
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
      MATEJA DROBNIČ 



 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 

Študijski program: BIOLOGIJA IN GOSPODINJSTVO 

 

 
 

 

 

 

 

 

PREDSTAVE UČENCEV O DVOŽIVKAH IN 

PLAZILCIH V ŠOLI S PRILAGOJENIM UČNIM 

PROGRAMOM 

 

DIPLOMSKO DELO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mentor:                                                                                  Kandidatka:  

doc. dr. Iztok TOMAŽIČ                                                       Mateja DROBNIČ 

  

 

 

 

 

Ljubljana, september, 2016



 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 

Študijski program: BIOLOGIJA IN GOSPODINJSTVO 

 

 

 

 

 

 

PREDSTAVE UČENCEV O DVOŽIVKAH IN PLAZILCIH V ŠOLI S 

PRILAGOJENIM UČNIM PROGRAMOM 

 

DIPLOMSKO DELO (Univerzitetni študij) 

 

 

 

CONCEPTIONS OF STUDENTS IN THE SPECIAL PROGRAM  

ABOUT AMPHIBIANS AND REPTILES 

 

GRADUATION THESIS (University studies)  

 

 

 

Mentor:                                                                                  Kandidatka:  

doc. dr. Iztok TOMAŽIČ                                                       Mateja DROBNIČ 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, september, 2016 

 



Drobnič M. Predstave učencev o dvoživkah in plazilcih v šoli s prilagojenim učnim programom. II 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2016 

Diplomsko delo je zaključek univerzitetnega študija Biologija in gospodinjstvo. 

Opravljeno je bilo v skupini za Biološko izobraževanje Oddelka za biologijo Biotehniške 

fakultete Univerze v Ljubljani. 

 

Študijska komisija Oddelka za biologijo je potrdila naslov in temo diplomskega dela ter za 

mentorja imenovala doc. dr. Iztoka Tomažiča. 

 

 

 

Komisija za oceno in zagovor: 

 

 

Predsednik:  doc. dr. Liljana BIZJAK MALI 

 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo 

 

Recenzent: prof. dr. Jelka STRGAR 

 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo 

 

Član: doc. dr. Iztok TOMAŽIČ 

 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo 

 

 

Datum zagovora: 

 

 

Podpisana izjavljam, da je diplomsko delo rezultat lastnega raziskovalnega dela. Izjavljam, 

da je elektronski izvod identičen tiskanemu. Na univerzo neodplačno, ne izključno, 

prostorsko in časovno neomejeno prenašam pravici shranitve avtorskega dela v elektronski 

obliki in reproduciranja ter pravico omogočanja javnega dostopa do avtorskega dela na 

svetovnem spletu preko Digitalne knjižnice Biotehniške fakultete. 

 

Mateja Drobnič 



Drobnič M. Predstave učencev o dvoživkah in plazilcih v šoli s prilagojenim učnim programom. III 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2016 

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA 

ŠD Dn 

DK 59:373.3(043.2) 

KG Intervju, predstave, dvoživke, plazilci, posebni program  

AV DROBNIČ, Mateja 

SA TOMAŽIČ, Iztok (mentor) 

KZ SI – 1000 Ljubljana, Večna pot 111 

ZA Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo 

LI 2016 

IN PREDSTAVE UČENCEV O DVOŽIVKAH IN PLAZILCIH V ŠOLI S 

PRILGOJENIM UČNIM PROGRAMOM 

TD Diplomsko delo (univerzitetni študij) 

OP X, 101 str., 58 tab., 34 vir. 

IJ sl 

JI sl/en 

AI Otroci imajo danes malo neposrednega stika z naravo. Zaradi posploševanja 

določenih pojmov ali napačne razlage pa razvijejo nepravilne predstave o naravi. 

Pomembno je, da učitelj pri učencih s posebnimi potrebami na področju 

naravoslovja upošteva njihove značilnosti in potrebe ter uporablja učinkovite 

načine poučevanja, ki jih prilagodi posameznemu učencu, tako zagotovi, da doseže 

optimalen razvoj potencialov. Da pripravi dobro in učinkovito učno pripravo 

doseže tudi tako, da pred razlago nove snovi preveri predstave učencev o 

obravnavani učni temi. Z našo raziskavo smo preverili predstave učencev v 

prilagojenem učnem programu do dveh vrst izbranih taksonomskih skupin: 

plazilcev (kače in želve) in dvoživk (krastače, človeške ribice in močerada). V 

sklopu raziskave smo izvedli intervjuje s skupno 25 učenci, od tega 12 učencev 

sedmega razreda, 8 učencev osmega in 5 učencev devetega razreda. Pogovori so 

bili posneti s snemalnikom zvoka in obdelani s pomočjo ustreznega računalniškega 

programa. Rezultati so pokazali, da so predstave učencev o teh dveh taksonomskih 

skupinah v večini napačne, znanje o njih pa slabo. Težave imajo z razvrščanjem v 

posamezne taksonomske skupine, saj prototipične živali posamezne skupine 

pravilno uvrstijo npr. žabo med dvoživke, kačo in kuščarja pa med plazilce. Živali, 

kot je na primer želva, pa jo zaradi njenega načina življenja večinoma uvrstijo med 

dvoživke. Prav tako močerada in človeško ribico, ki po obliki telesa spominjata na 

kuščarja, uvrstijo med plazilce. Učitelji naravoslovnih vsebin bi morali omogočiti 

učencem, čim več interakcije z živimi organizmi, še posebej z netipičnimi 

predstavniki skupin. Tako bi učencem omogočili izgradnjo predstav, ki so v skladu 

z znanstveno sprejemljivimi koncepti. 

 



Drobnič M. Predstave učencev o dvoživkah in plazilcih v šoli s prilagojenim učnim programom. IV 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2016 

KEY WORDS DOCUMENTATION 

 

DN Dn 

DC 59:373.3(043.2) 

CX Interviews, conceptions, amphibians, reptiles, special program 

AU DROBNIČ, Mateja 

AA TOMAŽIČ, Iztok (supervisor) 

PP SI – 1000 Ljubljana, Večna pot 111 

PB Universityof Ljubljana, Biotechnicalfaculty, Department of Biology 

PY 2016 

TI CONCEPTIONS OF STUDENTS IN THE SPECIAL PROGRAM ABOUT 

AMPHIBIANS AND REPTILES 

DT GraduationThesis (University studies) 

NO X, 101 p., 58 tab., 34 ref. 

LA sl 

AL sl/en 

AB Today children have little direct contact with nature. It’s due to the generalization of 

certain concepts or wrong interpretation that develop incorrect ideas about nature. It 

is important that the science teacher takes into account the characteristics and needs 

of pupils with special needs, and uses effective teaching methods that are adapted to 

each student, in order to achieve the optimal development potential. To prepare a 

good and effective lesson plan the teacher also has to check how the pupil pictures 

the topic before explaining it. With our research we checked the special needs 

pupils’ notions about two types of selected taxonomic groups: reptiles (snakes and 

tortoises) and amphibians (toads, fish and olm). As part of the research we 

conducted interviews with 25 pupils, 12 pupils from class seven, 8 pupils from 

class eight, and 5 pupils from class nine. The conversations were recorded and 

processed by means of an appropriate computer program. According to the results 

the students' notions on the two taxonomic groups were mostly erroneous and 

knowledge of them was poorly. The classification of individual taxonomic groups 

proved to be a problem. On one hand they correctly placed prototypical animals to 

the right groups, for example frog among the amphibians, snake and lizard among 

reptiles. On the other hand though the animals such as turtles, due to its way of life, 

was mostly classified as an amphibian. Also salamander and olm, that have lizard 

like features, were classified as reptiles. Natural sciences teachers  should enable 

pupils as much interaction with living organisms as possible, particularly with non-

typical representatives of the groups. This would enable students to build notions 

that are in accordance with the acceptable scientific concepts. 

 



Drobnič M. Predstave učencev o dvoživkah in plazilcih v šoli s prilagojenim učnim programom. V 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2016 

KAZALO VSEBINE 

KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA ...................................................... III 

KAZALO VSEBINE ........................................................................................................ V 

KAZALO TABEL.......................................................................................................... VII 

KAZALO PRILOG ......................................................................................................... XI 

1 UVOD....................................................................................................................1 

2 PREGLED OBJAV ...............................................................................................3 

2.1 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI .................................................................3 

2.1.1 Otroci z motnjami v duševnem razvoju ...............................................................5 

2.1.2 Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju ..................................................5 

2.1.3 Otroci z avtističnimi motnjami ............................................................................6 

2.2 OSNOVNA ŠOLA S PRILAGOJENIM IZOBRAŽEVALNIM PROGRAMOM .....7 

2.2.1 Pogoj za vključitev ................................................................................................7 

2.2.2 Trajanje izobraževanja.........................................................................................7 

2.2.3 Populacija .............................................................................................................7 

2.3 PLAZILCI IN DVOŽIVKE V UČNEM NAČRTU ZA PRILAGOJEN 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM.............................................................................8 

2.4 POMEN NARAVOSLOVJA ................................................................................ 10 

2.5 PREDSTAVE UČENCEV .................................................................................... 12 

2.5.1 Preverjanje predstav pri otrocih ........................................................................ 14 

2.5.2 Poučevanje z upoštevanje predhodnih predstav ............................................... 16 

2.6 O DVOŽIVKAH IN PLAZILCIH ......................................................................... 18 

2.6.1 Dvoživke .............................................................................................................. 18 

2.6.2 Plazilci ................................................................................................................. 20 

2.7 NAMEN RAZISKAVE ......................................................................................... 22 

3 MATERIALI IN METODE ............................................................................... 24 

3.1 NAČRTOVANJE RAZISKAVE............................................................................ 24 

3.2 VZOREC ............................................................................................................. 24 

3.3 INSTRUMENT .................................................................................................... 25 

3.4 OBDELAVA PODATKOV ................................................................................... 26 

4 REZULTATI ....................................................................................................... 27 



Drobnič M. Predstave učencev o dvoživkah in plazilcih v šoli s prilagojenim učnim programom. VI 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2016 

4.1 PREDSTAVE O ZNAČILNOSTIH IN VRSTAH DVOŽIVK IN PLAZILCEV ..... 27 

4.1.1 Dvoživke .............................................................................................................. 27 

4.1.2 Plazilci ................................................................................................................. 29 

4.2 PREPOZNAVANJE IN UVRŠČANJE POSAMEZNE TAKSONOMSKE  

SKUPINE GLEDE NA RAZRED ......................................................................... 30 

4.2.1 Dvoživke .............................................................................................................. 30 

4.2.2 Plazilci ................................................................................................................. 43 

4.3 PREPOZNAVANJE IN UVRŠČANJE  POSAMEZNE TAKSONOMSKE 

SKUPINE GLEDE NA NEPOSREDEN STIK Z ŽIVALJO ................................... 50 

4.3.1 Dvoživke .............................................................................................................. 50 

4.3.2 Plazilci ................................................................................................................. 61 

4.4 ZNANJE O IZBRANIH ŽIVALIH ........................................................................ 69 

4.4.1 Ekosistemi ........................................................................................................... 69 

4.4.2 Anatomija in fiziologija ...................................................................................... 73 

4.4.3 Razmnoževanje in razvoj ................................................................................... 82 

5 RAZPRAVA IN SKLEPI .................................................................................... 86 

5.1.1 Predstave o značilnostih in vrstah dvoživk in plazilcev .................................... 86 

5.1.2 Prepoznavanje in uvrščanje posamezne taksonomske skupine glede na  

razred .................................................................................................................. 87 

5.1.3 Prepoznavanje in uvrščanje posamezne taksonomske skupine glede na 

neposreden stik ................................................................................................... 89 

5.1.4 Znanje učencev o izbranih živalih ..................................................................... 91 

5.1.5 Najpogostejše napačne predstave učencev o izbrani živali ............................... 95 

6 ZAKLJUČEK ..................................................................................................... 97 

7 VIRI .................................................................................................................... 99 

PRILOGE 

 



Drobnič M. Predstave učencev o dvoživkah in plazilcih v šoli s prilagojenim učnim programom. VII 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2016 

KAZALO TABEL 

Tabela 1:  Deskriptivna statistika vzorca, glede na razred učencev.................................. 24 

Tabela 2:  Deskriptivna statistika vzorca, glede na spol .................................................. 25 

Tabela 3:  Deskriptivna statistika vzorca glede na starost................................................ 25 

Tabela 4:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o poznavanju vrst dvoživk glede na 

razred............................................................................................................. 27 

Tabela 5:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o značilnostih dvoživk glede na razred. . 28 

Tabela 6:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o poznavanju vrst plazilcev glede na 

razred. ............................................................................................................ 29 

Tabela 7:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o značilnostih plazilcev glede na 

razred............................................................................................................. 30 

Tabela 8:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o prepoznavanju krastače/žabe glede 

na razred ........................................................................................................ 31 

Tabela 9:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih po katerih so prepoznali 

krastačo/žabo glede na razred......................................................................... 32 

Tabela 10:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o uvrstitvi krastače glede na razred ........ 33 

Tabela 11:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih krastače/žabe, zaradi 

katerih pripada določeni taksonomski skupini glede na razred ........................ 34 

Tabela 12:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o prepoznavanju močerada glede na 

razred............................................................................................................. 35 

Tabela 13:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih po katerih so prepoznali 

močerada glede na razred. .............................................................................. 36 

Tabela 14:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o uvrstitvi močerada glede na razred ...... 37 

Tabela 15:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih močerada, zaradi katerih 

pripada določeni taksonomski skupini glede na razred ................................... 38 

Tabela 16:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o prepoznavanju človeške ribice glede 

na razred ........................................................................................................ 39 

Tabela 17:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih po katerih so prepoznali 

človeško ribico glede na razred ...................................................................... 40 

Tabela 18:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o uvrstitvi človeške ribice glede na 

razred............................................................................................................. 41 



Drobnič M. Predstave učencev o dvoživkah in plazilcih v šoli s prilagojenim učnim programom. VIII 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2016 

Tabela 19:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih človeške ribice, zaradi 

katerih pripada določeni taksonomski skupini glede na razred ........................ 42 

Tabela 20:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o prepoznavanju kače glede na razred .... 43 

Tabela 21:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih po katerih so prepoznali 

kačo glede na razred ...................................................................................... 44 

Tabela 22:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o uvrstitvi kače glede na razred.............. 45 

Tabela 23:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih kače, zaradi katerih 

pripada določeni taksonomski skupini glede na razred ................................... 45 

Tabela 24:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o prepoznavanju želve glede na razred ... 46 

Tabela 25:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih po katerih so prepoznali 

želve glede na razred ...................................................................................... 47 

Tabela 26:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o uvrstitvi želve glede na razred ............ 48 

Tabela 27:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih želve, zaradi katerih 

pripada določeni taksonomski skupini glede na razred ................................... 49 

Tabela 28:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o neposrednem stiku s krastačo/žabo, 

glede na razred ............................................................................................... 50 

Tabela 29:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o prepoznavanju krastače/žabe glede 

na neposreden stik.......................................................................................... 51 

Tabela 30:  Lastnosti po katerih so učenci prepoznali krastačo glede na stik ..................... 52 

Tabela 31:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o uvrstitvi krastače/žabe glede na stik .... 53 

Tabela 32:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih krastače/žabe, zaradi 

katerih pripada določeni taksonomski skupini glede na neposreden stik ......... 53 

Tabela 33:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o neposreden stiku z močeradom glede 

na razred ........................................................................................................ 54 

Tabela 34:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o prepoznavanju močerada glede na 

neposreden stik .............................................................................................. 55 

Tabela 35:  Lastnosti po katerih so učenci prepoznali močerada glede na neposreden 

stik ................................................................................................................. 56 

Tabela 36:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o uvrstitvi močerada glede na 

neposreden stik .............................................................................................. 56 

Tabela 37:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih močeradu, zaradi katerih 

pripada določeni taksonomski skupini glede na neposreden stik ..................... 57 



Drobnič M. Predstave učencev o dvoživkah in plazilcih v šoli s prilagojenim učnim programom. IX 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2016 

Tabela 38:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o neposreden stiku s človeško ribico 

glede na razred ............................................................................................... 58 

Tabela 39:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o prepoznavanju človeške ribice glede 

na neposreden stik.......................................................................................... 58 

Tabela 40:  Lastnosti, po katerih so učenci prepoznali človeško ribico glede na 

neposreden stik .............................................................................................. 59 

Tabela 41:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o uvrstitvi človeške ribice glede na 

neposreden stik .............................................................................................. 60 

Tabela 42:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih človeške ribice, zaradi 

katerih pripada določeni taksonomski skupini glede na neposreden stik ......... 61 

