Pisum sativum) 

Seme velikosti 1 cm. Čez noč namočeno seme je nastavljeno za kalitev v kozarec (5 

semen) in v petrijevko (6 semen). 

 

Tabela 6. Kalitev graha (Pisum sativum) v kozarcu. 

Čas kalitve 

(dan) 

Opis kalitve 

                              7. dan                                                               11. dan 

                           13. dan                                                                  15. dan 
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0 Nastavljena kalitev v kozarcu. 

1 Začne kaliti. Izraste primarna korenina dolžine 0,2 cm. 

2 Korenina je dolga 0,5 cm. 

3 Korenina je dolga 3,5 cm. 

Požene epikotil poganjka in na njem je že viden prvi list (hipogeična kalitev)  

4 Na korenini se pojavijo koreninski laski. 

Poganjek je dolg 1,5 cm. 

6 Korenina je dolga 6 cm. 

Poganjek je dolg 2 cm. 

8 Korenina je dolga 6 cm, izrastejo stranske in nadomestne korenine. 

Poganjek je dolg 3 do 4 cm. Ob strani stebla viden majhen list (dnični). Na 

vrhu stebla vidni deljeni listi. 

9 Nadomestne korenine se daljšajo. 

Steblo je dolgo 5 cm. 

14 Močne nadomestne korenine dolge do 17 cm.  

Steblo z listi doseže v višino 9 cm. Razvit je tretji deljen list. 

 

V kozarcu vsa semena uspešno kalijo.  

 

V petrijevki uspešno vzkalijo tri semena od šestih. Eno seme je zgnilo, drugi dve pa ne 

kalita. Kalitev v petrijevki poteka v istem časovnem poteku, le manjše velikosti dosežejo 

korenine in poganjek. Dvanajsti dan poskusa je v petrijevki slabši razrast korenin in 

rastlina v višino doseže 3, 5 cm medtem, ko v kozarcu rastlina razvije močne korenine 

dolge 17 cm in steblo z listi dolžine 9 cm.  
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Slika 17. Kalitev graha (Pisum sativum) v kozarcu. 

 

 

 

Slika 18. Kalitev graha (Pisum sativum) v petrijevki. 

 

Vrsta je primerna za kalitvene poskuse v osnovni šoli.  

 

 

                               9. dan                                                           12. dan 

                 2. dan                                      4. dan                                          6. dan 

         3. dan                    4. dan                    6. dan                   9. dan                 14. dan 
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4.2.7 Kalitev lubenice (Citrullus lanatus) 

Seme velikosti 0,7 cm. Čez noč namočeno seme je nastavljeno za kalitev v kozarec (5 

semen) in v petrijevko (7 semen). 

 

Tabela 7. Kalitev lubenice (Citrullus lanatus) v kozarcu. 

Čas kalitve 

(dan) 

Opis kalitve 

0 Nastavljena kalitev v kozarcu. 

10 Začne kaliti.  

13 Primarna korenina je dolga 2 cm, razvite ime koreninske laske. 

15 Korenina je dolga 2,5 cm. 

Semenska lupina se razpira in ven izraščata dva zelena klična lista. 

17 Korenina je dolga 3 cm.  

Poganjek je dolg 1,7 cm. Semenska lupina je odpadla, lista se razpreta. List 

je velikosti 0,7 cm. 

23 Korenina je dolga 4,5 cm, s koreninskimi laski, izraščati začnejo stranske 

korenine. 

Hipokotil je visok 4 cm. Na njem rasteta dva klična lista velikosti 1 cm. 

 

V kozarcu kalita dve semeni od petih. 

 

V petrijevki kalita dve semeni od sedmih. Kaliti začne 13. dan. Rastlina se slabše razvija 

kot v kozarcu. Korenina je dolga 1 cm in klični listi ne pokukajo iz semenske lupine. 

Zagotavljala vlažnost  kalitvenega vzorca in ga opazovala 30 dni, vendar vse stagniralo. 
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Slika 19. Kalitev lubenice (Citrullus lanatus) v kozarcu. 

 

 

 

 

Slika 20. Kalitev lubenice (Citrullus lanatus) v petrijevki. 

 

Vrsta je nekoliko manj primerna za kalitvene poskuse v osnovni šoli. Kalivost semen pri 

lubenici je bila slaba (25 %), kar lahko povzroči, da je treba poskus ponoviti. Semena 

začnejo kaliti šele 10. dan, zato mora učitelj predvideti, da jim daljše obdobje izvajanja 

poskusa ne sovpada z daljšo odsotnostjo otrok (šolske počitnice, prazniki). 

 

4.2.8 Kalitev kumare (Cucumis sativus) 

Velikost semena 1 cm. Čez noč namočeno seme je nastavljeno za kalitev v kozarec (5 

semen) in v petrijevko (5 semen). 

 

                           11. dan                                                 13. dan 

        10. dan                   11. dan                  15. dan                 17. dan                  23. dan 
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Tabela 8. Kalitev kumare (Cucumis sativus) v kozarcu. 

Čas kalitve 

(dan) 

Opis kalitve 

0 Nastavljena kalitev v kozarcu. 

2 Začne kaliti. Izraste primarna korenina dolžine 0,2 cm. 

3 Korenina je dolga 2 cm s koreninskimi laski kot puh okrog primerne 

korenine. Izraščajo nadomestne korenine. 

4 Korenina je dolga 3 cm. 

6 Korenina je dolga 10 cm in krajše nadomestne korenine. 

Semenska lupina se odpre in ven pokukata zelena klična lista. 

8 Dolga primarna korenina in zelo lepo vidne nadomestne korenine. 

Hipokotil je dolg 2 do 3 cm in na njem dva klična lista dolga 1,3 cm. 

16 Med dvema listoma na vrhu stebla požene epikotil s pravim listom. 

22 Korenina je dolga 10 cm. Iz primarne korenine izraščajo nadomestne, ki so 

dolge do 3 cm. 

Steblo z listi meri 6 cm. Razvije se pravi list, ki je 1 cm velik. Klična lista sta 

velikosti 2 cm. 

 

Kalijo vsa semena v kozarcu in petrijevki. 

 

V petrijevki poteka kalitev enako hitro. Rastlina razvije nekoliko krajše in močne korenine 

in krajša stebla kot v kozarcu. Lepo so razviti temno zeleni klični listi. 

 

 
        3. dan                      6. dan                      9. dan                   12. dan               22. dan 
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Slika 21. Kalitev kumare (Cucumis sativus) v kozarcu. 

 

 

Slika 22. Kalitev kumare (Cucumis sativus) v petrijevki. 

 

Vrsta je primerna za kalitvene poskuse v osnovni šoli. 

 

4.2.9 Kalitev paradižnika (Solanum lycopersicum) 

Velikost semena 0,3 cm. Namočeno seme je nastavljeno za kalitev v kozarec (5 semen). 

 

Tabela 9. Kalitev paradižnika (Solanum lycopersicum) v kozarcu. 

Čas kalitve 

(dan) 

Opis kalitve 

0 Nastavljena kalitev v kozarcu. 

7 Začne kaliti. Izraste primarna korenina dolžine 0,5 cm. Vseh pet semen 

začne kaliti. 

9 Korenina je dolga 3 cm. Izraščajo koreninski laski kot puh okrog primarne 

                              6. dan                                                                 8. dan 

                                10. dan                                                               14. dan 



  50 

Štritof, J. Optimizacija kalitvenih poskusov v osnovni šoli.  

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem in Bio, 2016  

 

 
 
 

korenine. 

10 Korenina je dolga 5 cm. 

Hipokotil se daljša  in iz semenske lupine kuka zelen klični list. Ni še v 

celoti zunaj. 