Tabela 43:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o neposreden stiku s kačo glede na 

razred............................................................................................................. 61 

Tabela 44:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o prepoznavanju kače glede na 

neposreden stik .............................................................................................. 62 

Tabela 45:  Lastnosti, po katerih so učenci prepoznali kačo glede na neposreden stik ....... 63 

Tabela 46:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o uvrstitvi kače glede na neposreden 

stik ................................................................................................................. 63 

Tabela 47:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih kače, zaradi katerih 

pripada določeni taksonomski skupini glede na neposreden stik ..................... 64 

Tabela 48:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o neposreden stiku z želvo glede na 

razred............................................................................................................. 65 

Tabela 49:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o prepoznavanju močvirske 

sklednice/želve glede na neposreden stik ........................................................ 65 

Tabela 50:  Lastnosti, po katerih so učenci prepoznali želvo glede na neposreden stik ...... 66 

Tabela 51:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o uvrstitvi želve glede na neposreden 

stik ................................................................................................................. 67 

Tabela 52:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih močvirske sklednice/želve, 

zaradi katerih pripada določeni taksonomski skupini glede na neposreden 

stik ................................................................................................................. 67 

Tabela 53:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o življenskem okolju izbranih živali 

glede na posamezno žival............................................................................... 69 



Drobnič M. Predstave učencev o dvoživkah in plazilcih v šoli s prilagojenim učnim programom. X 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2016 

Tabela 54:  Frekvenčna porazdelitev omenjenih razlogov zakaj izbrane živali živijo v 

določenem okolju glede na posamezno žival .................................................. 71 

Tabela 55:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o koži izbranih živali glede na 

posamezno žival ............................................................................................ 74 

Tabela 56:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o dihanju izbranih živali glede na 

posamezne živali............................................................................................ 76 

Tabela 57:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o prehranjevanju izbranih živali glede 

na posamezno žival ........................................................................................ 78 

Tabela 58:  Frekvenčna porazdelitev odgovorov o razvoju in razmnoževanju izbranih 

živali glede na posamezno žival ..................................................................... 83 

 



Drobnič M. Predstave učencev o dvoživkah in plazilcih v šoli s prilagojenim učnim programom. XI 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2016 

KAZALO PRILOG 

Priloga A: Intervju 

 

 

 



Drobnič M. Predstave učencev o dvoživkah in plazilcih v šoli s prilagojenim učnim programom. 1 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2016 

1 UVOD 

Osnovne predstave o živalih, ki se pri otrocih razvijejo že v zgodnjih letih šolanja, lahko 

ostajajo razmeroma nespremenjene tudi v odrasli dobi. Zato je pomembno, da učencem 

nudimo čim več izkušenj z živalmi, da o njih ne razvijejo napačnih predstav. Znanje, ki ga 

učenci pridobijo v formalnem izobraževanju, povežejo z izkušnjami, ki so jih pridobili v 

neformalnem izobraževanju. Izkaže se, da je lahko razumevanje pojava na podlagi izkušnje 

netočno (Driver in sod., 1994). 

 

Napačne predstave o živalih pri starejših učencih nekateri avtorji pripisujejo predvsem 

pomanjkanju razumevanja snovi pri formalnem pouku biologije (Prokop in sod., 2007, 

2008). 

 

Pri poučevanju naravoslovnih vsebin je zelo pomembno, da se otrokom omogoči čim bolj 

neposreden stik z živimi organizmi (Tomažič, 2009). S takšnim načinom dela pri učencih 

razvijamo pozitiven odnos do narave in vzpodbujamo radovednost. Znanje pridobljeno s 

pomočjo živih organizmov naj bi bilo po mnenju strokovnjakov kvalitetnejše in trajnejše 

(Tomažič, 2008).  

 

Pri otrocih v prilagojenem učnem programu pa je stik z živimi organizmi še toliko bolj 

pomemben, saj imajo težave s sklepanjem, njihove predstave pa so velikokrat napačne. 

Učenci imajo rajši puhaste in na otip prijetne živali. Živali, ki imajo dolge noge in veliko 

nog ali sluzasto telo, pa se otrokom gnusijo ali pa se jih bojijo (Tomažič, 2009). To je tudi 

eden od razlogov, da so njihove predstave in znanje o slednjih napačne. Vendar raziskave 

kažejo, da otroci lahko spremenijo svoja stališča, če pridejo z živalmi v stik (Likar, 2012). 

 

Otroci sklepajo na podlagi zaznav, ki jih pridobijo ob nekem dogodku. Potrebno je tudi 

preučiti njihove predstave, ki so pomembne pri izvedbi kurikuluma (Shepardson, 2002). 

 

V sodobnem pouku biologije je nujno, da učitelj preveri predstave učencev pred poukom,  

da lahko načrtuje pouk tako, da ta omogoči odpravljanje napačnih predstav učencev. Po 

pouku pa mora s preverjanjem predstav ugotoviti, ali je izvedba pouka omogočila, da so 
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učenci svoje predstave nadgradili. 

 

S pomočjo intervjuja bomo pri učencih v prilagojenem učnem programu preverili njihove 

predstave o dvoživkah in plazilcih. Znano je, da imajo učenci o teh dveh glede razvrščanja 

teh organizmov skupinah napačne predstave, zaradi nepopolnega poznavanja zgradbe 

živali ali njihovega razmnoževanja in razvoja. Učenci sicer prototipične živali posamezne 

skupine pravilno uvrstijo (žaba = dvoživka, kuščar = plazilec). Žival, kot je na primer 

želva, pa jo zaradi njenega načina življenja večinoma uvrstijo med dvoživke. Prav tako 

močerada, ki spominja na kuščarja, uvrstijo med plazilce (Yen in sod., 2004, 2007). 

Omenjeno želimo preveriti tudi na skupini učencev v prilagojenem učnem programu. 

 

V ta namen smo izbrali pet živalskih vrst: 

Dvoživke − navadna krastača (Bufo bufo), navadni močerad (Salamandra salamandra), 

človeška ribica (Proteus anguinus);  

plazilci − močvirska sklednica (Emys orbicularis), navadni gož (Zamenis longissimus). 
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2 PREGLED OBJAV 

2.1 OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Razvrščanje otrok s posebnimi potrebami v posebne kategorije se je začelo leta 1960, ko je 

bilo s splošnim aktom o šolstvu določeno, da imajo vsi državljani pod enakimi pogoji 

enake pravice do šolanja in vzgoje. S postopki kategorizacije oziroma razvrščanja so 

ugotavljali, kdo ima motnje v telesnem oziroma duševnem razvoju in so ga na podlagi tega 

napotili v zanje prilagojene institucije, saj so bile takrat poleg obveznega šolanja vseh 

otrok z Zakonom o šolstvu uvedene t. i. specialne šole za »prizadete« otroke (Analiza 

vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji, 2010). 

 

Leta 2000, ko je bil sprejet Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, je prišlo do 

sprememb glede razvrščanja otrok s posebnimi potrebami v posebne kategorije, saj je 

zakon spremenil razvrščanje v usmerjanje. To je pomenilo, da če posamezni otrok 

potrebuje toliko prilagoditev in strokovne pomoči, da tega ni mogoče zagotoviti v okviru 

splošnih nalog oziroma standardov vrtcev oziroma šol, je potrebno v postopku usmerjanja 

ugotoviti vrsto in stopnjo primanjkljajev oziroma motenj pri posamezniku in določiti 

prilagoditve in strokovno pomoč, ki jo tak posameznik potrebuje. Zakon o usmerjanju 

otrok s posebnimi potrebami je postavil temeljne določbe postopka usmerjanja otrok s 

posebnimi potrebami ter vzgojno izobraževalne programe, po katerih poteka vzgoja in 

izobraževanje teh otrok (Analiza vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v 

Sloveniji, 2010). 

 

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami poteka po naslednjih programih: 

 programu za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo; 

 prilagojenem programu za predšolske otroke; 

 vzgojno-izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo; 

 prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom; 
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 prilagojenih programih vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom; 

 posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko 

motnjo v duševnem razvoju in drugih posebnih programih; 

 vzgojnih programih (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011). 

 

Z zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, usmerjanje ne temelji na izločanju 

otrok iz rednega  šolstva in vključevanje v posebno šolstvo, temveč prepoznavanje otrok, 

ki zaradi primanjkljajev, ovir oziroma motenj potrebujejo pri vzgoji in izobraževanju 

pomoč in/ali prilagoditve (Analiza vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v 

Sloveniji, 2010). 

 

Zakon o usmerjanju otrok pa je tudi natančneje določil, kdo so otroci s posebnimi 

potrebami. 

 

To so vsi: 

 otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

 slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, 

 gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

 gibalno ovirani otroci, 

 dolgotrajno bolni otroci, 

 otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

 otroci z avtističnimi motnjami, 

 otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, 

 

ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno 

strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne 

programe vzgoje in izobraževanja (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

2011). 
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2.1.1 Otroci z motnjami v duševnem razvoju 

Motnja v duševnem razvoju je nevrološko pogojena razvojna motnja, ki nastopi pred 

dopolnjenim osemnajstim letom starosti in se kaže v nižjih intelektualnih sposobnostih ter 

pomembnih odstopanjih prilagoditvenih spretnostih (Kriterij za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015). 

 

Motnje v duševnem razvoju se lahko pojavijo skupaj z drugimi razvojnimi motnjami. 

Stopnjo motnje ne definirajo le na osnovi skupnega IQ rezultata, temveč na osnovi 

ugotovljenih prilagoditvenih funkcij. Primanjkljaji v prilagoditvenih spretnostih pa se 

odražajo na področjih govora in komunikacije, samostojnosti, skrbi zase, socialnih 

spretnostih, učnih in delovnih zmožnostih. Učinkovitost teh funkcij pa je seveda povezana 

z omejitvami zaradi znižanih splošnih intelektualnih sposobnostih. Glede na stopnjo 

motnje v duševnem razvoju ločimo otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v 

duševnem razvoju (Kriterij za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj 

otrok s posebnimi potrebami, 2015). 

 

2.1.2 Otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju 

Novljanova (1997, v Pucihar, 2012) navaja, da imajo otroci z lažjimi motnjami v 

duševnem razvoju primanjkljaj v kognitivnem in spoznavnem razvoju, zato imajo težave 

pri zaznavanju okolja, te zaznave integrirati v celoto, jim presoditi pomen in vrednost, jih 

povezati z izkušnjami in ustrezno nanje reagirati. Ti otroci imajo znižane sposobnosti za 

šolsko učenje, največ težav pa jim povzroča pridobivanje znanja, spretnosti in navad. Z 

individualnim pristopom, vsebinskimi, metodičnimi in časovnimi prilagoditvami lahko v 

učnem procesu dosežejo temeljna šolska znanja, ki pa ne zadostujejo minimalnim 

standardom znanja, ki so določena z izobraževalnim programom (Kriterij za opredelitev 

vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015). 

 

Nekaj značilnosti otrok z lažjimi motnjami v duševnem razvoju: 

 težave imajo z vidnim zaznavanjem, saj opazijo manj predmetov v naravi in na 

sliki, pri opazovanju so počasni in težko sledijo spremembam oz. prehajanju iz 
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enega predmeta na drugega; 

 težave se pojavljajo pri sprejemanju, shranjevanju in obdelovanju vizualnih in 

avditivnih informacij; 

 imajo manjše število predstav, ki so vsebinsko skromne, nenatančne in nepopolne; 

 procesa analize in sinteze sta slaba, ne uvidijo povezav med posameznimi deli, 

izločene dele razumejo kot enake in ne ločijo bistvenih delov od nebistvenih; 

 težko odkrijejo razlike, še težje podobnosti; 

 obseg pomnjenja in trajanja je slabše razvit; 

 učno snov si pogosto napačno zapomnijo in jo zaradi skromnega besednega zaklada 

težko povedo s svojimi besedami; 

 pozornost je kratkotrajna. Velike težave se pojavijo v selektivni pozornosti, s katero 

izločimo bistvene dražljaje od nebistvenih; 

 govor se počasneje razvija. Otrok ima zožen besedni zaklad. 

 

Ti otroci potrebujejo veliko spodbud in razumevanja. Za uspešno izobraževalno delo pa 

potrebujejo prilagojene oblike poučevanja (Novljan, 1997 v Pucihar, 2012). 

 

2.1.3 Otroci z avtističnimi motnjami 

Otroci z avtističnimi motnjami kažejo primanjkljaj, ovire oz. motnje na področjih socialne 

komunikacije in socialne interakcije ter na področjih vedenje, interesov in aktivnosti. 

Primanjkljaji na področjih socialne komunikacije in interakcije se kažejo kot težave pri 

komunikaciji, socialno čustvenih izmenjavah ter pri vzpostavljanju socialnih odnosov. 

Primanjkljaji na področjih vedenja, interesov in aktivnosti pa se kažejo v uporabi 

predmetov na  neobičajen vedno enak način, stereotipen in ponavljajoč govor, rigidnost v 

mišljenju in vedenju, nagnjenost k rutinam in ritualom. Primanjkljaji se pokažejo v 

zgodnjem otroštvu in pomembno vplivajo na socialnem in izobraževalnem področju 

(Kriterij za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami, 2015). 
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2.2 OSNOVNA ŠOLA S PRILAGOJENIM IZOBRAŽEVALNIM PROGRAMOM  

Osnovna šola s prilagojenim programom izvaja izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom. Za otroke s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in stopnjo 

primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo doseči izobrazbenega standarda po 

izobraževalnem programu osnovnošolskega izobraževanja, se sprejme v prilagojen 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami, 2011). 

 

V prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom se praviloma 

usmerijo otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju in otroci z avtističnimi motnjami. 

(Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 

2013). 

 

2.2.1 Pogoj za vključitev 

Učenec se v program vključi na osnovi odločbe o usmeritvi (Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami, 2011). 

 

2.2.2 Trajanje izobraževanja 

Izobraževanje traja devet let in je razdeljeno na tri vzgojno-izobraževalna obdobja – triade: 

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje traja od 1. do 3. razreda. 

Drugo  vzgojno-izobraževalno obdobje traja od 4. do 6. razreda. 

Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje traja od 7. do 9. razreda. 

 

2.2.3 Populacija 

V prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom se praviloma 

usmerijo otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju in otroci z avtističnimi motnjami. 

(Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 

2013). 
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Učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju imajo v primerjavi z vrstniki kvalitativno 

drugačno kognitivno strukturo, ki se kaže v počasni sposobnosti generalizacije in 

konceptualizacije, omejenih spominskih sposobnostih, težave v diskriminaciji in omejenem 

splošnem znanju. Imajo bolj konkretno kot abstraktno mišljenje. Ker imajo nižje 

intelektualne sposobnosti, je omejena tudi njihova sposobnost reševanja problemov. Pri 

komunikaciji imajo ti otroci težave v artikulaciji. Njihov socialni razvo j poteka tako kot pri 

vrstnikih, samo prehod iz ene faze v drugo je počasnejši in včasih bolj zapleten, ker imajo 

slabše razvite socialne spretnosti, manj so kritični do drugih učencev in se nagibajo k 

nezrelemu presojanju socialnih situacij. Dokazano je, da je proces dozorevanja teh učencev 

upočasnjen, zato pri tem potrebujejo pomoč in vodenje, zlasti pa je pomembno učenje 

socialnih veščin, ki jim bodo po končanem šolanju omogočile lažjo vključitev v širše 

socialno okolje (Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, 

2010). 

 

2.3 PLAZILCI IN DVOŽIVKE V UČNEM NAČRTU ZA PRILAGOJEN 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM  

Na osnovni šoli s prilagojenim programom so predmeti biologija, kemija in fizika združeni 

v predmet naravoslovje. Učenci spoznavajo dvoživke in plazilce v 7. in 8. razredu v sklopu 

učnih tem (Učni načrt za prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 

standardom za predmet naravoslovje v 7., 8. in 9. razredu (3. triletje), leto): 

 

7. RAZRED: 

 

UČNA TEMA: GOZD 

 

CILJI: Učenci spoznajo: značilne živalske predstavnike v gozdnih plasteh; nekaj redkih in 

ogroženih rastlinskih in živalskih vrst značilnih za naše gozdove (medved, ris, volk …). 

DEJAVNOSTI: Ob natančnem opazovanju prepoznavajo in določajo rastline, glive in 

živali v različnih gozdnih plasteh s pomočjo preprostih slikovnih ključev. Ogledajo si 

videoposnetke o redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih predstavnikih, značilnih za 

naše gozdove. 
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VSEBINE: Živali v gozdu. 

POJMI: Živali na gozdnih tleh: gad, lisica, mravlje, itd. 