13 Korenina je dolga 9 cm.  

Hipokotil je dolg 2 cm. Semenska lupina odpade, dva zelena klična lista sta 

zunaj (epigeična kalitev). Lista sta ozka, tanka in dolga 0,7 cm. 

15 Korenina je dolga 10 cm. 

Hipokotil je dolg 3 cm in lista 1 cm. 

 

Vsa semena so kalila. 

 

 

 

Slika 23. Kalitev paradižnika (Solanum lycopersicum) v kozarcu. 

 

Vrsta ni primerna za kalitvene poskuse v osnovni šoli.  

 

4.2.10 Kalitev sončnice (Helianthus annuus) 

Seme je veliko 0,7 cm. Čez noč namočeno seme je nastavljeno za kalitev v kozarec (6 

semen) in v petrijevko (18 semen). 

 

    7. dan            9. dan          10. dan         11. dan        13. dan          15. dan          23. dan 
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Tabela 10. Kalitev sončnice (Helianthus annuus) v kozarcu. 

Čas kalitve 

(dan) 

Opis kalitve 

0 Nastavljena kalitev v kozarcu. 

1 Začne kaliti. Izraste primarna korenina dolžine 0,2 cm. 

2 Korenina je dolga 0,5 cm. 

3 Korenina je dolga 1,5 cm. Izraščajo koreninski laski kot puh okrog primarne 

korenine. 

Hipokotil je dolg 0,5 cm, vijolične barve. Vrh poganjka je obdan z 

osemenjem.  

4 Primarna korenina je dolga 3 cm.  

Hipokotil je 1 cm dolg, osemenje se rahlo odpira. 

6 Korenina je dolga 10 cm. 

Hipokotil je dolg 3 cm. Semenska lupina odpade. Izrasteta dva klična lista 

dolga po 1 cm. 

8 Izrastejo stranske in nadomestne korenine. 

Hipokotil raste zelo hitro. Dolg je že 8 cm. Klična lista dva, dolžine 1 cm. 

16  Na epikotilu izraste en pravi list. 

22 Rastlina zraste 14 cm visoko. Na epikotilu razvita dva prava lista. 

 

Kalivost semen v kozarcu je bila pet od šestih semen.  

 

V petrijevki kalijo vsa semena. Korenine in stebla so krajša kot v kozarcu. Rastlina ne 

razvije prvih pravih listov (na epikotilu), ker prej začne odmirati (12 dan). Rastlina nima 

tolikšne opore za rast v višino in težje je zagotavljati primerno vlažnost za rast, kot v 

kozarcu. 
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Vrsta je primerna za kalitvene poskuse v osnovni šoli. 

 

                   2. dan                                                                          4. dan 

                   6. dan                                                                        12. dan 

        2. dan                3. dan               6. dan                10. dan             14. dan              22. dan 

Slika 24. Kalitev sončnice (Helianthus annuus) v kozarcu. 

Slika 25. Kalitev sončnice (Helianthus annuus) v petrijevki. 
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4.2.11 Kalitev bazilike (Ocimum basilicum) 

Velikost semena je 0,2 cm. Čez noč namočeno seme je nastavljeno za kalitev v kozarec (7 

semen) in v petrijevko (20 semen). 

 

Tabela 11. Kalitev bazilike (Ocimum basilicum) v kozarcu. 

Čas kalitve 

(dan) 

Opis kalitve 

0 Nastavljena kalitev v kozarcu. 

5 Začne kaliti. Izraste primarna korenina dolžine 0,2 cm. 

7 Korenina je dolga 1 cm. Izraščajo koreninski laski kot puh okrog glavne 

korenine. 

Hipokotil se dviguje 0,5 cm visoko. Na vrhu je že rahlo razprta semenska 

lupina in se že vidi zelen klični list. 

9 Korenina je dolga 2 cm.  

Hipokotil je dolg 0,7 cm, bele barve. Semenska lupina odpade in izrasteta 

dva 0,3 cm dolga, zelena, okrogla klična lista (epigeična kalitev).  

15 Korenina je dolga 3 cm. 

Hipokotil je dolg 1,5 cm, na njem sta dva klična lista, dolga 0,3 cm. 

 

Kalivost semen v kozarcu je bila štiri od sedmih semen. 

 

V petrijevki je kalilo 15 od 20 semen. Kalitev poteka v petrijevki enako kot v kozarcu. Pri 

baziliki poteka rast po kalitvi počasi. Rastlina razvije kratke korenine, steblo in tudi klična 

lista sta majhna, zato kalitev poteka enako uspešno tako v petrijevki kot v kozarcu.  
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Vrsta ni primerna za kalitvene poskuse v osnovni šoli. 

 

 

                   7. dan                                                                  9. dan 

                     11. dan                                                            15. dan 

         7. dan                   9. dan                   10. dan                  13. dan                 23. dan 

Slika 26. Kalitev bazilike (Ocimum basilicum) v kozarcu. 

Slika 27. Kalitev bazilike (Ocimum basilicum) v petrijevki. 
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4.2.12 Kalitev blitve (Beta vulgaris subsp. cicla) 

Semena so 0,5 cm velika. Čez noč namočeno seme je nastavljeno za kalitev v kozarec (5 

semen). 

Kalitev ni bila uspešna, čeprav je bil poskus nastavljen dvakrat z dvema različnima 

serijama semen. Kalitev sem opazovala 25 dni. 

 

Vrsta ni primerna za kalitvene poskuse v osnovni šoli. 

 

4.2.13 Kalitev rdečega zelja (Brassica oleracea var. capitata  forma rubra) 

Velikost semena je 0,2 cm. Čez noč namočeno seme je nastavljeno za kalitev v kozarec (5 

semen) in v petrijevko (20 semen). 

 

Tabela 12. Kalitev rdečega zelja (Brassica oleracea var. capitat  forma rubra) v kozarcu. 

Čas kalitve 

(dan) 

Opis kalitve 

0 Nastavljena kalitev v kozarcu. 

2 Začne kaliti. Izraste primarna korenina dolžine 0,1 cm. 

3 Korenina je dolga 0,2 cm.  

4 Korenina je dolga 0,7 cm s koreninskimi laski kot puh okrog primarne 

korenine. 

Hipokotil je dolg 0,5 cm, vijolične barve. Na vrhu je še zaprta semenska 

lupina.  

6 Korenina je dolga 2 cm.  

Hipokotil je 1,5 cm dolg. Semenska lupina se je odprla in izrastla sta dva 

klična lista, dolga 0,5 cm,  vijolične barve.  

12 Korenina je dolga 10 cm, izraščajo stranske korenine. 

Steblo je dolgo 2,5 cm. Dva vijolična klična lista sta dolga 0,5 cm. 

 

Vsa semena kalijo tako v kozarcu kot v petrijevki. 
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V petrijevki poteka kalitev enako kot v kozarcu. Korenina je enako vidna tudi v petrijevki. 

V petrijevki so vidna nekoliko daljša stebla (12. dan rastline visoke do 5 cm) in lepše vidni 

listi.  

 

 

 

 

 

 

                  3. dan                                                                       6. dan 

                 9. dan                                                                       12. dan 

      3. dan                  6. dan                  8. dan                  10. dan                   12. dan 

Slika 28. Kalitev rdečega zelja (Brassica oleracea var. capitata forma rubra) v kozarcu. 

Slika 29. Kalitev rdečega zelja (Brassica oleracea var. capitata forma rubra) v petrijevki. 
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Vrsta je primerna za kalitvene poskuse v osnovni šoli. 

  

4.2.14 Kalitev radiča (Cichorium intybus) 

Velikost semena je 0,2 cm. Čez noč namočeno seme je nastavljeno za kalitev v kozarec (6 

semen) in v petrijevko (50 semen). 

 

Tabela 13. Kalitev radiča (Cichorium intybus) v kozarcu. 

Čas kalitve 

(dan) 

Opis kalitve 

0 Nastavljena kalitev v kozarcu. 

3 Začne kaliti. Izraste primarna korenina dolžine 0,2 cm. 

4 Korenina je dolga 0,5 cm. 

5 Korenina je dolga 1 cm. Na primarni korenini izraščajo koreninski laski kot 

puh. 

Hipokotil je dolg 0,5 cm. Na vrhu je razprta semenska lupina in iz nje kukata 

dva zelena klična lista.  

7 Korenina je dolga 1 cm.  

Steblo je 1 do 2 cm dolgo. Na vrhu hipokotila rasteta klična lista, ki sta 

dolga 0,4 cm. 

13 Korenina je dolga 1 cm. 

Hipokotil je dolg 2 cm. Dva klična lista sta dolga 1 cm. 

 

Vsa semena kalijo. 

 

V petrijevki kalitev poteka enako uspešno kot v kozarcu. Rastlino se v obeh primerih lepo 

opazuje pri kalitvi, saj so korenine kratke in lepo vidne tudi v petrijevki. 
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Vrsta je manj primerna za kalitvene poskuse v osnovni šoli. Kalivost semen je odlična in 

tudi izrast primarne korenine je hiter. Vendar celotna rastlina v 14 dneh kalitve doseže le 2 

cm, zato so strukture (rastlinski organi) nekoliko slabše vidne. 

 

                   5. dan                                                                     7. dan 

                  10. dan                                                                     13. dan 

             4. dan                            7. dan                          10. dan                         13. dan 

Slika 30. Kalitev radiča (Cichorium intybus) v kozarcu. 

Slika 31. Kalitev radiča (Cichorium intybus) v petrijevki. 
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4.2.15 Kalitev korenja (Daucus carota) 

Velikost semena je 0,3 cm. Čez noč namočeno seme je nastavljeno za kalitev v kozarec (6 

semen) in v petrijevko (25 semen). 

 

Tabela 14. Kalitev korenja (Daucus carota) v kozarcu. 

Čas kalitve 

(dan) 

Opis kalitve 

0 Nastavljena kalitev v kozarcu. 

4 Začne kaliti. Izraste primarna korenina dolžine 0,5 cm. 

5 Korenina je dolga 1 cm. 

7 Korenina je dolga 2 cm. 

9 Korenina je dolga 3 cm, tanka in gladka. 

Hipokotil je dolg do 3 cm. 

Semenska lupina se odpre in ven pokukata dva tanka zelena klična lista. 

Tako sta tanka, da s prostim očesom lahko zamenjaš, da je samo en list. V 

petrijevki se lepše vidi, da sta dva klična lista. 

15 Korenina je dolga 4 cm. 

Hipokotil je 4 cm dolg. Na vrhu sta dva ozka zelena lista dolga 1 cm. 

 

Vsa semena tako v kozarcu kot v petrijevki kalijo. 

 

V petrijevki poteka kalitev podobno kot v kozarcu. Rastlina doseže večjo velikost v 

petrijevki. Lepo so vidni tudi listi, ki se razprostrejo po prostoru.  
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Vrsta ni primerna za kalitvene poskuse v osnovni šoli. 

 

                   7. dan                                                                   9. dan 

                  11. dan                                                                15. dan 

           7. dan                 10. dan                  11. dan                  13. dan                  15. dan 

Slika 32. Kalitev korenja (Daucus carota) v kozarcu. 

Slika 33. Kalitev korenja (Daucus carota) v petrijevki. 
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4.2.16 Kalitev lana (Linum usitatissimum) 

Velikost semena je 0,7 cm. Čez noč namočeno seme je nastavljeno za kalitev v kozarec (7 

semen) in v petrijevko (30 semen). 

 

Tabela 15. Kalitev lana (Linum usitatissimum) v kozarcu. 

Čas kalitve 

(dan) 

Opis kalitve 

0 Nastavljena kalitev v kozarcu in petrijevki. 

1 Začetek kalitve. Primarna korenina je 0,2 cm dolga. 

2 Korenina je 1 cm dolga. 

3 Korenina je dolga 2 cm s koreninskimi laski. 

Podaljšuje se hipokotil, ki je dolg 0,5 cm (epigeična kalitev).  

5 Korenina je dolga 10 cm.  

Hipokotil je dolg 2 cm. Semenska lupina odpade in ven pokukata dva klična 

lista zelene barve, dolga 0,7 cm. 

7 Iz primarne korenine začnejo izraščati stranske korenine.  

Hipokotil se podaljšuje. Dolg je 3 cm. 

15 Hipokotil je dolg 6 cm. Nad kličnimi listi se na epikotilu razvijeta prva dva 

prava lista.  

 

Vsa semena v kozarcu in petrijevki kalijo. 

 

 

       3. dan            7. dan                  8. dan               11. dan           13. dan            21. dan 

Slika 34. Kalitev lana (Linum usitatissimum) v kozarcu. 
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Slika 35. Kalitev lana (Linum usitatissimum) v petrijevki 

 

Vrsta je primerna za kalitvene poskuse v osnovni šoli. 

 

4.2.17 Kalitev zimskega luka (Allium fistulosum) 

Velikost semena je 0,4 cm. Čez noč namočeno seme je nastavljeno za kalitev v kozarec (6 

semen) in v petrijevko (8 semen). 

 

Tabela 16. Kalitev zimskega luka (Allium fistulosum) v kozarcu. 

Čas kalitve 

(dan) 

Opis kalitve 

0 Nastavljena kalitev v kozarcu. 

7 Začne kaliti. Kali eno seme v kozarcu. Izraste tanka, bela, 1cm dolga 

primarna korenina. 

9 Korenina je dolga 1 cm. 

 

                        3. dan                                                                    5. dan 

                   7. dan                                                                        9. dan 
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Bel poganjek, ki se nadaljuje v zelen klični list zavit v zanko. Vrhnji del lista 

še vedno v semenski lupini.  

13 Korenina je dolga 2 cm s koreninskimi laski, ki izraščajo kot puh okrog 

primarne korenine. 

Poganjek v kličnem listu je dolg 2,5 cm (list v celoti pokuka ven iz 

semenske lupine).  

15 Korenina je dolga 3 cm.  

Poganjek je dolg 4 cm. 

23  Izraste nov list. 

 

Kalivost semen v kozarcu je bila 2 od 6 semen. 

 

Kalivost semen v petrijevki je bila 2 od 8 semen. Rastlina doseže le en list velikosti 2 cm 

in nato odmre. Samo seme ima premalo založnih snovi, da bi lahko rastlino opazovali v 

kalilniku pri nadaljnji rasti.  

Pri tem poskusu sem kalitev izvajala tudi na beli podlagi. Primerjala sem vidnost struktur 

pri kalitvi na beli in črni podlagi. Rezultati so pokazali, da je vidnost struktur (rastlinskih 

organov) boljša na črni podlagi. Korenine, ki so bele barve so na črni podlagi bolje vidne.  

 

 

 

      7. dan             8. dan             10. dan             11. dan           13. dan           15. dan 

Slika 36. Kalitev zimskega luka (Allium fistulosum) v kozarcu na črni podlagi. 
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Vrsta ni primerna za kalitvene poskuse v osnovni šoli. 

 

                  9. dan                                                                      10. dan 

                   13. dan                                                                 15. dan 

       10. dan               11. dan                  13. dan               15. dan                23. dan 

Slika 37. Kalitev zimskega luka (Allium fistulosum) v kozarcu na beli podlagi. 

Slika 38. Kalitev zimskega luka (Allium fistulosum) v petrijevki. 
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4.2.18 Kalitev čebule (Allium cepa) 

Velikost semena je 0,3 cm. Čez noč namočeno seme je nastavljeno za kalitev v kozarec (7 

semen). 