 

UČNA TEMA: CELINSKE VODE 

 

CILJI: Učenci spoznajo značilne vodne in obvodne živali. 

DEJAVNOSTI: Opazovanje in prepoznavanje vodnih in obvodnih rastlin in živali s 

pomočjo preprostih slikovnih ključev. 

VSEBINE: Obvodne živali. 

POJMI: Obvodne živali: čaplja, štorklja,belouška, žaba (dvoživka) … 

 

UČNA TEMA: VRT (izbirna učna tema) 

 

CILJI: Učenci spoznajo najpogostejše živali na vrtu in v prsti ter njihovo vlogo. 

DEJAVNOSTI: Opazovanje živali in rastlin na vrtu. 

VSEBINE: Živali na vrtu in v prsti . 

POJMI: Živali na vrtu: listne uši, mokrice, deževnik, veliki vrtni polž, krastača, krt, 

voluharica ... 

 

TEMA: SADOVNJAK (izbirna učna tema) 

 

CILJI:  Učenci spoznajo tipične predstavnike živali v sadovnjaku (dvoživke, žuželke...). 

DEJAVNOSTI: Opazovanje rastlin in živali v sadovnjaku v različnih letnih časih. 

VSEBINE: Živali v sadovnjaku. 

POJMI: Živali v sadovnjaku: ptice (pevke, stalnice, selivke), dvoživke (zelena rega), 

žuželke (metulji, čebele, čmrlji). 

 

 

8. RAZRED 

 

UČNA TEMA: SISTEMATIKA IN EVOLUCIJA 
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CILJI:  Učenci ločijo štiri kraljestva živih bitij; seznanijo se s temeljnimi značilnostmi 

posameznih kraljestev. 

DEJAVNOSTI: V preglednici – sistem živih bitij si ogledajo glavne skupine. Izdelava 

stenskega plakata: Kraljestvo rastlin in živali. Oblikovanje meril in razvrščanje živali in 

rastlin. 

VSEBINE: Razvrščanje organizmov v sisteme; vretenčarji. 

POJMI: Živali v sadovnjaku: ptice (pevke, stalnice, selivke), dvoživke (zelena rega), 

žuželke (metulji, čebele, čmrlji). 

 

2.4 POMEN NARAVOSLOVJA 

Zgodnje učenje naravoslovja se pri otrocih začne že v predšolskem obdobju, že takrat si 

oblikujejo predstave, ki ostanejo razmeroma nespremenjene v kasnejši dobi, zato je vloga 

vzgojiteljev bistvenega pomena, da si otroci v tem obdobju izoblikujejo pravilne predstave 

o okolju, ki so temelj za nadaljnji razvoj naravoslovnih konceptov ter  predstavljajo osnovo 

nadaljnjemu učenju naravoslovja v šoli (Allen, 2015). Raziskave pa so pokazale, da na 

predstave predšolskih otrok vplivajo tudi neposredne izkušnje z naravo ter znanje staršev 

(Tarlowski, 2006, v Prokop in sod., 2008). Strommen (1995, v Prokop in sod., 2008) je 

prišla do ugotovitve, da imajo otroci, ki živijo na podeželju, blizu gozda, boljše znanje o 

gozdnih prebivalcih kot otroci, ki živijo v mestu. Pogostejši obiski gozda pripomorejo k 

boljšemu znanju o živalih, ki živijo v gozdu. 

 

Pri pouku naravoslovja učenci pridobijo znanje, ki jim omogoča razumevanje narave in 

življenja s pridobljenim znanjem pa razvijejo pozitiven odnos do okolja. Učenec si pridobi 

uporabna znanja, ki so potrebna za življenje posameznika; znanje, ki je širšega pomena 

tudi za skupnost, v kateri živi in deluje (npr. varovanje okolja in narave), in znanje, ki je 

potrebno za njegovo osebno rast (Učni načrt za prilagojeni izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom za predmet naravoslovje v 7., 8. in 9.razredu (3. triletje), leto). 

 

V sodobni družbi je pomembno razumevanje biologije in biotske pestrosti, zato je 

pomembno, da smo ljudje sposobni prepoznati in poimenovati nekatere rastline in živali ter 

njihove taksonomske skupine (Randler, 2008, v Allen, 2015). Učenci razvijajo boljše 



Drobnič M. Predstave učencev o dvoživkah in plazilcih v šoli s prilagojenim učnim programom. 11 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2016 

predstave o živalih, rastlinah in mikroorganizmih, ko jih opazujejo, z njimi rokujejo in še 

posebej, ko preučujejo medsebojne odnose živih organizmov v lokalni okolju ali 

ekosistemu. Najboljše je, da šola oziroma učitelji zagotovijo učencem interakcijo z živimi 

bitji v njihovem naravnem okolju. Lokalni park, gozd, plaža ali celo cesta lahko otrokom 

zagotovijo bogato, zanimivo okolje, kjer se učijo ne samo o živalskih in rastlinskih vrstah, 

ampak tudi o pomembnih bioloških konceptih, kot so raznolikost vrst, plenjenje, umrljivost 

in rodnost (Chung-Fen in sod., 2007). Raziskava Prokopa in sod. (2008) je pokazala, da 

imajo učenci, ki imajo doma živali, bistveno boljše znanje in predstave o vretenčarjih kot 

tisti, ki takega stika nimajo. Na znanje učencev najbolj vplivajo izven šolske izkušnje; 

obiski muzejev in živalskih vrtov, opazovanje ptic, ribolov, stik z naravo (Braund, 1998). 

 

Pri poučevanju naravoslovnih vsebin je zelo pomembno, da se otrokom omogoči čim bolj 

neposreden stik z živimi organizmi (Tomažič, 2009). S takšnim načinom dela, pri učencih 

razvijamo pozitiven odnos do narave in vzpodbujamo radovednost. Znanje pridobljeno s 

pomočjo živih organizmov naj bi bilo po mnenju strokovnjakov kvalitetnejše in trajnejše 

(Tomažič, 2008). Uporaba živih ali nagačenih živali ter novih, nepoznanih živali pri pouku 

biologije naredi pouk zanimivejši, saj pri otrocih vzbudi zanimanje in pozornost, bolj kot 

poučevanje z uporabo 2D slik (Prokop in sod., 2007). Randler (2009, v Lock, 2010) celo 

navaja, da imajo mehke igrače (igrače visoke kakovosti, ki spominjajo na prave živali) 

enako vrednost pri poučevanju živalskih vrst na primarni ravni kot uporaba nagačenega 

vzorca. Nekatere mehke igrače imajo tipične lastnosti živali, so neobčutljive pri rokovanju 

ter ne vsebujejo kemikalij, ki se uporabljajo za konzerviranje. Na razvoj sposobnosti in 

znanja pri učencih mnogo pripomorejo tudi terenske vaje, ki prispevajo k dodani vrednosti 

vsakdanjih izkušenj v razredu.  

 

Za otroke v prilagojenem učnem programu pa je stik z živimi organizmi še toliko bolj 

pomemben, saj imajo težave s sklepanjem, njihove predstave pa so velikokrat napačne. 

 

Učenci imajo rajši puhaste in na otip prijetne živali. Živali, ki imajo dolge noge in veliko 

nog ali sluzasto telo, pa se otrokom gnusijo ali se jih bojijo (Tomažič, 2009). To je tudi 

eden od razlogov, da so njihove predstave in znanje o slednjih napačne. Vendar raziskave 

kažejo, da otroci lahko spremenijo svoja stališča, če pridejo z živalmi v stik (Likar, 2012). 
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Gojenje oz. vzreja živali bistveno pripomore k razumevanju anatomije in oblikovanju 

predstav o določeni živali (Prokop in sod., 2008). 

 

2.5 PREDSTAVE UČENCEV 

Predstave otrok izhajajo iz njihovih vsakodnevnih izkušenj, iz njihovega kulturnega okolja, 

od sovrstnikov, lahko pa tudi iz poenostavljenih razlag odraslih (Allen, 2015). Tunnicliffe 

in Reiss (1999) sta ugotovila, da predstave o živalih izhajajo iz informacij, ki jih dobijo v 

domačem okolju ter izkušenj, ki jih dobijo z neposrednim opažanjem narave. Ugotovila 

sta, da so knjige, šola in multimediji manj pomemben vir znanja. Medtem, ko Prokop in 

sod. (2007) navajajo, da so najpogosteje, kot vir znanja pri učencih navedene šolske knjige. 

 

Osnovne predstave o živalih, ki se pri otrocih razvijejo že v zgodnjih letih šolanja lahko 

ostajajo razmeroma nespremenjene tudi v odrasli dobi. Zato je pomembno, da učencem 

nudimo čim več izkušenj z živalmi, da o njih ne razvijejo napačnih predstav. Znanje, ki ga 

učenci pridobijo v formalnem izobraževanju, povežejo z izkušnjami, ki so jih pridobili v 

neformalnem izobraževanju, in izkaže se, da je lahko razumevanje pojava na podlagi 

izkušnje netočno (Driver in sod., 1994). Napačne predstave o živalih pri starejših učencih 

nekateri avtorji pripisujejo predvsem pomanjkanju razumevanja snovi pri formalnem 

pouku biologije (Prokop in sod., 2007, 2008). Med razlogi za pomanjkanje razumevanja 

pouka so bili navedeni: slabša sposobnost sklepanja, pomanjkanje zmožnosti povezovanja 

snovi, strokovni izrazi brez razlage, prevelika odvisnost od učbenikov ter slabo načrtovan 

pouk (Johnson in Lawson, 1998, v Yangin in sod., 2014). 

 

Predstave  mlajših otrok niso posledice formalnega pouka in niso posledica lastnih 

izkušenj, medtem ko alternativne predstave starejših otrok o živalih, lahko pripišemo 

pomanjkanju razumevanja snovi med formalno razlago pri biologiji. Prvo skupino 

predstav, ki se izoblikujejo pri mlajših otrocih, lahko poimenujemo »naivne« predstave 

(Mintzes, 1984; v Prokop in sod. 2008). To so predstave, ki se razlikujejo od splošno 

sprejetih znanstvenih razlag. Drugo skupino pa bi poimenovali »napačne« predstave 

(Fisher, 1985; v Prokop in sod., 2008) in so posledica nerazumevanja snovi med formalno 

razlago. V besedilu pa so avtorji uporabljali skupni izraz za opis predstav, ki se razlikujejo 
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od znanstvenih predstav »ALTERNATIVNE PREDSTAVE« (Arnaudin and Mintzes, 1985, 

v Prokop in sod. 2008). 

Alternativne predstave je opaziti tako pri moških, kot ženskah vseh starosti, sposobnosti, 

kultur in socialnih razredov. Najdene so pogosto tako med učitelji kot tudi med študenti 

(Munson, 1994; Yen in sod., 2004, v Prokop in sod. 2008). Predstave pri učencih in tudi pri 

učiteljih so pogosto preveč omejene in preveč splošne, v primerjavi z znanstveno 

sprejetimi (Burgoon in Duran, 2012). 

 

Medtem ko se stabilne alternativne predstave razvijejo pred in v prvih šolskih letih in 

ostajajo relativno nespremenjene v odrasli dobi, se zdi, da bodo prinesle več težav kot 

formalni pouk ali izven šolske izkušnje (Trowbridge in Mintzes, 1988, v Prokop in sod., 

2008). 

 

Yip (1998, v Prokop in sod. 2008) razlikuje med napačnimi predstavami, ki se izoblikujejo 

preko otrokovih življenjskih izkušenj in »naivne« razlage kompleksnejših ali abstraktnih 

pojavov, ki niso povezani z osebnimi izkušnjami. Napačne predstave nastajajo kot rezultat 

pomanjkanja razumevanja med razlago in navodili ter podajanja napačnih predstav, ki jih 

imajo učitelji sami. Soyibo (1995, v Burgoon in Duran, 2012) trdi, da učitelji, ki imajo 

napačne predstave, le-te pogosto širijo (zavedno ali nezavedno) na svoje učence.  

 

Napačne predstave temeljijo na izkušnjah in predstavljajo razumevanje, ki se razlikuje od 

znanstvene razlage (Tomažič in Vidic, 2011). 

Za napačne predstave velja, da:  

 so prisotne pri obeh spolih, ne glede na starost, sposobnosti ali kulturo; 

 služijo za opis pojavov, ki se odvijajo v okolju posameznika; 

 jih je težko spremeniti s tradicionalnim pristopom poučevanja; 

 ustvarjajo interakcijo z znanjem, ki ga učitelj predstavlja in lahko privedejo do 

nezaželenih ali nenačrtovanih učnih rezultatov;  

 so rezultat neposrednega opazovanja, vsakdanjega jezika, množičnih medijev in 

kulture vrstnikov;  

 jih pogosto najdemo pri učencih in učiteljih (Mintzes in sod., 1998, v Tomažič in 
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Vidic, 2011). 

 

Za poimenovanje predstav učencev v literaturi zasledimo več izrazov, kot so na primer 

predpredstave (preconceptions), alternativne predstave (alternative conceptions), naivne 

predstave (naive conceptions) ali napačne predstave (misconceptions). Za namen 

diplomske naloge uporabljamo izraz predhodne predstave, saj jih 

obravnavamo/diagnosticiramo, preden pričnemo obravnavati določeno učno snov (Modell 

in sod., 2005). 

 

2.5.1 Preverjanje predstav pri otrocih 

Raziskave so dokazale, da je za uspešno in učinkovito poučevanje naravoslovja najprej 

pomembno ugotoviti že oblikovana pojmovanja. Nepopolna ali napačna pojmovanja, ki bi 

vplivala na novo oblikovana pojmovanja, pa spremeniti oziroma preoblikovati (Allan, 

2015). 

 

Pomembno je, da učitelj preverja predstave učencev pred obravnavanjem nove učne teme. 

Na ta način preveri, kaj učenci o predvideni obravnavani učni temi že znajo. Nato njihovo 

obstoječe znanje poveže z vsebinami, ki so jih obravnavali pri kakšnem drugem predmetu 

in s tistim, kar vsebuje nova učna snov (Tomažič in Vidic, 2011). Otroci sklepajo na 

podlagi zaznav, ki jih dobijo ob nekem dogodku. Preverjanje predstav je zato ključnega 

pomena pri izvedbi kurikuluma (Shepardson, 2002). 

 

Načini preverjanja predstav pri naravoslovnih vsebinah, ki jih opisujejo Driver in sod. 

(1994, v Tomažič in Vidic, 2011) so: 

 Trditve v pisni obliki: učenci v skupinah zapišejo pet trditev o določenem 

naravoslovnem pojmu, nato se pogovarjajo o zapisanih pojmih in oblikujejo enoten 

sklop trditev. Rešitve skupin predstavijo ostalim skupinam v razredu. 

 Posterji – plakati: učenci v manjših skupinah izdelajo plakate na določeno 

vprašanje, nato plakat predstavijo pred razredom. 

 Zlaganje kartic: učenci dobijo primere živali, ki jih morajo smiselno zložiti v 

skupine (npr. sesalci, ptiči, plazilci, dvoživke, ribe). 
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 Miselni eksperimenti: učenci v skupinah rešujejo problemsko vprašanje, ki ga 

kasneje predstavijo razredu. 

 Načrtuj in izdelaj: pri tem načinu učenci izvedejo eksperiment, pri tem pa dobijo 

odgovor na predhodno zastavljeno vprašanje. 

 Razloži: učenci dobijo vprašanje, o vprašanju razmislijo in zapišejo odgovore. 

 Kontrolni seznam/vprašalnik: učenci dobijo slike objektov in živih organizmov. 

Nato jim postavimo vprašanja na podlagi slik ali organizmov. 

 Predvidi in razloži: učence vprašamo določeno vprašanje, s pomočjo praktičnega 

dela učenci preverijo, ali njihove trditve držijo. 

 Praktični eksperiment: učenci po navodilih izvedejo praktično nalogo s pomočjo 

katere odgovorijo na zastavljeno vprašanje. Kasneje tudi demonstrirajo, kako so 

nalogo izvedli.  

 

Krnel (1993) navaja, da raziskovalci največkrat s pomočjo intervjuja ugotovijo, kako je 

razvito otrokovo mišljenje o naravoslovnih pojmih. Otroci so ob zastavljenih vprašanjih 

primorani na novo pretehtati svoje znanje ali prvič poiskati odgovor na zastavljeno 

vprašanje, ga osmisliti in izraziti. Odkrivanje ali prebujanje otroških zamisli pred učenjem 

novih vsebin je pomembno tako za učitelje, kot tudi za otroke. Učitelj bo tako novo temo 

lažje navezal na že pridobljene pojme. 

 

Intervju ima nekaj pozitivnih in negativnih plati odkrivanja otrokovih predstav. S pomočjo 

intervjuja lahko ugotovimo vse otrokove zamisli, otroku lahko prilagodimo ali zastavimo 

dodatno vprašanje. Negativna plat intervjuja je ta, da je zamuden, saj ga moramo opraviti z 

vsakim otrokom posebej in s tem obdelati veliko informacij (Krnel, 1993). Prav zato se 

takšne metode omejujejo na manjše vzorce, ki štejejo le nekaj učencev. Tako dobljenih 

rezultatov se ne posplošuje na celotno populacijo, ampak se rezultati prikažejo, le kot okvir 

za prepoznavanje napačnih predstav pri skupini učencev, ki je bila vključena v raziskavo 

(Tsai in Chou, 2002, v Tomažič in Vidic, 2011). 

 

Shepardson (2002) navaja, da so naloge intervjuja, ki se nanašajo na organizme na sliki, 

zaradi narave organizmov na sliki ter njihovih imen lahko pristranske. Vprašanja, ki se 
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nanašajo na živalsko vrsto na sliki, lahko vplivajo na razmišljanje otrok. Na primer, 

splošno otroci poudarijo fizikalne lastnosti organizmov, medtem ko njihova pojasnila o 

organizmu na sliki, vsebujejo razmišljanje o življenjskih navadah, prehranjevanju in načinu 

gibanja. Tudi upodobitev organizma, ki je na sliki, je lahko zavajajoča. Na primer, metulj 

na sliki ni imel upodobljenih nog, zato ga učenci niso uvrstili med insekte, prav tako se je 

zdelo, da ima kobilica na sliki samo dva telesna segmenta, zato jo otroci niso uvrstili med 

insekte. Tudi samo ime živali lahko vplivala na njihovo razmišljanje. Na primer, žival iz 

družine armadillidium (ang. Pill bug) so angleško govoreči učenci zaradi imena, ki vsebuje 

besedo »bug« (stenica) uvrščali med insekte. Sama beseda imena živali je vplivala na 

njihovo razmišljanje. Z upoštevanjem vseh otrokovih idej med in znotraj nalog, lahko 

ugotovimo njihove pereče teme. 

 

2.5.2 Poučevanje z upoštevanje predhodnih predstav 

Da bi učitelji v osnovnih šolah učencem lahko razložili naravoslovne pojave ter jih naučili 

naravoslovnega razmišljanja, morajo najprej razumeti oziroma preveriti predstave otrok o 

naravnih pojavih in procesih.  

 

Ker imajo učenci do neke mere že oblikovane predstave o določeni stvari, morajo učitelji 

pri načrtovanju učne ure biti še posebej pozorni na to, da učno uro zasnujejo tako, da imajo 

učenci možnost izgraditi in nadgraditi naravoslovno znanje. Saj predstave učencev učitelji 

ne smejo spreminjati, le s podajanjem podatkov, ampak mora uporabiti različne metode 

poučevanja (Tomažič in Vidic, 2011). Razlaga, ki zanemarja napačne predstave učencev, 

ne bo rešila težav učencev pri razumevanju snovi, zato mora razlaga učitelja vključevati 

tudi predstave učencev. Napačnih predstav učenci ne morejo v celoti nadomestiti z 

znanstvenimi, lahko pa so rabljene druga ob drugi (Kattmann, 2001). Raziskave kažejo, da 

pomanjkljivo zasnovane učne ure učencem ne omogočajo, da svoje razlage nadomestijo z 

novimi ali jih nadgradijo, zato velikokrat ostanejo pri razmišljanju, da so njihove predstave 

enako verjetne kot znanstvene (Tomažič in Vidic, 2011). Učitelji, ki ne posredujejo 

ustrezne vsebine in pedagoškega znanja, lahko nehote širijo napačne predstave v razredu 

(Sanders, 1993, v Burgoon in Duran, 2012). 
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Predstave otrok o naravoslovju so večinoma izredno stabilne in jih je izredno težko ovreči. 

Pri poučevanju naravoslovja je pomembno, da snov predstavlja kompetenten učitelj, saj 

lahko tudi znanje učiteljev temelji na napačnih predstavah (Burgoon in Duran, 2012; Chen 

in sod., 1994; Trowbridge in Mintzes, 1988, v Allen, 2015). 

Snov naj bo predstavljena na enostaven, vendar kljub temu znanstveno neoporečen način, z 

uporabo didaktičnih postopkov, ki bodo zmanjšali možnost pojava napačnih predstav 

(Allen, 2015). 

 

To postavlja učitelje v zelo zahteven položaj, doseči bi morali spremembo konceptov v 

znanju učencev. Najpogostejše oblike pouka, kot so predavanja, laboratorijsko delo, 

preprosto raziskovalno delo ali pa preprosto branje besedil, niso uspešne pri premagovanju 

napačnih predstav učencev. Zaradi tega predstavlja odpravljanje napačnih predstav za 

učitelja trd oreh. Vendar obstaja več didaktičnih strategij, s katerimi se pri učencih doseže, 

da pustijo svoje napačne predstave in se naučijo pravilnih idej in teorij (Yangin in sod., 

2014). 

 

Tomažič in Vidic, (2011) opisujeta, da mora učitelj poučevati tako: 

 da se učenci zavedajo svojih predstav; 

 da spoznajo svoje napačne predstave ter postanejo nezadovoljni s svojimi 

napačnimi predstavami (kognitivni konflikt); 

 da učenci niso več zadovoljni s svojimi razlagami in jim znanstvena razlaga postane 

bolj verjetna, privlačnejša in zanimivejše od prejšnjih razlag.  

 

Če želi učitelj poučevati na način, ki omogoča spreminjanje predstav učencev, mora pouk 

načrtovati tako, da najprej preveri predstave učencev. Imeti mora jasne cilje, kakšno znanje 

želi pri učencih po obravnavani učni temi doseči. Pouk, ki omogoča spreminjanje predstav, 

mora poteka tako, da učenci pridobijo izkušnje, zaradi katerih začnejo dvomiti v obstoječe 

predstave (Koba, 2009, v Tomažič in Vidic, 2011). Pri pouku bi morali učenci postati 

deloma avtonomni, kar pomeni, da bi lahko sami izbirali svoje raziskovalno delo, ki bi ga 

raziskovali na svoj način (samostojno ali v skupini), pri tem bi samostojno pridobili 

izkušnje, znanje in sposobnosti (Lou in sod., 1996, v Randler, 2009). S tem se učencem 
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nudi možnost, da raziskujejo pomen vsebine, o kateri se učijo. Na koncu učne ure ali 

učnega sklopa pa bi moral učitelj ponovno preveriti predstave učencev (Koba, 2009, v 

Tomažič in Vidic, 2011). 

 

2.6 O DVOŽIVKAH IN PLAZILCIH 

2.6.1 Dvoživke 

V Sloveniji živi 19 domorodnih (avtohtonih) vrst dvoživk (Sket in sod., 2003). 

 

Sistematika 

Delitev v Sloveniji živečih dvoživk (Kryštufek in Janžekovič, 1999):  

1. red (ordo): repate dvoživke ali repati krkoni (Caudata) 

1.1 družina (familia): močerili (Proteidae) z eno vrsto močeril ali človeška ribica 

(Proteus anguinus) 

 1.2 družina (familia): pupki in močeradi (Salamandridae) 

  1.2.1 rod (genus): pupki (Triturus) 

  1.2.2 rod (genus): močeradi (Salamandra)  

2. red (ordo): žabe (Anura) 

 2.1 družina (familia): rege (Hylidae) 

 2.2 družina (familia): urhi (Discoglossidae) 

 2.3 družina (familia): krastače (Bufonidae) 

 2.4 družina (familia): česnovke (Pelobatidae) 

 2.5 družina (familia): prave žabe (Ranidae)  

 

Dvoživke so prvi vretenčarji, ki so se prilagodili življenju na kopnem, vendar se niso 

popolnoma ločili od vode, saj del življenja kot ličinke preživijo v vodi (Sket in sod., 2003).  

 

Ekosistem, anatomija in fiziologija  

Dvoživke, ki živijo pri nas, so predstavnice dveh redov: repate dvoživke in brezrepe 

dvoživke. Repate dvoživke imajo podolgovato telo in rep, brezrepe dvoživke pa imajo 

tipično žabjo obliko. Predstavniki obeh redov, razen redkih izjem (dvonožke jih nimajo), 
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imajo razvita dva para okončin. Dvoživke dihajo na več načinov, odvisno od razvojne 

stopnje, vrste in habitata. Pri ličinkah poteka izmenjava plinov v škrgah, odrasle pa dihajo s 

pljuči, izmenjava plinov pa poteka tudi skozi ustno-žrelno sluznico in kožo. Človeška 

ribica še po preobrazbi ohrani podobo ličinke (neotenija), saj se ne preobrazi. Razen treh 

parov zunanjih škrg ima razvita tudi pljuča in ima poleg pljuč razvite tudi zunanje škrge 

(Sket in sod., 2003). 

Telo dvoživk pokriva tanka gola koža, brez lusk (Kryštufek in Janžekovič, 1999), v kateri 

so številne sluzne žleze, da je koža stalno vlažna. V koži imajo tudi strupne žleze, s 

katerimi se branijo pred bakterijami, glivicami in plenilci. V ustih plenilca povzroči 

neprijeten okus, pekoče bolečine ali hude krče (Sket in sod., 2003). Strupi, ki jih izločajo 

pri nas živeče dvoživke, za človeka niso strupeni, le razdražijo sluznico (oko, nos, usta, 

rane).  

 

Dvoživke živijo v sladkovodnih in vlažnih okoljih, saj slabo prenašajo sušo. Naseljujejo 

stoječe in tekoče vode, predvsem tam, kjer je veliko hrane. Nekaj vrst pa je prilagojenih na 

življenje v podzemlju (Sket in sod., 2003).  

 

Ličinke dvoživk so rastlinojede prehranjujejo se z algami in odmrlim organskim 

materialom. Odrasle dvoživke pa so plenilke prehranjujejo se z žuželkami, polži, pajki, 

deževniki …. V zgornji čeljusti imajo pecljate zobe, ki pa so zelo krhki, zato plen pojejo v 

enem kosu. Nekatere žabe imajo iztegljiv lepljiv jezik, s katerim lovijo plen (Sket in sod., 

2003).   

 

Razmnoževanje in razvoj 

Oploditev je pri žabah zunanja, pri repatih dvoživkah pa notranja (Kryštufek in Janžekovič, 

1999).  Spomladi se dvoživke zberejo v mlakah ali drugih primernih habitatih. Žabji samec 

se oprime samice in ko ta izloča jajčeca, jih samec sproti oplaja. Pri repatih dvoživkah v 

snubitvenem plesu samec odloži spermatofor (želatinasta kapsula s spremo), ki ga samica 

pobere v  kloako, tako da oploditev poteka znotraj telesa. Samice repatih dvoživk odlagajo 

oplojena jajca v vodo posamič. Jajca dvoživk imajo želatinast ovoj in jih odlagajo v vodo – 

posamič, v kepah, kepicah, vrvicah ali trakovih. Iz mrestov se v tednu ali dveh razvijejo 

ličinke, ki se v mesecu ali dveh preobrazijo v odraslo žival, ki diha s pljuči (Sket in sod., 
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2003). 

 

Močeradi so živorodni, jajca se razvijajo v telesu samice, (živorodnost ali viviparija). Pri 

navadnem močeradu (Salamandra salamandra) se jajčeca razvijejo v telesu do stadija 

ličinke, ki jih samica izleže v vodi. Ličinke v vodi dihajo s škrgami in se postopoma 

preobrazijo v odrasle dvoživke. Tudi pri planinskem močeradu (Salamandra atra) se 

jajčeca razvijejo v telesu samice, vendar se mladiči skotijo, ko je preobrazba že končana 

(Sket in sod., 2003). 

 

Ogroženost dvoživk  

Dvoživke v naravi uravnavajo številčnost žuželk, polžev, pajkov, deževnikov, saj se z njimi 

prehranjujejo. Tisti, ki radi vrtnarijo sonaravno, so veseli krastače na svojem vrtu.  

Dvoživke ogrožajo predvsem uničevanje njihovih življenjskih prostorov in selitvenih poti, 

onesnaževanje voda in uporaba kemičnih snovi (npr. pesticidov), podnebne spremembe ter 

vnos tujerodnih, konkurenčnih vrst in plenilcev v njihovo okolje (Sket in sod., 2003). Ker 

so ogrožene, so zavarovane. Prepovedano jih je ubijati, zastrupljati, uničevati njihova 

bivališča (Uredba o prosto živečih živalskih vrstah, Ur. l. 46/2004).  Z izjemo močeradov 

so vse preostale dvoživke v Sloveniji zaščitene in so na rdečem seznamu ogroženih 

živalskih vrst.  

 

2.6.2 Plazilci 

V Sloveniji živi 22 avtohtonih vrst plazilcev. Slovensko ime plazilci so dobili po plazenju, 

ker izvorno drsijo s trebušno stranjo po podlagi, noge jim služijo le za odrivanje (Sket in 

sod., 2003).  

 

Sistematika  

Delitev v Sloveniji živečih plazilcev (Kryštufek in Janžekovič, 1999):  

1. red (ordo): želve (Testudines) 

 1.1 družina (familia): morske želve (Cheloniidae) 

 1.2 družina (familia): sklednice (Emydidae)  

2. red (ordo): luskarji (Squamata): 
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 2.1 podred (subordo): kuščarji (Sauria) 

  2.1.1 družina (familia): slepci (Anguidae) 

  2.1.2 družina (familia): kuščarice (Lacertidae) 

 2.2 podred (subordo): kače (Ophida) 

  2.2.1 družina (familia): goži (Colubridae) 

  2.2.2 družina (familia): gadi (Viperidae)  

 

Ekosistem, anatomija in fiziologija 

Ogrodje pri plazilcih je raznoliko. Kače imajo veliko število vretenc in rebra, medtem ko 

imajo želve krajšo hrbtenico, rebra pa zarasla s koščenimi kožnimi ploščami oklepa, ki ga 

pokriva roževinasti. Pri kačah in nekaterih kuščarjih (slepci) so noge zakrnele. Želve in 

večina kuščarjev (razen slepcev) imajo 4 okončine, ki so nameščene bočno in se zato težko 

dvignejo od tal; se bolj plazijo, z nogami pa se odrivajo (Sket in sod., 2003).  

 

Plazilci dihajo s pljuči. Koža je poroženela, odmrli obrabljen vrhnji sloj se stalno obnavlja, 

zato odpade v procesu levitve (Kryštufek in Janžekovič, 1999). 

 

Plazilci živijo v različnih življenjskih okoljih (v vodi, na drevju, na tleh …). Vse vrste 

plazilcev, ki živijo v Sloveniji, so plenilci, med želvami in kuščarji je veliko rastlinojedov. 

Vsi plazilci z izjemo želv imajo zobe, s katerimi zagrabijo plen, vendar ga ne prežvečijo, 

ampak pogoltnejo.  

 

V Sloveniji živijo tri vrste strupenih kač, vse iz družine gadov: navadni gad (Vipera berus), 

laški gad (Vipera aspis) in modras (Vipera ammodytes). V zgornji čeljusti imajo dva zoba 

strupnika; z njima predrejo kožo in izbrizgajo strup (Sket in sod., 2003).   

 

Razmnoževanje 

Za plazilce je značilna notranja oploditev. Večina plazilcev je jajcerodnih (ležejo jajca), 

poznamo pa tudi živorodne (ovoviviparne), npr. živorodna kuščarica in gadi (Sket in sod., 

2003). 
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Ogroženost plazilcev 

Večina plazilcev je plenilcev, ki uravnavajo številčnost drugih organizmov. Prehranjujejo 

se s sesalci, dvoživkami in žuželkami, zato so pomemben člen v naravi. Ogroža jih 

predvsem pobijanje in uničevanje njihovega življenjskega prostora ter uporaba kemijskih 

zaščitnih sredstev (Sket in sod., 2003). Plazilci so ogroženi in zato zakonsko zavarovani. 

Prepovedano jih je ubijati, zastrupljati, uničevati njihova bivališča (Uredba o prosto 

živečih živalskih vrstah, Ur. l. 46/2004). Obstaja pa tudi rdeči seznam ogroženih vrst 

plazilcev v Sloveniji.  

 

Pomembno je tudi, da v naravo ne spuščamo tujerodnih vrst živali, saj takšne živali ne 

sodijo v našo naravo. Tujerodna invazivna vrsta želve rdečevratke (Trachemys 

scriptaelegans), ki so jo v Evropo prinesli ljubitelji živali, odžira hrano in prostor naši 

domorodni želvi močvirski sklednici (Emys orbicularis). Ker živi in se prehranjuje 

podobno kot močvirska sklednica, je nevarnost, da bi jo izpodrinila. Zato terarijskih živali 

nikoli ne smemo spuščati v naravo (Sket in sod., 2003).  