 

Tabela 17. Kalitev čebule (Allium cepa) v kozarcu. 

Čas kalitve 

(dan) 

Opis kalitve 

0 Nastavljena kalitev v kozarcu. 

4 Začne kaliti. Izraste primarna korenina, ki je 0,2 cm dolga. 

5 Korenina je tanka in dolga 1 cm. 

7 Korenina je dolga 2 cm.  

Podaljšuje se klični list, dolg 1 cm, zelene barve in na vrhu se še drži 

semenska lupina. 

9 Korenina je dolga 3 cm. Na zgornjem delu korenine izraščajo koreninski 

laski kot puh. 

Poganjek je dolg 2 cm. List se drži semenske lupine. 

13 Korenina je ena in dolga do 4 cm. 

List se podaljšuje, semenska lupina odpade. Dolg je 6 cm. 

15 List je dolg 7 cm. 

 

Vsa semena kalijo.  

 

Kalitev sem izvedla na beli in na črni podlagi. Na beli podlagi se slabše opazi korenino, saj 

je tanka in bela. Lepo se vidi, ko začne izraščati list, saj lepo poudari zeleno barvo. Na črni 

podlagi je kalitev lepo vidna.  
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Vrsta je primerna za kalitvene poskuse v osnovni šoli. 

 

 

4.2.19 Kalitev drobnjaka (Allium schoenoprasum) 

Velikost semena je 0,3 cm. Čez noč namočeno seme je nastavljeno za kalitev v kozarec (7 

semen) in v petrijevko (21 semen). 

 

 

              9. dan                                  13. dan                                 15. dan 

    5. dan               7. dan              9. dan                11. dan             13. dan            15. dan 

Slika 39. Kalitev čebule (Allium cepa) v kozarcu na črni podlagi. 

Slika 40. Kalitev čebule (Allium cepa) v kozarcu na beli podlagi. 
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Tabela 18. Kalitev drobnjaka (Allium schoenoprasum) v kozarcu. 

Čas kalitve 

(dan) 

Opis kalitve 

0 Nastavljena kalitev v kozarcu. 

4 Začne kaliti. Izraste primarna korenina 0,7 cm dolga. 

5 Korenina je tanka in dolga 1,5 cm. 

7 Korenina je dolga 2 cm.  

Podaljšuje se klični list, dolg je 2 cm, zelene barve in na vrhu se še drži 

semenska lupina. 

9 Korenina je dolga 3 cm.  

Poganjek je dolg 3 cm. List se drži semenske lupine. 

15 Korenina je ena  in dolga 3 cm. 

List se podaljšuje in je zapustil semensko lupino. Dolg je 4,5 cm. 

23 Na eni od kalic začne izraščati nov list. Dolg je 1 cm (Slika 38). 

 

Kalila so vsa semena v kozarcu.  

Kalivost semen v petrijevki je bila 18 od 21 semen. 

 

 

 

    5. dan            7. dan               9. dan               11. dan             13. dan              15. dan 

Slika 41. Kalitev drobnjaka (Allium schoenoprasum) v kozarcu. 
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Vrsta je manj primerna za kalitvene poskuse v osnovni šoli, ker ima nekoliko slabše vidne 

strukture. 

                   9. dan                                                                      11. dan 

                 13. dan                                                                   15. dan 

        23. dan 

Slika 42. Kalitev drobnjaka (Allium schoenoprasum) v kozarcu na beli podlagi. 

Slika 43. Kalitev drobnjaka (Allium schoenoprasum) v petrijevki. 
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4.2.20 Kalitev pšenice (Triticum aestivum) 

Velikost zrna je 0,7 cm. Čez noč namočeno zrno je nastavljeno za kalitev v kozarec (4 

semen) in v petrijevko (30 semen). Zrno pšenice je orešek (seme obdano s suhim 

osemenjem). 

 

Tabela 19. Kalitev pšenice (Triticum aestivum) v kozarcu. 

Čas kalitve 

(dan) 

Opis kalitve 

0 Nastavljena kalitev v kozarcu. 

1 Začne kaliti. Izraste primarna korenina dolga 0,2 cm. 

2 Primarna korenina je dolga 2 cm. Izraste nadomestna korenina, ki je dolga 1 

cm. 

Požene koleoptila dolžine 0,5 cm. 

3 Tri korenine so dolge do 3 cm (primarna in dve nadomestni). 

Koleoptila  je dolga 1 cm. 

4 Primarne in nadomestne korenine enakega videza, dolge do 4 cm. Tanke 

koreninice s koreninskimi laski kot puh okrog korenine.  

Koleoptila  je dolga 2,5 cm. 

6 Korenine so dolge do 10 cm. 

Iz koleoptile izrašča zelen list. Tanek, suličast in dolg 6 cm. 

14 Rastlina je zrastla 18 cm in začne izraščati nov list.  

 

Kalila so vsa semena tako v kozarcu kot v petrijevki.  

 

Rastlina v 14 dneh doseže 18 cm, zato je kalitev primernejša v kozarcu kot v petrijevki, saj 

ji kozarec daje boljšo oporo za rast.  
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Vrsta je primerna za kalitvene poskuse v osnovni šoli. 

 

   1. dan             3. dan               4. dan                6. dan                 8. dan             14. dan 

                     2. dan                                                                    4. dan 

                    6. dan                                                                     8. dan 

Slika 44. Kalitev pšenice (Triticum aestivum) v kozarcu. 

Slika 45. Kalitev pšenice (Triticum aestivum) v petrijevki. 
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4.2.21 Kalitev ječmena (Hordeum vulgare) 

Velikost zrna je 1 cm. Čez noč namočeno seme je nastavljeno za kalitev v kozarec (4 

semen) in v petrijevko (30 semen).  

 

Tabela 20. Kalitev ječmena (Hordeum vulgare) v petrijevki. 

Čas kalitve 

(dan) 

Opis kalitve 

0 Nastavljena kalitev v kozarcu in petrijevki. 

2 V petrijevki začne kaliti. Izraste primarna korenina, ki je 0,2 cm dolga. 

3 V petrijevki: Primarna korenina je dolga 1 cm. Izraste nadomestna korenina 

dolga 0,7 cm. Požene koleoptila dolžine 0,5 cm. 

4 V petrijevki: Preplet korenin. Koleoptila  je dolga 1 cm. 

6 V petrijevki: Preplet korenin. Koleoptila  je dolga 2,5 cm, se razpre in izraste 

zelen list, dolg 3 cm. 

8 V petrijevki: Preplet korenin. List je dolg 10 cm. Devet semen kali. 

V kozarcu: Eno seme začne kaliti. Izraste 0,5 cm dolga primarna korenina. 

Koleoptila je dolga 1,5 cm. 

12 V petrijevki: Rastlina zraste do 15 cm visoko in izraste nov list. 

V kozarcu: Šopast koreninski sistem (primarna korenina in 4 nadomestne 

korenine so do 2 cm dolge).  

Izraste list, ki je 4 cm dolg.  

14 V petrijevki: Rastlina doseže 18 cm. 

V kozarcu: Koreninski sistem, ki je dolg 2 cm. Tanek, suličast list, ki je dolg 

5 cm. 

 

V kozarcu kalitev ni potekala tako uspešno kot v petrijevki. Osmi dan je začelo kaliti le 

eno seme. Rastlina je bila šibka in tanjša kot v petrijevki. 

Kalivost semen v petrijevki je bila 9 od 30 semen. Izredno lepo se vidi, ko se koleoptila 

razpre in izraste zelen pravi list. Slabše pa so vidne korenine, saj se prepletajo s koreninami 

ostalih semen, zato težko določiš dolžino in število stranskih in nadomestnih korenin.  
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Vrsta je primerna za kalitvene poskuse v osnovni šoli. 

 

                  2. dan                                        4. dan                                         6. dan 

                 8. dan                                      10. dan                                       12. dan 

           8. dan                         10. dan                         12. dan                      14. dan 

Slika 46. Kalitev ječmena (Hordeum vulgare) v kozarcu. 

Slika 47. Kalitev ječmena (Hordeum vulgare) v petrijevki. 
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4.2.22 Kalitev koruze (Zea mays) 

Velikost zrna je 1 cm. Čez noč namočeno seme je nastavljeno za kalitev v kozarec (4 

semena) in v petrijevko (2 semeni). 

 

Tabela 21. Kalitev koruze (Zea mays) v kozarcu. 

Čas kalitve 

(dan) 

Opis kalitve 

0 Nastavljena kalitev v kozarcu in petrijevki. 

3 Začne kaliti. Izraste primarna korenina, ki je 0,5 cm dolga. 

5 Korenina je dolga 3 cm s koreninskimi laski. 

Požene koleoptila dolžine 1 cm. 

7 Korenina je dolga 7 cm.  

Koleoptila  je dolga 1 cm. 

8 Izrastejo nadomestne korenine.  

Koleoptila  je dolga 1,5 cm in iz nje začne izraščati zelen pravi list. 

11 Primarna korenina je dolga 13 cm in dve nadomestni korenini sta dolgi 5 cm. 

Koleoptila sega do višine 3 cm in iz nje izrašča list, ki je dolg 3 cm. 

21 Rastlina doseže 17 cm v višino in ima razvite tri liste. 

Močan šopast koreninski sistem. 

 

Kalijo vsa semena tako v kozarcu kot v petrijevki. 
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Vrsta je primerna za kalitvene poskuse v osnovni šoli 

 

                 9. dan                                       11. dan                                        13. dan 

                3. dan                                      7. dan                                          8. dan 

      3 dan                5 dan                  7 dan                 9 dan              11 dan            13 dan 

Slika 48. Kalitev koruze (Zea mays) v kozarcu. 

Slika 49. Kalitev koruze (Zea mays) v petrijevki. 
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4.2.23 Kalitev prosa (Panicum miliaceum) 

Velikost semena je 0,2 cm. Čez noč namočeno seme je nastavljeno za kalitev v kozarec (7 

semen) in v petrijevko (50 semen). 

 

Tabela 22. Kalitev prosa (Panicum miliaceum) v kozarcu. 

Čas kalitve 

(dan) 

Opis kalitve 

0 Nastavljena kalitev v kozarcu in petrijevki. 

2 Začne kaliti. Izraste primarna korenina, ki je dolga 0,5 cm. 

3 Korenina je dolga 1 cm. Na zgornjem delu korenine so razviti koreninski 

laski. 

5 Korenina je dolga 5 cm.  

Izraste steblo obdano s koleoptilo, ki je dolga 0,2 cm. 

7 Korenina je dolga 10 cm. 

Koleoptila je dolga 1 cm. 

9 Koleoptila se predre in začne izraščati pravi zeleni list. 

11 Iz primarne korenine začnejo izraščati stranske korenine. 

21  Primarna korenina s stranskimi koreninami je dolga 10 cm. 

List se razpre. Začne izraščati nov list.  

 

Vsa semena v petrijevki in kozarcu kalijo. 
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                        Slika 51. Kalitev prosa (Panicum miliaceum) v petrijevki. 

 

Vrsta je primerna za kalitvene poskuse v osnovni šoli. 

                   3. dan                                         5. dan                                          7. dan 

                   9. dan                                                                  13. dan 

     3. dan                   5. dan                  11. dan                13. dan                21. dan 

Slika 50. Kalitev prosa (Panicum miliaceum) v kozarcu. 
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5 DISKUSIJA 

5.1 KALITVENI POSKUS V POUČEVANJU NARAVOSLOVJA 

Pomembno je, da se v učne ure vključi različne dejavnosti, tudi samostojno izvajanje 

eksperimenta. Tako učenci pridobivajo nova znanja, hkrati pa urijo spretnosti in veščine, ki 

so za splošno izobrazbo velikega pomena. Učenci preko poskusov, ki jih izvajajo v šoli, 

razvijajo natančnost pri delu, razumejo in izvedejo poskus po navodilih, znajo zbirati 

kvalitativne in kvantitativne podatke z opazovanjem in merjenjem, jih ustrezno zapisati, ter 

urediti s tabelami in grafi. Učenci pri eksperimentu uporabijo že osvojeno naravoslovno 

znanje in razumevanje za razlago opažanj, meritev in zaključkov (Vilhar in sod., 2011).  

Učenci preko poskusov kalitve spoznajo, da se rastlina razvije iz semena, da seme vsebuje 

zarodek (mlado rastlino) in da semena vsebujejo veliko založnih snovi, ker mlada rastlina 

ne opravlja fotosinteze, dokler se ne razvijejo zeleni listi. Spoznajo tudi, da rastline vse 

življenje spreminjajo svojo obliko, na primer dodajanje novih poganjkov in korenin, ter 

spoznajo pogoje, ki so potrebni za rast rastlin (Vilhar is sod., 2011). Tudi anketirani učitelji 

naravoslovja, ki izvajajo poskuse kalitve pri pouku, so največkrat izpostavili prav te cilje, 

ki jih učenci osvojijo s pomočjo eksperimenta. 

Za doseganje vseh teh ciljev je pomembno izvajanje poskusov kalitve v osnovni šoli. S tem 

se strinjajo tudi anketirani učitelji, ki poučujejo predmet Naravoslovje, saj jih kar 49 od 50 

poskuse pri pouku tudi izvaja.  

V učbenikih, ki so predpisani za poučevanje Naravoslovja, je najpogosteje prikazana 

kalitev fižola in koruze. To so potrdili tudi anketirani učitelji, ki med najpogosteje 

izbranimi rastlinami za kalitev uporabijo prav fižol in koruzo. Namen moje raziskave je 

odkriti še kakšno primerno vrsto rastlin za izvajanje le teh poskusov.   

 



  78 

Štritof, J. Optimizacija kalitvenih poskusov v osnovni šoli.  

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem in Bio, 2016  

 

 
 
 

5.2 PREGLED UPORABNOSTI SEMEN ZA KALITVENE POSKUSE V 

OSNOVNI ŠOLI  

Med dvokaličnicami so se poleg fižola izkazale primerne za poskuse v osnovni šoli tudi 

naslednje vrste rastlin: redkvica, bob, leča, grah, kumara, sončnica, rdeče zelje in lan. Pri 

teh vrstah rastlin je kalitev potekala uspešno. Vsa semena so začela zelo hitro kaliti, že prvi 

oz. drugi dan po tem, ko so bila en dan namočena v vodi. Kalivost semen je bila pri vseh 

teh vrstah nad 75 %. Velikost posameznih rastlinskih organov je bila zadosti velika, da jo 

lahko učenci opazijo, zabeležijo in skicirajo. Zato se mi zdijo prav tako kot fižol primerna 

za kalitvene poskuse.  

Radič in lubenica sta se izkazali za nekoliko manj primerni vrsti rastlin za poskuse kalitve 

v osnovni šoli. Lubenica začne kaliti šele 10. dan, kar je za učence nekoliko pozno za 

opazovanje, saj lahko zaradi daljšega obdobja kalitve pozabijo zalivati, skrbeti za kaleče  

rastline. Za učitelja je pri teh vrstah težje načrtovanje, kdaj bodo učenci poskus izvedli, saj 

mora učitelj predvideti, da jim daljše obdobje izvajanja poskusa ne sovpada z šolskimi 

počitnicami, ker tako učenci ne bi mogli skrbeti za kalice in jih opazovati pri rasti. Kalivost 

semen pri lubenici je bila slaba (25 % semen kali), kar lahko povzroči, da je treba poskus 

tudi ponoviti, za kar pa pri pouku pogosto zmanjka časa. Pri radiču pa se je izkazalo, da so 

strukture (rastlinski organi) slabše vidni. Celotna rastlina v 14 dneh doseže le 2 cm. 