 

2.7 NAMEN RAZISKAVE 

S pomočjo izvedenega intervjuja smo pri učencih v prilagojenem učnem programu 

preverili njihove predstave do dveh vrst izbranih taksonomskih skupin: plazilci − 

močvirska sklednica (Emys orbicularis), navadni gož (Zamenis longissimus); dvoživke − 

navadna krastača (Bufo bufo), navadni močerad (Salamandra Salamandra), človeška ribica 

(Proteus anguinus), saj je znano, da imajo učenci  zaradi nepopolnega poznavanja zgradbe 

živali ali njihovega razmnoževanja in razvoja o teh dveh skupinah napačne predstave, 

glede razvrščanja teh organizmov. Učenci sicer prototipične živali posamezne skupine 

pravilno uvrstijo (žaba = dvoživka, kuščar = plazilec). Živali, kot je na primer želva, pa jo 

zaradi njenega načina življenja večinoma uvrstijo med dvoživke. Prav tako močerada, ki 

spominja na kuščarja, uvrstijo med plazilce (Yen in sod., 2004, 2007). Omenjeno želimo 

preveriti tudi na skupini učencev v prilagojenem učnem programu.  
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V raziskavi smo želeli odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:  

 

 Kakšne so predstave (prepoznavanje, uvrščanje) učencev o posamezni taksonomski 

skupini, glede na stopnjo šolanja in neposreden stik z živaljo? 

 

 Kakšno je znanje (razmnoževanje, anatomija in fiziologija, razvoj, ekosistem) 

učencev o izbranih živalih? 

 

 Katere so najpogostejše napačne predstave učencev o izbranih živalih? 
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3 MATERIALI IN METODE 

3.1 NAČRTOVANJE RAZISKAVE 

Učenci živali, ki so tipični predstavniki posamezne skupine pravilno uvrstijo (žaba = 

dvoživka, kuščar = plazilec). Živali, kot je na primer želva, pa zaradi njenega načina 

življenja večinoma uvrstijo med dvoživke. Prav tako močerada, ki spominja na kuščarja, 

uvrstijo med plazilce (Yen in sod., 2004, 2007). Omenjeno smo preverili tudi na skupini 

učencev v prilagojenem učnem programu. Oblikovan je bil intervju, s katerim smo 

preverjali predstave učencev o dvoživkah in plazilcih, in sicer plazilci − močvirska 

sklednica (Emys orbicularis), navadni gož (Zamenis longissimus); dvoživke − navadna 

krastača (Bufo bufo), navadni močerad (Salamandra salamandra) in človeška ribica 

(Proteus anguinus).  Z vsakim učencem smo individualno izvedli intervju, po opravljenih 

intervjujih smo izdelali tipkopis zvočnih posnetkov. Dobljene podatke smo kvalitativno ali 

kvantitativno analizirali.  

 

3.2 VZOREC 

Intervju je bil opravljen pri učencih sedmega, osmega in devetega razreda osnovne šole s 

prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenim standardom. V 

raziskovalni nalogi je skupno sodelovalo 25 učencev. Ker ima šola majhno populacijo 

učencev so v raziskavi sodelovali vsi učenci 7., 8. in 9. razreda, skupno 25 učencev. V 

tabeli 1 so predstavljeni podatki o številu učencev v posameznem razredu.  

 

Tabela 1: Deskriptivna statistika vzorca glede na razred učencev 

RAZRED 7. razred 8. razred 9. razred 

ŠTEVILO UČENCEV 12 8 5 

DELEŽ UČENCEV 48 % 32 % 20 % 

 

Od 25 učencev je bilo, 48 % (N = 12) učencev iz 7. razreda, 32 % (N = 8) učencev iz 8. 

razreda in 20 % (N = 5) učencev iz 9. razreda. 

 

V tabeli 2 so predstavljeni podatki o spolu učencev glede na razred. 
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Tabela 2: Deskriptivna statistika vzorca glede na spol 

RAZRED 7. razred 8. razred 9. razred SKUPNO DELEŽ 

DEČKI 11 3 4 18 72 % 

DEKLICE 1 5 1 7 28 % 

SKUPNO 12 8 5 25 100 % 

 

V raziskavi je sodelovalo 72 % (N = 18) dečkov in 28 % (N = 7) deklic. Iz 7. razreda je  

sodelovalo 11 dečkov in 1 deklica, iz 8. razreda 3 dečki in 5 deklic, ter iz 9. razreda 4 dečki 

in 1 deklica. 

 

Učenci, ki so sodelovali v raziskavi; so v povprečju stari 14 let. Starost učencev in njihova 

povprečna starost glede na razred je predstavljena v tabeli 3.  

 

Tabela 3: Deskriptivna statistika vzorca glede na starost 

STAROST 12 let 13 let 14 let 15 let 16 let POVPREČNA 

STAROST 

7. razred - št. učencev 1 6 4 1 0 13,4 let 

8. razred - št. učencev 0 1 2 3 2 14,8 let 

9. razred - št. učencev 0 0 1 4 0 14,8 let 

SKUPAJ 1 7 7 8 2 14,3 let 

 

Povprečna starost v sedmem razredu je 13,4 leta, v osmem razredu 14,8 let in prav tako v 

devetem razredu 14,8 let. 

 

3.3 INSTRUMENT 

Kot instrument je bil izbran intervju, ki smo ga izvedli z vsakim učencem individualno v 

ločenem prostoru. Intervju je potekal, v povprečju 20-30 minut. Vsak intervju je bil posnet 

s snemalnikom zvoka in kasneje pretvorjen v pisno obliko. 

 

Intervju je bil razdeljen v dva sklopa. Prvi sklop je vseboval osnovna vprašanja o starosti, 

spolu in razredu učenca, drugi sklop, splošna vprašanja o dvoživkah in plazilcih, zadnji 

sklop pa se je nanašal na slike petih živali, in sicer plazilci − močvirska sklednica (Emys 
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orbicularis), navadni gož (Zamenis longissimus); dvoživke − navadna krastača (Bufo 

bufo), navadni močerad (Salamandra salamandra) in človeška ribica (Proteus anguinus). 

 

Slike živali so bile učencem prikazane v naslednjem vrstnem redu, in sicer: 1. navadna 

krastača (Bufo bufo), 2. navadni gož (Zamenis longissimus), 3. človeška ribica (Proteus 

anguinus), 4. močvirska sklednica (Emys orbicularis), 5. navadni močerad (Salamandra 

salamandra). Z izvedbo intervjuja smo preverjali njihovo prepoznavanje, uvrščanje, znanje 

in predstave za posamezno taksonomsko vrsto. 

 

3.4 OBDELAVA PODATKOV 

Zbrane intervjuje smo iz zvočnih zapisov pretvorili v pisno obliko, s pomočjo katere smo 

izvedli kvalitativno in kvantitativno analizo. Posamezne odgovore učencev smo s pomočjo 

programa MS Excel klasificirali v posamezne kategorije. Ti podatki so bili nato preneseni 

in statistično obdelani s statističnim programom SPSS. 

 

Razlike med posameznimi skupinami in spremenljivkami smo preverjali s preizkusom Hi
2
. 
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4 REZULTATI 

V rezultatih so predstavljena posamezna vprašanja intervjuja po raziskovalnih vprašanjih, 

in sicer v treh sklopih: 

 

4.1 PREDSTAVE O ZNAČILNOSTIH IN VRSTAH DVOŽIVK IN PLAZILCEV 

4.1.1 Dvoživke 

Ali poznaš kako vrsto dvoživk? Katero/katere? 

Učenci so pri tem vprašanju omenjali različne živali in živalske skupine, ki jih ne 

uvrščamo le med dvoživke (tabela 4).  

 

Tabela 4: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o poznavanju vrst dvoživk glede na razred 

SKUPINA ŽIVALI 

Frekvenca (%) Hi
2
 preizkus 

Sedmi Osmi Deveti Hi
2
 df p 

Dvoživke 3 (25) 4 (50) 0 (0) 5,061 2 0,080 

Plazilci 2 (16,7) 4 (50) 1 (20) 2,740 2 0,254 

Ribe 0 (0) 2 (25) 0 (0) NR 

  Sesalci 4 (33,3) 2 (25) 1 (20) 0,370 2 0,831 

Ptice 0 (0) 1 (12,5) 0 (0) NR 

  Členonožci 4 (33,3) 2(25) 1 (20) 0,370 2 0,831 

Mehkužci 0 (0) 1 (12,5) 0 (0) NR 

   

Samo en učenec (4 %) sedmega razreda je odgovoril popolnoma pravilno, saj je pravilno 

navedel predstavnike dvoživk . Skupno je sedem učencev (7. razred: 25 %; 8. razred: 50 

%; 9. razred: 0 %) navedlo predstavnike dvoživk, prav tako jih je sedem (7. razred: 16,7 %; 

8. razred: 50 %; 9. razred: 20 %) omenjalo plazilce (kačo, želvo, kuščarja) in sedem (7. 

razred: 33,3 %; 8. razred: 25 %; 9. razred: 20 %) sesalce (opica, konj, mačka, pes, medved, 

volk, lisica, srna), sedem (7. razred: 33,3 %; 8. razred: 25 %; 9. razred: 20 %) pa jih je 

omenjalo členonožce (stonoga, pajek, različne vrste žuželk). Dva (7. razred: 0 %; 8. razred: 

25 %; 9. razred: 0 %) sta omenjala ribe, eden (7. razred: 0 %; 8. razred: 12,5 %; 9. razred: 

0 %) je omenil ptice. Eden izmed učencev je navedel hobotnico.  
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Med razporeditvami odgovorov glede na razred nismo ugotovili statistično pomembnih 

razlik za nobeno od omenjenih skupin živali (vse p > 0,05) ali jih nismo mogli izračunati 

(NR). 

 

Kaj je značilno za dvoživke?  

Učenci so pri tem vprašanju omenjali različne značilnosti živali, posamezne omenjene 

značilnosti smo razporedili v kategorije (tabela 5).  

 

Tabela 5: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o značilnostih dvoživk glede na razred 

KATEGORIJE 

Frekvenca (%) Hi
2
 preizkus 

Sedmi Osmi Deveti Hi
2
 df p 

Število odgovorov 4 (33,3) 7 (87,5) 4 (80) 7,432 2 0,025 

Pravilno 0 (0) 1 (12,5) 0 (0) NR 

  Gibanje 4 (33,3) 4 (50) 1 (20) 1,300 2 0,522 

Prehranjevanje 1 (8,3) 0 (0) 0 (0) NR 

  Telesna zgradba 1 (8,9) 0 (0) 1 (20) NR 

  Ž. prostor 3 (25) 4 (50) 0 (0) 5,061 2 0,080 

Razmnoževanje in razvoj 0 (0) 1 (12,5) 2 (40) NR 

   

Največ učencev, in sicer skupno devet (7. razred: 33,3 %; 8. razred: 50 %; 9. razred: 20 %) 

je, kot značilnost navedlo gibanje oz. način gibanja (letijo, skačejo, se plazijo, plavajo). 

Sedem učencev (7. razred: 25 %; 8. razred: 50 %; 9. razred: 0 %) je omenjalo življenjski 

prostor (na kopnem, v vodi, v zemlji, so na steni, ribniki, mlake). Trije (7. razred: 33,3 %; 8. 

razred: 50 %; 9. razred: 20 %) so omenjali značilnosti razvoja in razmnoževanja (zležejo 

jajčeca, mama skoti mladiče, se parijo, izumrejo, živijo dvakrat), dva (7. razred: 8,9 %; 8. 

razred: 0 %; 9. razred: 20 %) sta omenjala značilnosti telesne zgradbe (imajo dve nogi, so 

majhni). Eden (7. razred: 8,3 %; 8. razred: 0 %; 9. razred: 0 %)  izmed učencev je omenjal 

prehranjevanje (prehranjujejo se z mrčesom).  

 

Med učenci prihaja do statistično pomembnih razlik glede na razred (p < 0,05). Največji 

delež učencev osmega razreda (N=7; 88 %) je podalo odgovor na to vprašanje (p = 0,025). 

Pri ostalih kategorijah statistično pomembnih razlik znotraj navajanj posamezne kategorije 

nismo ugotovili (vse p > 0,05) ali jih nismo mogli izračunati (NR). 
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4.1.2 Plazilci 

Ali poznaš kako vrsto plazilcev? Katero/katere? 

Pri tem vprašanju so učenci omenjali različne živali in živalske skupine, ki jih ne 

uvrščamo, le med plazilce (tabela 6).  

 

Tabela 6: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o poznavanju vrst plazilcev glede na razred 

SKUPINA ŽIVALI 

Frekvenca (%) Hi
2
 preizkus 

Sedmi Osmi Deveti Hi
2
 df p 

Dvoživke 2 (16,7) 0 (0) 1 (20) NR   

Plazilci 8 (66,7) 6 (75) 3 (60) 5,450 2 0,066 

Sesalci 6 (50) 4 (50) 1 (20) 0,429 2 0,782 

Nevretenčarji 3 (25) 1 (12,5) 1 (20) 1,567 2 0,457 

 

Sedem učencev (28 %) je navedlo le predstavnike plazilcev (kuščar, želva, kača, gad, 

slepec, piton, krokodil, martinček, kameleon). Skupno je sedemnajst učencev (7. razred: 

66,7  %; 8. razred: 75 %; 9. razred: 60 %) navedlo predstavnike plazilcev, enajst učencev 

(7. razred: 50 %; 8. razred: 50 %; 9. razred: 20 %) je omenjalo nevretenčarje (gosenica, 

deževnik, mravlja, polž, pajek, škorpijon, rak, gosenica, deževnik, molj). Pet učencev (7. 

razred: 25 %; 8. razred: 12,5 %; 9. razred: 20 %) je omenjalo sesalce (jež, zajec, konj, volk, 

medved, jelen) in trije učenci so omenjali predstavnike dvoživk (žaba, močerad).  

 

Med razporeditvami odgovorov glede na razred nismo ugotovili statistično pomembnih 

razlik za nobeno od omenjenih skupin živali (vse p > 0,05) ali jih nismo mogli izračunati 

(NR). 

 

Kaj je značilno za plazilce? 

Učenci so pri tem vprašanju omenjali različne značilnosti živali, posamezne omenjene 

značilnosti smo razporedili v kategorije (tabela 7).  
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Tabela 7: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o značilnostih plazilcev glede na razred 

KATEGORIJE 

Frekvenca (%) Hi
2
 preizkus 

Sedmi Osmi Deveti Hi
2
 df p 

Število odgovorov 7 (58,3) 7 (87,5) 4 (80) 2,315 2 0,314 

Pravilno 0 (0) 0 (0) 0 (0) NR   

Gibanje 5 (41,7) 6 (75) 2 (40) 2,589 2 0,274 

Prehranjevanje 0 (0) 1 (12,5) 0 (0) NR   

Telesne značilnosti 3 (25) 3 (37,5) 1 (20) 0,563 2 0,755 

Ž. prostor 1 (8,3) 0 (0) 1 (20) NR   

Razmnoževanje in razvoj 1 (8,3) 1 (12,5) 0 (0) NR   

 

Skupno je trinajst učencev (7. razred: 41,7 %; 8. razred: 75 %; 9. razred: 40 %), kot 

značilnost opisovalo gibanje (se plazijo, hodijo po tleh). Sedem učencev (7. razred: 25 %; 

8. razred: 12,5 %; 9. razred: 20 %)  je opisovalo telesne značilnosti (pičijo, so strupeni, 

spuščajo sluz, nimajo rok, nimajo nog). Dva učenca (7. razred: 8,3 %; 8. razred: 0 %; 9. 

razred: 20 %) sta omenjala življenjski prostor (gozd) in prav tako dva učenca (7. razred: 

8,3 %; 8. razred: 12,5 %; 9. razred: 0 %) razvoj in razmnoževanje (levitev, ležejo jajčeca). 

Eden izmed učencev (7. razred: 0 %; 8. razred: 12,5 %; 9. razred: 0 %) je omenjal 

prehranjevanje (prehranjujejo se z drugimi živalmi – miškami).  

 

Med razporeditvami odgovorov glede na razred nismo ugotovili statistično pomembnih 

razlik za nobeno od omenjenih skupin živali (vse p > 0,05) ali jih nismo mogli izračunati 

(NR). 