Kalivost semen je sicer odlična in tudi izrast primarne korenine je hiter.  

Za neprimerne vrste rastlin za poskuse kalitve v osnovni šoli so se med dvokaličnicami  

izkazale: čičerika, paradižnik, bazilika, blitva in korenje. Vse te vrste rastlin imajo slabše 

vidne strukture in sicer pri vseh so zelo slabo vidni listi. Nekatere od teh imajo tudi slabo 

kalivost, ter majhno velikost kalice na 14. dan kalitve in s tem tudi  slabo vidnost 

rastlinskih organov za učence. Blitva mi je kljub dvem ponovitvam kalitve ni kalila, zato jo 

odsvetujem za uporabo pri poskusih kalitve v osnovni šoli.  

Pogosta napačna predstava pri študentih je (Kladnik, ustno), da imajo enokaličnice 

hipogeično, dvokaličnice pa epigeično kalitev (zaradi uporabe fižola in koruze kot primera 

kalitve).  Med dvokaličnicami fižol kali epigeično. Primerno je, da poleg fižola pri poskusu 

kalitve izbremo tudi kakšno drugo vrsto rastlin, ki spada med dvokaličnice, npr. grah, ki 

kali hipogeično. S takšno nastavitvijo poskusa preprečimo, da se ustvari napačna 
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predstava. Osnovnošolcen ni treba znati izrazov hipogeična in epigeična kalitev, se pa pri 

epigeični kalitvi dejansko vidi klični list/klična lista, kar je vedno znak za razlikovanje med 

eno in dvokaličnicami in ga morajo poznati tudi osnovnošolci. 

Med enokaličnicami so se poleg koruze izkazale tudi naslednje vrste rastlin: pšenica, 

ječmen in proso. Kalitev je pri pšenici in ječmenu potekala hitreje kot pri koruzi in tudi 

rastline so na 14. dan kalitve dosegle večjo velikost kot pri koruzi. Vidnost struktur je bila 

odlična. Proso je doseglo nekoliko manjšo velikost od ostalih treh vrst rastlin, vendar so 

strukture lepo vidne, zato tudi proso uvrščam med primerne za poskuse kalitve v osnovni 

šoli. Med primerne so se uvrstile le vrste, ki spadajo med žita.  

Za nekoliko manj primerni sta se izkazali vrsti drobnjak in čebula. Manj primerni se mi 

zdita zaradi nekoliko slabše vidnih struktur, kot pri predstavnikih žit. Vendar mislim, da je 

primerno, da učenci nastavijo za kalitev tudi druge predstavnike enokaličnic in ne le žita. 

Neprimerna vrsta za poskus kalitve med enokaličnicami je zimski luk, saj je bila kalivost 

semen zelo slaba (25 % semen kali), ter tudi vidnost struktur je bila slaba. 

Koruza (kot pogost primer kalitve v učbenikih) kali hipogeično in velikokrat posplošimo, 

da imajo vse enokaličnice hipogeično rast. Zato je primerno, če uporabimo pri poskusu 

kalitve tudi čebulo, ki je prav tako predstavnik enokaličnic, vendar ima epigeično kalitev.  

Tako sem pri raziskavi prišla do zaključka, da je izmed 16 vrst rastlin, ki spadajo med 

dvokaličnice, primernih 9 vrst za poskus kalitve v osnovni šoli. Izmed 7 vrst rastlin, ki 

spadajo med enokaličnice, je primernih 5 vrst. 

 

Tabela 23. Pregled uporabnosti semen za kalitvene poskuse v osnovni šoli,  

legenda: vidne strukture rastline (-slabo vidna struktura; o vidna struktura; +odličnovidna 

struktura), kalivost semen (1 semena ne kalijo; 2 (25 % semen kali); 3 (50 % semen kali); 4 

(75 % semen kali); 5 vsa semena kalijo). 

Vrsta  Eno / 

dvokal

ičnica 

Velikost 

semena 

(cm) 

Začetek 

kalitve 

(dan) 

Velikost 

rastline 

14. dan 

kalitve 

(cm) 

Vidne strukture rastline 

( -   o   + ) 

Kalivost 

semen 

(1 - 5) 

Primerna za 

poskus v OŠ 

 korenina steblo list 

Redkvica 

 

dv. 0,3 2 5 + + + 4 + 
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Bob 

 

dv. 3 2 8 + + + 5 + 

Čičerika 

 

dv. 1,5 1 4 + o - 5 - 

Leča 

 

dv. 0,7 1 8 + + + 5 + 

Fižol 

 

dv. 2 2 25 + + + 5 + 

Grah 

 

dv. 1 1 9 + + + 4 + 

Lubenica 

 

dv. 0,7 10 2 + + + 2 o 

Kumara 

 

dv. 1 2 4 + + + 5 + 

Paradižnik 

 

dv. 0,3 7 3 + + o 5 - 

Sončnica 

 

dv. 0,7 1 12 + + + 5 + 

Bazilika 

 

dv. 0,2 5 1,5 + + o 3 - 

Blitva 

 

dv. 0,5 - - - - - 1 - 

Rdeče zelje 

 

dv. 0,2 2 3 + + + 5 + 

Radič 

 

dv. 0,2 3 2 o o + 5 o 

Korenje 

 

dv. 0,3 4 4 + + o 5 - 

Lan 

 

dv. 0,7 1 6 + + + 5 + 

Zimski luk 

 

en. 0,4 7 3 o o + 2 - 

Čebula 

 

en. 0,3 4 6 o o + 5 + 

Drobnjak 

 

en. 0,3 4 4 o o + 5 o 

Pšenica 

 

en. 0,7 1 18 + + + 5 + 

Ječmen 

 

en. 1 2 18 + + + 2 + 

Koruza 

 

en. 1 3 8 + + + 5 + 

Proso 

 

en. 0,2 2 2 + + + 5 + 
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 Vidne strukture rastline:  

Pri tem parametru se mi zdi pomembna velikost posamezne strukture (rastlinskega organa), 

ki ga opazujejo učenci. Pomembno je, da je struktura dovolj velika, da jo lahko učenci 

opazijo, zabeležijo in skicirajo. Pri korenini je pomembna velikost primarne korenine in 

vidno izraščanje stranskih in nadomestnih korenin. Pri listu je pomembna velikost kličnih 

listov in prvih pravih listov. Pri dolžini stebla je pomembno, da se tekom kalitvenega 

poskusa spreminja dokaj hitro. S tem vzbudimo pri učencih zanimanje za vsakodnevno 

opazovanje, merjenje, evidentiranje poskusa. 

 

5.3 PRIPOROČILA ZA IZVEDBO KALITVENEGA POSKUSA 

Kljub primerni izberi vrste rastline za kalitev, kalitev še vedno lahko ne bo potekala 

uspešno. Za kalitev je treba uporabiti zdrava, primerno skladiščena in ne prestara semena. 

Za poskus je zato primerno vzeti kupljena semena v semenarni, saj so le ta predhodno 

tretirana, obdelana s pesticidi, ki naj bi obvarovali rastline pred škodljivci (glivnimi 

okužbami). Nemalokrat se zgodi, tudi po mnenju anketiranih učiteljev naravoslovja, da 

semena pri kalitvi plesnijo. V kolikor vzamemo doma pridelana semena, jih je 

priporočljivo površinsko sterilizirati. To dosežemo tako, da semena predhodno za 15 minut 

namočimo v mešanici belilnega sredstva (Varikina) in vode v razmerju 1:3, ter speremo z 

vodo. Kalitev lahko izvajamo v petrijevkah ali v kozarcu. Primernejše je izvajati kalitev v 

kozarcu, saj učenci lažje opazujejo vse rastlinske organe, ki se razvijajo. Kozarec daje 

oporo kalici in tudi zadržuje stalno vlažnost. Kalitev v kozarcu je primernejša za vrste 

rastlin, ki imajo večja semena, saj se le ta težje izsušijo. Če izvajamo poskus kalitve v 

petrijevkah, je treba petrijevke pokriti z večjo prozorno plastično vrečko, da zagotovimo 

stalno vlažnost. Pri kalitvi v petrijevkah so slabše vidne korenine. Petrijevka vrstam rastlin 

s hitrejšo rastjo ne nudi opore.  

Pri raziskavi sem prišla do zaključka, da je primernejše poskus kalitve izvajati v kozarcu, 

le pri ječmenu je potekala kalitev v petrijevki uspešneje kot v kozarcu.  

Pri poskusu je primerneje uporabiti temne papirnate brisače, saj je lažje opazovati 

rastlinske organe pri rasti.  
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Pri izbiri vrste rastlin za poskus kalitve je pomembna hitrost kalitve in rast kalice. Za 

učitelja je pri vrstah, kjer poteka kalitev počasneje, težje načrtovati letni učni načrt. Učitelj 

mora predvideti, da jim daljše obdobje izvajanja poskusa ne sovpada s šolskimi 

počitnicami ali daljši odsotnosti učencev, ker tako učenci ne bi mogli skrbeti za kalice in 

jih opazovati pri rasti.  

 

5.4  SKLEPI  

 Učenci preko poskusov kalitve spoznajo, da se rastlina razvije iz semena, da seme 

vsebuje zarodek (mlado rastlino) in da semena vsebujejo veliko založnih snovi, ker 

mlada rastlina ne opravlja fotosinteze, dokler se ne razvijejo zeleni listi. Spoznajo 

tudi, da rastline vse življenje spreminjajo svojo obliko, na primer dodajanje novih 

poganjkov in korenin, ter spoznajo pogoje, ki so potrebni za rast rastlin (Vilhar is 

sod., 2011). 

 Učitelji, ki poučujejo predmet Naravoslovje, pri pouku izvajajo poskuse kalitve, kar 

je potrdilo kar 49 od 50 anketiranih učiteljev. Pri poskusih kalitve v večini 

primerov uporabljajo za kalitev fižol in koruzo. 

 Pri izboru rastlin za kalitvene poskuse sem se osredotočila na vrste, ki so dostopne 

v semenarnah in trgovinah. Izbrala sem 23 vrst rastlin. Raziskava je pokazala, da je 

med njimi bilo 14 vrst primernih, 3 vrste so bile manj primerne in 6 vrst rastlin je 

bilo neprimernih za uporabo pri poskusih kalitve v osnovni šoli. 

 Nekateri anketirani učitelji so pri izvedbi poskusa naleteli na težave, saj jim semena 

niso kalila ali so začela plesneti. Zato je treba za kalitev uporabiti zdrava, primerno 

skladiščena in ne prestara semena. Za poskus je zato primerno vzeti kupljena 

semena v semenarni, saj so le ta predhodno tretirana, obdelana s pesticidi, ki naj bi 

obvarovali rastline pred patogeni. V kolikor vzamemo doma pridelana semena, jih 

je priporočljivo površinsko sterilizirati.  

 Poskus kalitve je dobro izvajati v pokončnem prozornem kozarcu, saj daje oporo 

kalici in tudi zadržuje stalno vlažnost.  Priporočam uporabo temne papirnate 

brisače, saj je lažje opazovati rastlinske organe pri rasti.  
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6 POVZETEK  

Pri poučevanju naravoslovja je treba izpostaviti pomen otroškega raziskovanja. 

Raziskovanje lahko poteka v naravi ali pa preko dejavnost v šolski učilnici. Treba je 

načrtovati dejavnosti pri katerih učenci samostojno raziskujejo in opazujejo naravo.  

Učno snov je smiselno povezovati z vsakdanjim življenjem, saj s takšnim načinom 

poučevanja pri učencih razvijamo pozitiven odnos do narave in odgovoren odnos do okolja 

v katerem živimo.  

V teoretičnem delu sem s pomočjo strokovnih člankov, učnih načrtov in druge literature 

izpostavila pomen izvajanja kalitvenih poskusov in katere učne cilje lahko preko njih 

dosežemo. Učenci preko poskusov kalitve spoznajo, da se rastlina razvije iz semena, da 

seme vsebuje zarodek (mlado rastlino) in da semena vsebujejo veliko založnih snovi, ker 

mlada rastlina ne opravlja fotosinteze, dokler se ne razvijejo zeleni listi. Spoznajo tudi, da 

rastline vse življenje spreminjajo svojo obliko, na primer dodajanje novih poganjkov in 

korenin, ter spoznajo pogoje, ki so potrebni za rast rastlin (Vilhar in sod., 2011). Če 

želimo, da razvijajo tudi eksperimentalne in raziskovalne spretnosti, ne zadošča, da 

opazujejo učiteljevo demonstracijo poskusa, temveč morajo sami eksperimentirati in 

raziskovati. Naravoslovne vsebine naj učenci spoznajo na resničnih primerih (Vilhar in 

sod., 2011). S pomočjo zastavljene dejavnosti (poskus kalitve rastlin) se učenci naučijo 

opazovati, opisati in primerjati živa bitja, pojave, predmete itn., navesti podobnosti in 

razlike, ustrezno uporabljati pripomočke, opremo in tehnologijo pri eksperimentalnem 

delu. Učenci se naučijo izvesti poskus po navodilih, zbirati kvalitativne in kvantitativne 

podatke z opazovanjem in izvajanjem meritev, jih ustrezno zapisati in urediti (Vilhar in 

sod., 2011). 

V teoretičnem delu sem s pomočjo strokovnih člankov in druge literature opisala kalitev 

rastlin in lastnosti vrst rastlin, ki sem jih izbrala za optimizacijo kalitvenih poskusov pri 

poučevanju naravoslovja.   

V empiričnem delu diplomske naloge je bila izvedena krajša raziskava s pomočjo 

anketnega vprašalnika za učitelje naravoslovja. Preverila sem, če učitelji naravoslovja v 

osnovni šoli pri poučevanju izvajajo kalitvene poskuse, ter na kakšen način jih izvajajo. 

Izpolnjenih je bilo 57 vprašalnikov. Rezultati so nad pričakovanimi, saj le eden od 

anketiranih učiteljev naravoslovja ne izvaja poskusa kalitve. Analiza pridobljenih podatkov 



  84 

Štritof, J. Optimizacija kalitvenih poskusov v osnovni šoli.  

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Kem in Bio, 2016  

 

 
 
 

je pokazala, da učitelji z izvajanjem kalitvenih poskusov vse zastavljene cilje tudi 

dosežejo. Anketirani učitelji so pri izvedbi poskusa naleteli težave, saj jim semena niso 

kalila ali so začela plesneti. V učbenikih, ki so predpisani za poučevanje naravoslovja, je 

najpogosteje prikazana kalitev fižola in koruze. To so potrdili tudi anketirani učitelji, ki 

med najpogosteje izbranimi rastlinami za kalitev uporabijo prav fižol in koruzo. Namen 

moje raziskave je bil odkriti še kakšno primerno vrsto rastlin za izvajanje le teh poskusov.  