 

4.2 PREPOZNAVANJE IN UVRŠČANJE POSAMEZNE TAKSONOMSKE SKUPINE 

GLEDE NA RAZRED 

4.2.1 Dvoživke 

NAVADNA KRASTAČA (Bufo bufo) 

 

Katera žival (navadna krastača) je na fotografiji, za katero vrsto gre? Kaj meniš, za katero 

vrsto gre? 
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Pri tem vprašanju so učenci pri prepoznavanju živali (krastače) na fotografiji, navajali 

različne odgovore. V tabeli 8 so predstavljeni podatki o tem koliko učencev je odgovorilo 

na vprašanje, ne glede na to ali je bil odgovor pravilen, število učencev, ki je pravilno 

odgovorilo ter odgovori učencev, katera žival je na fotografiji glede na razred.  

 

Tabela 8: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o prepoznavanju krastače/žabe glede na razred 

VRSTA ŽIVALI 

Frekvenca (%) Hi
2
 preizkus 

Sedmi Osmi Deveti Hi
2
 df p 

Število odgovorov 10 (83,3) 7 (87,5) 4 (80) NR   

Pravilno 10 (83,3) 6 (75)  4 (80) NR   

Žaba 10 (83,3) 5 (62,5) 4 (80) 1,151 2 0,562 

Krastača 0 (0) 1 (12,5) 0 (0) NR   

Legvan 0 (0) 1 (12,5) 0 (0) NR   

 

Odgovori so bili le deloma pravilni, saj so navajali, da je na fotografiji žaba, z izjemo 

enega učenca osmega razreda, ki je žival s fotografije poimenoval (krastača). Vendar smo 

tudi odgovore, da je na fotografiji žaba, tretirali kot pravilne, glede na to, da smo intervjuje 

izvajali na šoli s prilagojenim programom.  

 

V sedmem razredu je deset učencev (83,3 %) odgovorilo, da je na fotografiji žaba. 

 

V osmem razredu je en učenec od sedmih popolnoma pravilno odgovoril, da je na 

fotografiji krastača. Pet učencev je odgovorilo, da je na fotografiji žaba. Oboje smo šteli za 

pravilen odgovor, torej je šest učencev (75 %) odgovorilo pravilno.  

 

V devetem razredu so štirje učenci (80 %) odgovorili, da je na fotografiji žaba. 

 

Med razporeditvami odgovorov glede na razred nismo ugotovili statistično pomembnih 

razlik za nobeno od omenjenih živali (vse p > 0,05) ali jih nismo mogli izračunati (NR). 

 

Kako (po čem) si jo (žabo/navadno krastačo) prepoznal/-a? 

Učenci so pri tem vprašanju opisovali posamezne dele telesa, po katerih so prepoznali žival 

(krastačo/žabo) na fotografiji. V tabeli 9 so predstavljeni podatki o tem, koliko učencev je 
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odgovorilo na vprašanje in po katerih delih telesa so prepoznali omenjeno žival glede na 

razred. 

 

Tabela 9: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih po katerih so prepoznali krastačo/žabo glede na 

razred 

KATEGORIJE 

Frekvenca (%) Hi
2
 preizkus 

Sedmi Osmi Deveti Hi
2
 df p 

Število odgovorov 10  (83,3) 7 (87,5) 5 (100) NR   

Po nogah 7  (58,3) 6 (75) 1 (20) 3,994 2 0,136 

Po glavi 5 (41,7) 5 (62,5) 2 (40) 1,002 2 0,606 

Po telesu 4 (33,3) 0 (0) 1 (20) 4,740 2 0,093 

Po koži 1 (8,3) 6 (75) 0 (0) 13,766 2 0,001 

Drugo 2 (16,7) 4 (50) 1 (20) 2,740 2 0,254 

 

Največkrat omenjen del telesa po katerem so učenci sedmega razreda (58,3 %) prepoznali 

žival na fotografiji (krastačo/žabo) so bile noge (po nogah, po krempljih, zadnje skakalne 

noge). Pet učencev (41,7 %) je žival na fotografiji prepoznalo po glavi (po očeh, po glavi, 

po ustih). Štirje učenci (33,3 %) so opisovali obliko telesa, en učenec (8,3 %) kožo (ima 

gubasto kožo) ter dva (16,7 %) po lastnostih, ki smo jih uvrstili pod drugo (ima pike). 

 

Šest učencev (75 %) osmega razreda je žival na fotografiji (krastačo/žabo) prepoznalo po 

nogah (po nogah, ker ima zadaj skakalne noge) in šest učencev (75 %) po koži (ker je 

rjava in ima pike, ima pike, ima luske, ima špičasto kožo, ima polno krast). Pet učencev 

(41,7 %) jo je prepoznalo po glavi (po obrazu, po očeh, po ustih). Štirje učenci (33,3 %) so 

opisovali lastnosti, ki smo jih uvrstili pod drugo (spreminja barve, rega). 

 

Dva učenca (40 %) devetega razreda sta žival na fotografiji (krastačo/žabo) prepoznala po 

glavi (po glavi, ima oči). Ostali trije pa po nogah (20 %), po telesu (20 %) in po lastnosti, 

ki smo jo uvrstili pod drugo (ker rega in skače). 

 

Med učenci prihaja do statistično pomembnih razlik glede na razred (p < 0,05). Največji 

delež učencev osmega razreda (N= 6; 75 %) je krastačo prepoznalo po koži (p = 0,001), v 

sedmem razredu 8,3 % (N= 1)  in  devetem razredu 0 % (N= 0).  
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Pri ostalih kategorijah statistično pomembnih razlik znotraj navajanj posamezne kategorije 

nismo ugotovili (vse p > 0,05) ali jih nismo mogli izračunati (NR). 

 

Ali je ta žival (navadna krastača) dvoživka ali plazilec? 

Učenci so pri tem vprašanju uvrščali žival na fotografiji (žabo ali krastačo) med dvoživke 

ali plazilce. V tabeli 10 so predstavljeni podatki o tem, koliko učencev je odgovorilo na 

vprašanje, število pravilnih in nepravilnih odgovorov ter razporeditev odgovorov glede na 

število učencev različnih razredov. 

 

Tabela 10: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o uvrstitvi krastače glede na razred 

TAKSONOMSKA  

SKUPINA 

Frekvenca (%) Hi
2
 preizkus 

Sedmi Osmi Deveti Hi
2
 df p 

Število odgovorov 11 (91,7) 8 (100) 5 (100) NR   

Pravilno 7 (58,3) 6 (75) 3 (60) 0,643 2 0,725 

Dvoživka 7 (58,3) 6 (75) 3 (60) 0,643 2 0,725 

Plazilec 4 (33,3) 2 (25) 2 (40) 0,340 2 0,844 

 

Skupno je šestnajst učencev (64 %) krastačo/žabo uvrstilo med dvoživke in osem učencev 

med plazilce. 

 

V sedmem razredu je sedem učencev (58,3 %) odgovorilo pravilno in krastačo/žabo 

uvrstilo med dvoživke. Štirje učenci (33,3 %) pa so krastačo/žabo uvrstili med plazilce. 

 

V osmem razredu je šest učencev (75 %) krastačo/žabo uvrstilo med dvoživke, kar je 

pravilen odgovor. Dva učenca (25 %) pa sta jo uvrstila nepravilno med plazilce. 

 

V devetem razredu so trije učenci (60 %) krastačo/žabo uvrstili med dvoživke, kar je 

pravilen odgovor. Nepravilno sta odgovorila dva učenca (40 %), ker sta krastačo/žabo 

uvrstila med plazilce. 

 

Med razporeditvami odgovorov glede na razred nismo ugotovili statistično pomembnih 

razlik za nobeno od omenjenih taksonomskih skupin (vse p > 0,05) ali jih nismo mogli 

izračunati (NR). 
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Zakaj si takega mnenja? 

Pri tem vprašanju so učenci obrazložili, zakaj so žival na fotografiji (žabo/krastačo) uvrstili 

med plazilce ali dvoživke, posamezne odgovore smo razvrstili v kategorije, znotraj teh 

kategorij je navedeno, koliko učencev je omenilo posamezno lastnost. Posamezne 

kategorije in število učencev, ki so na vprašanje odgovorili, so predstavljene v tabeli 11. 

 

Tabela 11: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih krastače/žabe, zaradi katerih pripada določeni 

taksonomski skupini glede na razred 

KATEGORIJE 

Frekvenca (%) Hi
2
 preizkus 

Sedmi Osmi Deveti Hi
2
 df p 

So-niso odgovorili 11 (91,7) 8 (100) 5 (100) NR   

Gibanje 5 (41,7) 6 (75) 1 (20) 0,105 1 0,746 

Življenjski prostor 2 (16,7) 1 (12,5) 0 (0) NR   

Telesne značilnosti 4 (33,3) 2 (25) 3 (60) 1,667 2 0,435 

Življenjski cikel 1 (8,3) 0 (0) 1 (0) NR   

 

Učenci sedmega razreda so največkrat (41,7 %) omenjali gibanje živali (skače, pleza, 

hodi). Telesne značilnosti (ima noge) so omenili štirje učenci (33,3 %). Dva učenca (16,7 

%) sta omenila življenjski prostor (živi v morju, živi na travniku), en učenec (8,3 %) je 

omenil življenjski cikel (ima dvojno življenje v vodi in na kopnem). 

 

Učenci osmega razreda (75 %) so največkrat omenjali gibanje (hodi, skače, se plazi). Dva 

učenca (25 %) sta omenila telesne značilnosti (ima noge, so različnih barv). En učenec 

(12,5 %) je omenjal življenjski prostor (živi v vodi). 

 

Učenci devetega razreda so največkrat omenjali telesne značilnosti, trije učenci (60 %) so 

žival uvrstili na podlagi telesnih značilnosti (ima noge). En učenec (20 %) je krastačo/žabo 

uvrstil na podlagi gibanja (pleza) in en učenec (20 %) na podlagi življenjskega cikla (ko 

enkrat umre, potem spet živi). 

 

Med razporeditvami odgovorov glede na razred nismo ugotovili statistično pomembnih 

razlik za nobeno od omenjenih kategorij (vse p > 0,05) ali jih nismo mogli izračunati (NR). 

 



Drobnič M. Predstave učencev o dvoživkah in plazilcih v šoli s prilagojenim učnim programom. 35 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2016 

MOČERAD/Navadni močerad (Salamandra salamandra)  

 

Katera žival (močerad) je na fotografiji, za katero vrsto gre? Kaj meniš, za katero vrsto 

gre? 

Pri tem vprašanju so učenci pri prepoznavanju živali na fotografiji (močerada) navajali 

različne odgovore. V tabeli 12 so predstavljeni podatki o tem, koliko učencev je odgovorilo 

na vprašanje ne glede na to, ali je bil odgovor pravilen, število učencev, ki je pravilno 

odgovorilo ter odgovori učencev o prepoznavanji živali na fotografiji glede na razred.  

 

Tabela 12: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o prepoznavanju močerada glede na razred 

VRSTA ŽIVALI 

RAZRED Hi
2
 preizkus 

Sedmi Osmi Deveti Hi
2
 df p 

Število odgovorov 10 (83,3) 7 (87,5) 4 (80) NR   

Pravilno 3 (25) 4 (50) 1 (20) 1,753 2 0,416 

Zelenec 1 (8,3) 0 (0) 0 (0) NR   

Kuščar 2 (16,7) 2 (25) 1 (20) 0,205 2 0,902 

Martinček 1 (8,3) 1 (12,5) 0 (0) NR   

Močerad 3 (25)  4 (50) 1 (20) 1,753 2 0,416 

Močeril 0 (0) 0 (0) 1 (20) NR   

Prepoznal, vendar ne poimenoval 3 (25) 0 (0) 1 (20) NR   

 

Največ pravilnih odgovorov so podali učenci osmega razreda, saj so štirje učenci (50 %) 

odgovorili, da je na fotografiji močerad, samo dva učenca (25 %) sta odgovorila, da je na 

fotografiji kuščar, en učenec (12,5 %) pa je žival prepoznal kot martinčka.  

 

V sedmem razredu so le trije učenci (25 %) odgovorili pravilno, trije učenci (25 %) so 

imeli težave s poimenovanjem, žival na fotografiji so prepoznali, vendar je niso znali 

poimenovati. Dva učenca (16,7 %) sta žival poimenovala kuščar, en učenec (8,3 %) je žival 

prepoznal kot martinčka in en (18 %) kot zelenca.  

 

V devetem razredu je le en učenec (20 %) prepoznal močerada, en učenec (20 %) pa je 

žival prepoznal, vendar je ni znal poimenovati. Dva učenca sta žival prepoznala kot 

kuščarja (20 %) in močerila (20 %).  
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Med razporeditvami odgovorov glede na razred nismo ugotovili statistično pomembnih 

razlik za nobeno od omenjenih živali (vse p > 0,05) ali jih nismo mogli izračunati (NR). 

 

Kako (po čem) si ga (močerada) prepoznal/-a? 

Učenci so pri tem vprašanju opisovali različne lastnosti živali, po katerih so prepoznali 

žival (močerada) na fotografiji. V tabeli 13 so predstavljeni podatki o tem, koliko učencev 

je odgovorilo na vprašanje in katere lastnosti živali so opisovali. Slednje so zložene po 

posameznih kategorijah. Znotraj teh kategorij je navedeno, koliko učencev je omenilo 

posamezno lastnost glede na razred.  

 

Tabela 13: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih, po katerih so prepoznali močerada glede na 

razred 

KATEGORIJE 

Frekvenca (%) Hi
2
 preizkus 

Sedmi Osmi Deveti Hi
2
 df p 

Število odgovorov 10 (83,3) 6 (75) 4 (80) 0,205 2 0,902 

Barva telesa 6 (50) 5 (62,5) 3 (60) 0,346 2 0,841 

Telesne značilnosti 5 (41,7) 2 (25) 1 (20) 1,041 2 0,594 

Življenjski prostor 2 (16,7) 1 (12,5) 1 (20) NR   

Gibanje 0 (0) 0 (0) 1 (20) NR   

Ker je imel stik  1 (8,3) 0 (0) 0 (0) NR   

 

Učenci sedmega (50 %), osmega (62,5 %) in devetega razreda (60 %) so žival prepoznali 

po barvi telesa; barva živali je tudi največkrat omenjena lastnost (ima lise, ima rumene 

pike, ker je črn in ima rumene lise, je take barve).  

 

Druga največkrat omenjene lastnosti so telesne značilnosti (ima rep, po nogah, obraz ima 

drugačen) živali. Omenilo jo je pet učencev (41,7 %) iz sedmega razreda, dva učenca (25 

%) iz osmega razreda in en (20 %) učenec iz devetega razreda.  

 

Dva učenca (16,7 %) sedmega razreda, en učenec (12,5 %) osmega in en (20 %) učenec 

devetega razreda so navajali življenjski prostor živali (živi v gozdu). En učenec (20 %) 

devetega razreda je omenjal gibanje (pleza po skalah) in en (8,3 %) učenec sedmega 

razreda je žival prepoznal, ker jo je že videl. 
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Med razporeditvami odgovorov glede na razred nismo ugotovili statistično pomembnih 

razlik za nobeno od omenjenih kategorij (vse p > 0,05) ali jih nismo mogli izračunati (NR). 

 

Ali je ta žival (močerad) dvoživka ali plazilec? 

Učenci so pri tem vprašanju uvrščali žival (močerada) na fotografiji med dvoživke ali 

plazilce. V tabeli 14 so predstavljeni  podatki o tem, koliko učencev je odgovorilo na 

vprašanje, število pravilnih odgovorov ter razporeditev odgovorov, glede na število 

učencev različnih razredov. 

 

Tabela 14: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o uvrstitvi močerada glede na razred 

TAKSONOMSKA   

SKUPINA 

Frekvenca (%) Hi
2
 preizkus 

Sedmi Osmi Deveti Hi
2
 df p 

Število odgovorov 11 (91,7) 8 (100) 5 (100) NR   

Pravilno 4 (33,3) 3 (37,5) 2 (40) 0,075 1 0,784 

Dvoživka 4 (33,3) 3 (37,5) 2 (40) 0,075 1 0,784 

Plazilec 7 (58,3) 5 (62,5) 3 (60) 0,035 2 0,983 

 

Skupno je devet učencev (37,5 %) močerada uvrstilo med dvoživke in petnajst učencev (62 

%) med plazilce.  

 

V sedmem razredu so štirje učenci (33,3 %) odgovorili pravilno, ker so močerada uvrstili 

med dvoživke. Sedem učencev (58,3 %) pa je močerada uvrstilo med plazilce. 

 

V osmem razredu so trije učenci (37,5 %) odgovorili pravilno, ker so močerada uvrstili 

med dvoživke, pet učencev (62,5 %) pa ga je napačno uvrstilo med plazilce.  

 

V devetem razredu sta dva učenca (40 %) močerada uvrstila med dvoživke in odgovorila 

pravilno. Trije učenci (60 %) pa so odgovorili nepravilno, ker so močerada uvrstili med 

plazilce.  

 

Med razporeditvami odgovorov glede na razred nismo ugotovili statistično pomembnih 

razlik za nobeno od omenjenih taksonomskih skupin (vse p > 0,05) ali jih nismo mogli 

izračunati (NR). 
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Zakaj si takega mnenja? 

Pri tem vprašanju so učenci obrazložili, zakaj so žival na fotografiji (močerada) uvrstili 

med plazilce ali dvoživke. Posamezne odgovore smo razvrstili v kategorije, znotraj teh 

kategorij je navedeno, koliko učencev je omenilo posamezno lastnost. Posamezne 

kategorije in  število učencev, ki je na vprašanje odgovorilo, so predstavljene v tabeli 15. 

 

Tabela 15: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih močerada, zaradi katerih pripada določeni 

taksonomski skupini glede na razred 

KATEGORIJE 

Frekvenca (%) Hi
2
 preizkus 

Sedmi Osmi Deveti Hi
2
 df p 

Število odgovorov 11 (91,7) 8 (100) 5 (100) NR   

Gibanje 5 (41,7) 5 (62,5) 2 (40) 1,002 2 0,606 

Telesne značilnosti 5 (41,7) 3 (37,5) 3 (60) 0,681 2 0,712 

Prehranjevanje  0 (0) 1 (12,5) 0 (0) NR   

 

Učenci sedmega razreda (41 %) so največkrat omenjali gibanje živali (pleza, hodi, se 

plazi), prav tako je pet učencev (41,7 %) omenilo telesne značilnosti (ima noge, tako telo).  

 

Učenci osmega razreda so največkrat omenjali gibanje (se plazi, hodi). Gibanje je omenilo 

pet učencev (62,5 %), trije učenci (37,5 %) so omenjali telesne značilnosti (ima noge, ima 

rep), le eden (12,7 %) izmed učencev je omenil prehranjevanje (ker se prehranjuje).  

 

Učenci v devetem razredu so največkrat omenili telesne značilnosti (ima noge), to lastnost 

so omenili kar trije učenci (60 %) ter gibanje (se plazi), ki sta ga omenila dva učenca (40 

%). 

 

Med razporeditvami odgovorov glede na razred nismo ugotovili statistično pomembnih 

razlik za nobeno od omenjenih kategorij (vse p > 0,05) ali jih nismo mogli izračunati (NR). 

 

ČLOVEŠKA RIBICA /Človeška ribica (Proteus anguinus) 

 

Katera žival (človeška ribica) je na fotografiji, za katero vrsto gre? Kaj meniš, za katero 

vrsto gre? 
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Pri tem vprašanju so učenci pri prepoznavanju živali na fotografiji (človeške ribice) 

navajali različne odgovore. V tabeli 16 so predstavljeni podatki o tem, koliko učencev je 

odgovorilo na vprašanje ne glede na to, ali je bil odgovor pravilen, število učencev, ki je 

pravilno odgovorilo ter odgovori učencev, katera žival je na fotografiji glede na razred.  

 

Tabela 16: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o prepoznavanju človeške ribice glede na razred 

VRSTA ŽIVALI 

Frekvenca (%) Hi
2
 preizkus 

Sedmi Osmi Deveti Hi
2
 df p 

Število odgovorov 10 (83,3) 6 (75) 5 (100) 3,786 2 0,151 

Pravilno 5 (41,7) 6 (75) 4 (80) 3,981 1 0,046 

Človeška ribica 4 (33,3) 5 (62,5) 3 (60) 1,424 1 0,233 

Močeril 1 (8,3) 1 (12,5) 1 (20) NR   

Morski konj 1 (8,3) 0 (0) 0 (0) NR   

Morska ribica 0 (0) 0 (0) 1 (20) NR   

Morski konjiček 2 (16,7) 0 (0) 0 (0) NR   

Prepoznal, ni poimenoval 2 (16,7) 0 (0) 0 (0) NR   

 

Največ pravilnih odgovorov so podali učenci devetega razreda, saj so štirje (80 %) 

odgovorili, da je na fotografiji človeška ribica. En učenec (20 %) je žival (človeško ribico) 

na fotografiji poimenoval morska ribica.  

 

V sedmem razredu je pet učencev (41,7 %) odgovorilo pravilno. Dva učenca (16,7 %) sta 

žival prepoznala, vendar je nista poimenovala. Dva učenca (16,7 %) sta odgovorila, da je 

na sliki morska ribica, en učenec (8,3 %) pa, da je na sliki morski konj. 

 

V osmem razredu je šest učencev (75 %) odgovorilo pravilno, da je na sliki človeška 

ribica.  

 

Med učenci prihaja do statistično pomembnih razlik glede na razred (p < 0,05). Največji 

delež učencev devetega razreda (N=6; 75 %) je človeško ribico pravilno prepoznalo in jo 

poimenovalo (p = 0,046). Pri ostalih kategorijah statistično pomembnih razlik znotraj 

navajanj posamezne živali nismo ugotovili (vse p > 0,05) ali jih nismo mogli izračunati 

(NR).  
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Kako (po čem) si jo (človeško ribico) prepoznal/-a? 

Učenci so pri tem vprašanju opisovali različne lastnosti živali, po kateri so prepoznali žival 

(človeško ribico) na fotografiji. V tabeli 17 so predstavljeni podatki o tem, koliko učencev 

je odgovorilo na vprašanje in katere lastnosti živali so opisovali. Slednje so zložene po 

posameznih kategorijah. Znotraj teh kategorij je navedeno, koliko učencev je omenilo 

posamezno lastnost glede na razred.  

 

Tabela 17: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih po katerih so prepoznali človeško ribico glede na 

razred 

KATEGORIJE 

Frekvenca (%) Hi
2
 preizkus 

Sedmi Osmi Deveti Hi
2
 df p 

Število odgovorov 8 (66,7) 6 (75) 5 (100) 2,527 2 0,283 

Telesne značilnosti 7 (58,3) 6 (75) 5 (100) 4,350 2 0,114 

Življenjski prostor 5 (41,7) 1 (12,5) 2 (40) 2,284 2 0,319 

Ker jo je videl v živo 

ali po televiziji 0 (0) 2 (25) 1 (20) NR  

 

 

 

Učenci sedmega (58,3 %), osmega (75 %) in devetega razreda (100 %) so žival prepoznali 

po telesnih značilnostih (ker ima roke in noge, nima oči, barva telesa, rdeči čopki za 

vratom, ima dolgo telo). Telesne značilnosti so največkrat omenjene kot prepoznavni znak 

človeške ribice v vseh treh razredih.  

 

V sedmem razredu so poleg telesnih značilnosti učenci največkrat omenjali življenjski 

prostor (živi v temi, na kamenju, živi v Postojnski jami). Življenjski prostor je omenilo pet 

učencev (41,7 %). 

 

Prav tako so učenci devetega razreda poleg telesnih značilnosti omenjali življenjski prostor 

(živi v Postojnski jami). Življenjski prostor sta omenjala dva učenca (40 %). En učenec (20 

%) jo je prepoznal, ker je imel z njo neposreden stik. 

 

Učenci osmega razreda pa so poleg telesnih značilnosti človeško ribico prepoznali, ker so 

jo videli v živo ali po televiziji (25 %). En učenec (12,5 %) je kot prepoznavno lastnost 

navedel njen življenjski prostor (živi v Postojnski jami). 
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Med razporeditvami odgovorov glede na razred nismo ugotovili statistično pomembnih 

razlik za nobeno od omenjenih kategorij (vse p > 0,05) ali jih nismo mogli izračunati (NR). 

 

Ali je ta žival (človeška ribica) dvoživka ali plazilec? 

Učenci so pri tem vprašanju uvrščali žival na fotografiji (človeško ribico) med dvoživke ali 

plazilce. V tabeli 18 so predstavljeni  podatki o tem, koliko učencev je odgovorilo na 

vprašanje, število pravilnih odgovorov ter razporeditev odgovorov glede na število 

učencev različnih razredov. 

 

Tabela 18: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o uvrstitvi človeške ribice glede na razred 

TAKSONOMSKA    

SKUPINA 

Frekvenca (%) Hi
2
 preizkus 

Sedmi Osmi Deveti Hi
2
 df p 

Število odgovorov 11 (91,7) 8 (100) 5 (100) NR   

Pravilno 4 (33,3) 2 (25) 3 (60) 1,667 2 0,435 

Dvoživka 4  (33,3) 2 (25) 3 (60) 1,667 2 0,435 

Plazilec 7 (58,3) 6 (75) 2 (40) 1,622 2 0,444 

 

Skupno je devet učencev (37,5 %) človeško ribico uvrstilo med dvoživke in petnajst 

učencev (62,5 %) med plazilce.  

 

V sedmem razredu so štirje učenci (33,3 %) odgovorili pravilno, ker so človeško ribico 

uvrstili med dvoživke. Sedem učencev (58,3 %) pa je človeško ribico uvrstilo med 

plazilce. 

 

V osmem razredu sta dva učenca (25 %) odgovorila pravilno, ker sta človeško ribico 

uvrstila med dvoživke, šest učencev (75 %) pa jo je napačno uvrstilo med plazilce.  

 

V devetem razredu so trije učenci (60 %) človeško ribico uvrstili med dvoživke in 

odgovorili pravilno. Dva učenca (40 %) pa sta odgovorila nepravilno, ker sta človeško 

ribico uvrstila med plazilce. 

 

Med razporeditvami odgovorov, glede na razred, nismo ugotovili statistično pomembnih 

razlik za nobeno od omenjenih taksonomskih skupin (vse p > 0,05) ali jih nismo mogli 
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izračunati (NR). 

 

Zakaj si takega mnenja? 

Pri tem vprašanju so učenci obrazložili, zakaj so žival na fotografiji (človeško ribico) 

uvrstili med plazilce ali dvoživke, posamezne odgovore smo razvrstili v  kategorije, znotraj 

teh kategorij je navedeno, koliko učencev je omenilo posamezno lastnost. Posamezne 

kategorije in  število učencev, ki je na vprašanje odgovorilo, so predstavljene v tabeli 19. 

 

Tabela 19: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih človeške ribice, zaradi katerih pripada določeni 

taksonomski skupini glede na razred 

KATEGORIJE 

Frekvenca (%) Hi
2
 preizkus 

Sedmi Osmi Deveti Hi
2
 df p 

So-niso odgovorili 10 (83,3) 8 (100) 5 (100) NR   

Gibanje 3 (25) 6 (75) 3 (60) 2,887 1 0,089 

Telesne značilnosti 3 (25) 5 (62,5) 2 (40) 1,426 2 0,490 

Življenjski prostor 3 (25) 3 (37,5) 0 (0) 3,473 2 0,176 

 

Učenci sedmega razreda so omenjali gibanje živali (pleza, hodi, plava), to lastnost so 

omenili trije učenci (25 %), prav tako so trije učenci (25 %) omenili telesne značilnosti 

(ima noge in roke, nima oči). Prav tako so trije (25 %) omenjali življenjski prostor (živi v 

vodi, je v vodi in na kopnem). 

 

Učenci osmega razreda so največkrat omenjali gibanje (se plazi), gibanje je omenilo šest 

učencev (75 %), pet učencev (62,5 %) je omenjalo telesne značilnosti (ima noge). Trije 

učenci (37,5 %) pa so omenjali življenjska prostora (živi v vodi, živi v vodi in na kopnem).  

 

Tudi učenci v devetem razredu so največkrat omenili gibanje (pleza, plava), to lastnost so 

omenili trije učenci (60 %) ter telesne značilnosti (ima noge, ima rep), to sta omenila dva 

učenca (40 %). 

 

Med razporeditvami odgovorov glede na razred nismo ugotovili statistično pomembnih 

razlik za nobeno od omenjenih kategorij (vse p > 0,05) ali jih nismo mogli izračunati (NR). 
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4.2.2 Plazilci 

KAČA/Navadni gož (Zamenis longissimus) 

 

Katera žival (kača) je na fotografiji, za katero vrsto gre? Kaj meniš, za katero vrsto gre? 

Pri tem vprašanju so učenci pri prepoznavanju živali na fotografiji (kača) navajali različne 

odgovore. V tabeli 20 so predstavljeni podatki o tem, koliko učencev je odgovorilo na 

vprašanje ne glede na to, ali je bil odgovor pravilen, število učencev, ki so pravilno 

odgovorili ter odgovori učencev glede na razred.  

 

Tabela 20: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o prepoznavanju kače glede na razred 

VRSTA ŽIVALI 

Frekvenca (%) Hi
2
 preizkus 

Sedmi Osmi Deveti Hi
2
 df p 

Število odgovorov 11 (91,7) 8 (100) 5 (100) NR   

Pravilno 10 (83,3)  7 (87,5) 5 (100) NR   

Kača 10 (83,3) 7 (87,5) 5 (100) NR   

Slepec 1 (8,3) 0 (0) 0 (0) NR   

Močerad 0 (0) 1 (12,5) 0 (0) NR   

 

Največ pravilnih odgovorov so podali učenci devetega razreda (100 %), saj so vsi učenci 

odgovorili, da je na fotografiji kača.  

 

V sedmem razredu je deset učencev (83,3 %) odgovorilo pravilno. Le en učenec (12,5 %) 

jo je prepoznal napačno, saj je odgovoril, da je na fotografiji slepec.  

 

V osmem razredu je sedem učencev (87,5 %) odgovorilo pravilno, da je na sliki kača. En 

učenec (12,5 %) je žival (kačo) na fotografiji prepoznal kot močerada. 

 

Med razporeditvami odgovorov, glede na razred, nismo mogli izračunati (NR) statistično 

pomembnih razlik.  

 

Kako (po čem) si jo (kačo) prepoznal/-a? 

Učenci so pri tem vprašanju opisovali različne lastnosti živali, po katerih so prepoznali 
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žival (kačo) na fotografiji. V tabeli 21 so predstavljeni podatki o tem, koliko učencev je 

odgovorilo na vprašanje in katere lastnosti živali so opisovali. Slednje so zložene po 

posameznih kategorijah. Znotraj teh kategorij je navedeno, koliko učencev je omenilo 

posamezno lastnost glede na razred.  

 

Tabela 21: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih po katerih so prepoznali kačo glede na razred 

KATEGORIJE 

Frekvenca (%) Hi
2
 preizkus 

Sedmi Osmi Deveti Hi
2
 df p 

Število odgovorov 11 (91,7)  8 (100) 5 (100) NR   

Telo 9 (75) 6 (75) 5 (100) 2,527 2 0,283 

Glava 1 (8,3)  2 (25) 1 (20) NR   

Koža 0 (0) 1 (12,5) 0 (0) NR   

Gibanje 0 (0) 5 (62,5) 1 (20) 7,175 2 0,028 

Že imel stik 1 (8,3) 0 (0) 0 (0) NR   

 

Učenci sedmega (75 %), osmega (75 %) in devetega razreda (100 %) so žival prepoznali 

po telesu (je zvita, po telesu, je velika, je debela, je dolga, je vijugasta). Telesne značilnosti 

so največkrat omenjene kot prepoznavni znak kače v vseh treh razredih.  

 

V sedmem razredu je en učenec (8,3 %) žival prepoznal po glavi, en učenec (8,3 %) je 

odgovoril, da jo je prepoznal, ker jo je že videl. 

 

Učenci osmega razreda pa so poleg značilnosti telesa (75 %) kačo prepoznali po njenem 

gibanju (se plazi, pleza). Gibanje je bil prepoznavni znak za pet učencev (62,5 %). Dva 

učenca (25 %) sta omenjala, da sta jo prepoznala po glavi (ima oči, ostre zobe, debelo 

glavo). En učenec (12,5 %) je omenjal, da jo je prepoznal po barvi. 

 

Učenci v devetem razredu (100 %) so kačo prepoznali po telesu, vendar jo je en učenec (20 

%) prepoznal po gibanju (se plazi, se zvija). En učenec pa jo je prepoznal po glavi. 

 

Med učenci prihaja do statistično pomembnih razlik glede na razred (p < 0,05). Največji 

delež učencev osmega razreda (N= 5; 62,5 %) je kačo prepoznalo po gibanju (p = 0,028), v 

sedmem 0 % (N=0) in v devetem razredu 20 % (N=1). Pri ostalih kategorijah statistično 
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pomembnih razlik znotraj navajanj posamezne kategorije nismo ugotovili (vse p > 0,05) ali 

jih nismo mogli izračunati (NR). 