Preko eksperimentalnega dela sem optimizirala izvedbo kalitvenih poskusov, primernih za 

poučevanje naravoslovja v 6. in 7. razredu osnovne šole in preverila kalivost različnih vrst 

rastlin. Pri izboru rastlin za kalitvene poskuse sem se osredotočila na vrste, ki so dostopne 

v semenarnah in trgovinah. Izbrala sem 23 vrst rastlin, med njimi 16 dvokaličnic in 7 

enokaličnic. Raziskava je pokazala, da je 14 vrst primernih, 3 vrste so manj primerne in 6 

vrst rastlin je neprimernih za uporabo pri poskusih kalitve v osnovni šoli.  

Med dvokaličnicami so se poleg fižola izkazale primerne za poskuse v osnovni šoli tudi 

naslednje vrste rastlin: redkvica, bob, leča, grah, kumara, sončnica, rdeče zelje in lan. Med 

enokaličnicami so se poleg koruze izkazale tudi naslednje vrste rastlin: pšenica, ječmen in 

proso. Za nekoliko manj primerni sta se izkazali vrsti drobnjak in čebula. 

Pogosto je zmotno mišljenje, da imajo enokaličnice hipogeično, dvokaličnice pa epigeično 

kalitev. Med dvokaličnicami fižol kali epigeično. Zato je primerno, da poleg fižola pri 

poskusu kalitve izberemo tudi kakšno drugo vrsto rastlin, ki spada med dvokaličnice, npr. 

grah, ki kali hipogeično. S takšno nastavitvijo poskusa preprečimo, da se ustvari napačna 

predstava.  

Koruza kali hipogeično, kar lahko vodi do napačne predstave, da imajo vse enokaličnice 

hipogeično rast. Zato je primerno, če uporabimo pri poskusu kalitve tudi čebulo, ki je prav 

tako predstavnik enokaličnic, vendar ima epigeično kalitev. Zato mislim, da je primerno, 

da učenci nastavijo za kalitev tudi druge predstavnike enokaličnic in ne le žita. 

Kljub primerni izbiri vrste rastline za kalitev, kalitev še vedno lahko ne bo potekala 

uspešno. Za kalitev je treba uporabiti zdrava, primerno skladiščena in ne prestara semena. 

Za poskus je zato treba vzeti kupljena semena v semenarni, saj so le ta predhodno tretirana, 

obdelana s pesticidi, ki naj bi obvarovali rastline pred patogeni. V kolikor vzamemo doma 

pridelana semena, jih je treba površinsko sterilizirati.  

Eksperiment sem izvajala v petrijevkah in v kozarcu. Pri raziskavi sem prišla do zaključka, 

da je primernejše poskus kalitve izvajati v kozarcu, saj učenci lažje opazujejo vse 
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rastlinske organe, ki se razvijajo. Kozarec daje oporo kalici in tudi zadržuje stalno 

vlažnost. Če izvajamo poskus kalitve v petrijevkah je potrebno petrijevke pokriti z večjo 

prozorno plastično vrečko, da zagotovimo stalno vlažnost. Pri kalitvi v petrijevkah so 

slabše vidne korenine kalice. Petrijevka vrstam rastlin s hitrejšo rastjo ne nudi opore. Pri 

poskusu priporočam uporabo temne papirnate brisače, saj je lažje opazovati rastlinske 

organe pri rasti.  
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7 SUMMARY 

Children`s research is very important at teaching natural sciences. The research may take 

place either in nature or by the activities at schools in the classroom. It is necessary to 

plane the activities which enables the pupils self- independently research and monitor 

nature. The subject matter should be linked with the everyday life as it enables the pupils 

to develop positive attitude to nature and a responsible attitude to the environment in which 

we live. In the theoretical part of my task, I used the expert articles, course syllabuses and 

other literature to give importance to the carrying out of the germination experiments and 

which teaching aims could be attained. By using the germinations experiments, the pupils 

get to know that a plant develops from a seed, that a seed contains a young plant and that 

seeds contain a lot of nutrients, as the young plant produces photosynthesis only when the 

green leaves develop. They also get to know that the plants change their form all their life, 

for instance, they add new shoots and roots. The children become aware of the conditions 

necessary for the development of the plants (Vilhar et al., 2011). If we wish the children 

develop their research and experiment skills it is not necessary enough to observe the 

teacher`s demonstration of an experiment but they should experiment and research 

themselves. The natural science should be taught on the real examples (Vilhar et al.,2011). 

By trying to germinate plant, the children learn to observe, describe and compare the living 

beings, phenomena, matters etc., to note down the similarities and the differences to use 

the instruments, the equipment and the technology at their experimental work. They learn 

to carry out an experiments according to the instructions, to collect qualitative and 

quantitative data by observing and doing the measurements, to note them down correctly 

and to select them (Vilhar et al., 2011). In the theoretical part, I used the expert articles and 

other literature to describe the germination of the plants and the characteristics of different 

plants, which I collected to optimize the germination experiments at teaching natural 

sciences. In the empirical part of my diploma task, a short research was carried out. I used 

a questionnaire for the teachers of natural sciences. I checked whether the teachers of 

natural sciences of primary schools use the germination experiments at their teaching 

process and the way they do them. 57 questionnaires were filled up. The results are above 

the expectation, only one of the teachers does not carry out the germination experiments. 

The analysis of the acquired data showed that teachers attain the aims by doing the 
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germination experiments. The teachers met with the difficulties as the seeds did not 

germinate and started to mould. In the obligatory text books of natural sciences, the 

germination of beans and peas is most frequently described. This was approved by the 

teachers who participated as the questionnaire. Most of they choose beans and maize for 

the germination experiments. The purpose of my research was to discover some other 

vegetable species for the carrying out the germination experiments. 

By the next experimental work I optimized the performance of the germination 

experiments which are suitable for the teaching process of natural sciences in the 6
th
 and 7

th
 

class of primary school. I also checked out the germination rates of different vegetable 

species. I selected the plants for the germination experiments according to the species 

available at the shops and at the seedman`s shops. I chose 23 vegetable species, among the 

16 dicotyledonous and 7 monocotyledonous. The research showed that 14 were suitable, 3 

less suitable and 6 unsuitable to use them at the germination experiments.  

Among the dicotyledonous beside the beans, the following proved to be suitable as well: 

radish, horse bean, lentil, peas, cucumber, sunflower and flax. Among the 

monocotyledonous I should mention maize, wheat, barley, millet. Less suitable were chive 

and onion. It is often wrongly thought that monocotyledonous have hypogeus germination 

and that the dicotyledonous have epigeous germination. Among the dicotyledonous bean 

has epigeous germination. That is why, it is suitable that beside beans we try some other 

species to carry out the germination experiments, for instance: peas which is 

dicotyledonous and has a epigeous germination. By such a placement of an experiment we 

prevent a wrong conception. Maize has hypogeus germination, which may lead to a wrong 

conception that all monocotyledonous have hypogeus germination. That is why it is 

suitable to use onion at the germination experiments. Onion is a monocotyledonous, yet it 

has an epigeous germination. I think, it is suitable that the pupils set other 

monocotyledonous plants and not just wheat. Despite a suitable choice of plants it may 

happen that the germination will not be successful. Healthy, suitably stored and not too old 

seeds should be used. To make an experiment it is suitable to choose seeds from the shops, 

as they were treated before the sale, processed with the pesticides which should prevent the 

plants against the diseased agents. In case we take home-made seeds, they should be 

surface sterilized. 
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I carried out the experiment in petridishes and in the jars. It is wiser to use the jars as the 

pupils can easily observe and monitor all the plant organs which develop. A jar supports a 

cotyledon and retains permanent humidity. Petridishes should be covered by a bigger 

transparent plastic bag to ensure permanent humidity. The roots of cotyledon germination 

in the petridishes are less visible. A petridish does not enable a support to the plants which 

grow faster. I advise to use a dark paper towel when performing a germination experiment 

as it is easier to observe the plant organs growing. 
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