 

Ali je ta žival (kača) dvoživka ali plazilec? 

Učenci so pri tem vprašanju uvrščali žival na fotografiji med dvoživke ali plazilce. V tabeli 

22 so predstavljeni podatki o tem, koliko učencev je odgovorilo na vprašanje, število 

pravilnih odgovorov ter razporeditev odgovorov glede na razred. 

 

Tabela 22: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o uvrstitvi kače glede na razred 

TAKSONOMSKA 

SKUPINA 

Frekvenca (%) Hi
2
 preizkus 

Sedmi Osmi Deveti Hi
2
 df p 

So-niso odgovorili 11 (91,7) 8 (100) 5 (100) NR   

Pravilno 11 (91,7)  7 (87,5) 5 (100) NR   

Dvoživka 0 (0) 1 (12,5) 0 (0) NR   

Plazilec 11 (91,7)  7 (87,5) 5 (100) NR   

 

Skupno je triindvajset učencev (95,8 %) kačo uvrstilo med plazilce, le en učenec (4,1 %) 

osmega razreda je kačo uvrstil med dvoživke, kar je bil edini nepravilni odgovor. 

Statistično pomembnih razlik glede na razred, nismo mogli izračunati (NR). 

 

Zakaj si takega mnenja? 

Pri tem vprašanju so učenci obrazložili, zakaj so žival na fotografiji (kačo) uvrstili med 

plazilce ali dvoživke, posamezne odgovore smo razvrstili v  kategorije, znotraj teh 

kategorij je navedeno, koliko učencev je omenilo posamezno lastnost. Posamezne 

kategorije in število učencev, ki je na vprašanje odgovorilo, so predstavljene v tabeli 23. 

 

Tabela 23: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih kače, zaradi katerih pripada določeni 

taksonomski skupini glede na razred 

KATEGORIJE 

Frekvenca (%) Hi
2
 preizkus 

Sedmi Osmi Deveti Hi
2
 df p 

Število odgovorov 11 (91,7)  8 (100) 5 (100) NR   

Gibanje 9 (75) 7 (87,5) 3 (60) 1,300 2 0,522 

Telesne značilnosti 4 (33,3) 2 (25) 2 (40)  0,340 2 0,844 

 



Drobnič M. Predstave učencev o dvoživkah in plazilcih v šoli s prilagojenim učnim programom. 46 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2016 

Učenci sedmega razreda so omenjali gibanje živali (pleza, se plazi, se vleče), to lastnost je 

omenilo devet učencev (75 %). Štirje učenci (33,3 %) so opisovali telesne značilnosti 

(nima nog, ker je kača, ima celo telo, jezik kaže, da dobi zrak).  

 

Učenci osmega razreda so največkrat omenjali gibanje (se plazi, pleza, leži na tleh), 

gibanje je omenilo sedem učencev (87,5 %), dva učenca (25 %) sta omenjala telesne 

značilnosti (je take oblike, nima nog). 

 

Učenci v devetem razredu so največkrat omenili gibanje (se plazi), to lastnost so omenili 

trije učenci (60 %) ter telesne značilnosti (nima nog), to sta omenila dva učenca (40 %). 

 

Med razporeditvami odgovorov, glede na razred, nismo ugotovili statistično pomembnih 

razlik za nobeno od omenjenih kategorij (vse p > 0,05) ali jih nismo mogli izračunati (NR). 

 

ŽELVA /Močvirska sklednica (Emys orbicularis) 

 

Katera žival (želva) je na fotografiji, za katero vrsto gre? Kaj meniš, za katero vrsto gre? 

Pri tem vprašanju so učenci pri prepoznavanju živali na fotografiji (želva) navajali različne 

odgovore. V tabeli 24 so predstavljeni podatki o tem, koliko učencev je odgovorilo na 

vprašanje, število učencev, ki je pravilno odgovorilo, ter odgovori učencev, katera žival je 

na fotografiji glede na razred.  

 

Tabela 24: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o prepoznavanju želve glede na razred 

VRSTA ŽIVALI 

Frekvenca (%) Hi
2
 preizkus 

Sedmi Osmi Deveti Hi
2
 df p 

Število odgovorov 12 (100) 8 (100) 5 (100) NR   

Pravilno 12 (100)  8 (100) 4 (80) NR   

Želva 12 (100) 8 (100) 4(80) NR   

Prepoznal, ni poimenoval 0 (0) 0 (0) 1 (20) NR   

 

Skoraj vsi učenci štiriindvajset (96 %) so žival prepoznali in odgovorili, da je na fotografiji 

želva, le en učenec devetega razreda ni znal poimenovati živali na sliki. 
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Statistično pomembnih razlik glede na razred jih nismo mogli izračunati (NR). 

 

Kako (po čem) si jo (želvo) prepoznal/-a? 

Učenci so pri tem vprašanju opisovali različne lastnosti živali, po kateri so prepoznali žival 

(želvo) na fotografiji. V tabeli 25 so predstavljeni podatki o tem, koliko učencev je 

odgovorilo na vprašanje in katere lastnosti živali so opisovali. Slednje so zložene po 

posameznih kategorijah. Znotraj teh kategorij je navedeno, koliko učencev je omenilo 

posamezno lastnost glede na razred.  

 

Tabela 25: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih po katerih so prepoznali želve glede na razred 

KATEGORIJE 

Frekvenca (%) Hi
2
 preizkus 

Sedmi Osmi Deveti Hi
2
 df p 

Število odgovorov 11 (91,7) 8 (100) 5 (100) NR   

Po oklepu 11(91,7)  8 (100) 4 (80) NR   

Ostale telesne značilnosti 4 (33,3) 5 (62,5) 3 (60) 2,026 2 0,363 

Gibanje  1 (8,3) 0 (0) 1 (20) NR   

 

Učenci sedmega (91,7 %), osmega (100 %) in devetega razreda (80 %) so žival prepoznali 

po oklepu (oklep, to kar ima gor, ima klobuk, ima kapo, ima bunko, to na hrbtu, ima hišo).  

 

V sedmem razredu so štirje učenci (33,3 %) poleg oklepa želvo prepoznali po ostalih 

telesnih značilnostih (po nogah, po repu, po gubasti koži na glavi, po glavi). En učenec je 

omenjal gibanje (ker pleza). 

 

Učenci osmega razreda so poleg oklepa želvo prepoznali po ostalih telesnih značilnostih. 

Ostale telesne značilnosti (po vratu, po glavi, po repu, po nogah) je omenjalo pet učencev 

(62,5 %).  

 

Učenci v devetem razredu (60 %) so kačo prepoznali še po ostalih telesnih značilnostih (po 

koži, po nogah, po krempljih, po repu), en učenec (20 %) je želvo prepoznal po gibanju (se 

plazi po vseh štirih).  

 

Med razporeditvami odgovorov glede na razred nismo ugotovili statistično pomembnih 
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razlik za nobeno od omenjenih kategorij (vse p > 0,05) ali jih nismo mogli izračunati (NR). 

 

Ali je ta žival (želva) dvoživka ali plazilec? 

Učenci so pri tem vprašanju uvrščali žival na fotografiji (želvo) med dvoživke ali plazilce. 

V tabeli 26 so predstavljeni  podatki o tem, koliko učencev je odgovorilo na vprašanje, 

število pravilnih ter razporeditev odgovorov, glede na razred. 

 

Tabela 26: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o uvrstitvi želve glede na razred 

TAKSONOMSKA    

SKUPINA 

Frekvenca (%) Hi
2
 preizkus 

Sedmi Osmi Deveti Hi
2
 df p 

Število odgovorov 11 (91,7) 8 (100) 5 (100) NR   

Pravilno 3 (25) 3 (37,5) 4 (80) 5,173 2 0,075 

Dvoživka 8 (66,7) 6 (75) 1 (20) 4,373 2 0,112 

Plazilec 3 (25)  3 (37,5) 4 (80) 4,566 2 0,102 

 

Skupno je petnajst učencev (62,5 %) želvo uvrstilo med dvoživke, deset učencev (41,7 %) 

pa jo je uvrstilo med plazilce. 

 

V sedmem razredu so trije učenci (25 %) želvo uvrstili pravilno med plazilce, ostalih osem 

(66,7 %) pa jo je uvrstilo med dvoživke. 

 

Tudi v osmem razredu so učenci v večini (75 %) želvo uvrstili med dvoživke, le trije 

učenci (37,5 %) so jo uvrstili med plazilce. 

 

V devetem razredu pa je večina učencev (80 %) želvo uvrstila pravilno med plazilce, le en 

učenec (20 %) jo je uvrstil med dvoživke. 

 

Med razporeditvami odgovorov glede na razred nismo ugotovili statistično pomembnih 

razlik za nobeno od omenjenih taksonomskih skupin (vse p > 0,05) ali jih nismo mogli 

izračunati (NR). 

 

Zakaj si takega mnenja? 

Pri tem vprašanju so učenci obrazložili, zakaj so žival (želvo) na fotografiji uvrstili med 
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plazilce ali dvoživke, posamezne odgovore smo razvrstili v  kategorije; znotraj teh 

kategorij je navedeno, koliko učencev je omenilo posamezno lastnost. Posamezne 

kategorije in  število učencev, ki je na vprašanje odgovorilo, so predstavljene v tabeli 27. 

 

Tabela 27: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih želve, zaradi katerih pripada določeni 

taksonomski skupini glede na razred 

KATEGORIJE 

Frekvenca (%) Hi
2
 preizkus 

Sedmi Osmi Deveti Hi
2
 df p 

Število odgovorov 11 (91,7) 8 (100) 5 (100) NR   

Gibanje 4 (33,3) 7 (87,5) 2 (40) 6,583 2 0,037 

Telesne značilnosti 4 (33,3) 3 (37,5) 3 (60) 1,059 2 0,589 

Življenjski prostor 3 (25) 1 (12,5) 0 (0) NR   

Razmnoževanje  1 (8,3) 0 (0) 0 (0) NR   

 

Pri učencih sedmega razreda, so bile najbolj pogosto omenjene kategorije gibanje (hodi, 

pleza) in telesne značilnosti (ima noge) oboje so omenili štirje učenci (33,3 %). Trije 

učenci (25 %) so omenjali življenjski prostor (živi v morju, živi na kopnem in v vodi). En 

učenec (8,3%) je omenil razmnoževanje (izleže se iz jajčeca). 

 

 Učenci osmega razreda so največkrat omenjali gibanje (se plazi, plava, hodi), ki ga je 

omenilo sedem učencev (87,5 %), trije učenci (37,5 %) so omenjali telesne značilnosti 

(ima noge, rep).  En učenec je omenil življenjski prostor (živi na kopnem in v vodi). 

 

Učenci v devetem razredu so največkrat omenili telesne značilnosti (je velika, ima 

kremplje, ima  noge), to lastnost so omenili kar trije učenci (60 %) ter gibanje (pleza, se 

plazi), to sta omenila dva učenca (40 %). 

 

Med učenci prihaja do statistično pomembnih razlik glede na razred (p < 0,05). Največji 

delež učencev osmega razreda (N= 7; 87,5 %) je želvo prepoznalo po gibanju (p = 0,037), 

v sedmem razredu 33,3 % (N=4) in v devetem razredu 40 % (N=2). Pri ostalih kategorijah 

statistično pomembnih razlik znotraj navajanj posamezne kategorije nismo ugotovili (vse p 

> 0,05) ali jih nismo mogli izračunati (NR). 
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4.3 PREPOZNAVANJE IN UVRŠČANJE  POSAMEZNE TAKSONOMSKE SKUPINE 

GLEDE NA NEPOSREDEN STIK Z ŽIVALJO 

V tem sklopu so predstavljeni rezultati uvrščanja živali ter razlogov za uvrščanje živali v 

sistem glede na to, ali so učenci sporočili predhodne neposredne izkušnje z živalmi. Ker je 

vzorec učencev majhen in ker so učenci z izjemo človeške ribice kar v visokem deležu 

navajali neposredne izkušnje z živalmi, v tem sklopu navajamo le rezultate opisne 

statistike.  

 

4.3.1 Dvoživke 

NAVADNA KRASTAČA (Bufo bufo) 

 

Si že kdaj imel/-a stik s tako živaljo (si jo v živo videl/-a, držal/-a v roki, se je dotikal/-a…)? 

Učenci so navedli ali so že kdaj imeli neposreden stik s tako živaljo (žabo ali krastačo) ali 

ne. Rezultati posameznih odgovorov glede na razred, so predstavljeni v tabeli 28.  

 

Tabela 28: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o neposrednem stiku s krastačo/žabo, glede na razred. 

 

Frekvenca (%)  

Sedmi Osmi Deveti SKUPAJ 

Imeli neposreden stik 8 (72,7) 7 (87,5) 4 (80) 19 (76) 

Še niso imeli stika 4 (36,6) 1 (12,5) 1 (20) 6 (24) 

So-niso odgovorili 12 (100) 8 (100) 5 (100) 25 (100) 

 

Ker so učenci prepoznali žival kot žabo, smo neposreden stik z žabo, tretirali kot 

neposreden stik s krastačo. Tisti učenci, ki so odgovorili, da so imeli neposreden stik s tako 

živaljo, so navajali različne odgovore: »ja, vendar se nisem dotaknil, ker se polula; ja, na 

cesti; ja, dedi jo je pohodil«. 

 

Devetnajst učencev (76 %) je že imelo neposreden stik z žabo ali krastačo, šest učencev 

(24 %) pa neposrednega stika ni imelo. 

 

Učenci so pri tem vprašanju odgovorili, ali so že imeli neposreden stik s tako živaljo 
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(krastačo/žabo) ali ne. Glede na njihov neposreden stik s tako živaljo smo analizirali 

prepoznavanje živali na fotografiji. Število učencev, ki je na vprašanje odgovorilo, število 

pravilnih odgovorov ter odgovori učencev, glede na neposreden stik so predstavljeni v 

tabeli 29.  

 

Tabela 29: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o prepoznavanju krastače/žabe glede na neposreden stik 

 STIK Z ŽIVALJO 

Frekvenca (%)  

KATEGORIJE DA NE 

Število odgovorov 19 (100) 5 (83,3) 

Pravilno 17 (89,5) 3 (50) 

Žaba 16 (84,2) 3 (50) 

Krastača 1 (5,3) 0 (0) 

Legvan 1 (5,3) 0 (0) 

Ni prepoznal, ni poimenoval 1 (5,3) 2 (33,3) 

 

Odgovori so bili le deloma pravilni, saj so navajali, da je na fotografiji žaba, z izjemo 

enega učenca osmega razreda, ki je žival s fotografije poimenoval (krastača). Vendar smo 

tudi odgovore, da je na fotografiji žaba, tretirali kot pravilne, glede na to, da smo intervjuje 

izvajali na šoli s prilagojenim programom.  

 

Od učencev, ki so imeli neposreden stik jih je sedemnajst (89,5 %) odgovorilo pravilno. 

Vsi so odgovorili, da je žival na fotografiji žaba, z izjemo enega učenca, ki jo je prepoznal 

popolnoma pravilno in je odgovoril, da je žival na fotografiji krastača. En učenec pa je 

odgovoril, da je na fotografiji legvan. 

 

Med učenci, ki neposrednega stika s tako živaljo niso imeli, so trije (50 %) odgovorili 

pravilno, da je žival na fotografiji žaba. Trije učenci pa niso prepoznali in poimenovali 

živali na fotografiji. 

 

Kako (po čem) si jo (navadno krastačo) prepoznal/-a? 

Učenci so pri tem vprašanju opisovali posamezne dele telesa, po katerih so prepoznali žival 

(krastačo/žabo) na fotografiji. V tabeli 30 so predstavljeni podatki o tem, koliko učencev je 
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odgovorilo na vprašanje in po katerih delih telesa so prepoznali omenjeno žival glede na 

stik. 

 

Tabela 30: Lastnosti, po katerih so učenci prepoznali krastačo glede na stik 

 STIK Z ŽIVALJO 

Frekvenca (%)  

KATEGORIJE DA NE 

Število odgovorov 19 (100) 5 (83,3) 

Po nogah 11(57,9) 3 (50) 

Po glavi 9 (47,4) 3 (50) 

Po telesu 4 (21,1) 1 (16,7) 

Po koži 7 (36,8) 0 (0) 

Drugo 7 (36,8) 0 (0) 

 

Učenci, ki so imeli stik z žabo ali krastačo, so največkrat omenili, da so žival prepoznali po 

nogah (po nogah, po krempljih, zadnje skakalne noge), te lastnosti je omenilo enajst 

učencev (57,9 %). Devet učencev (47,4 %) jo je prepoznalo po glavi (po glavi, po očeh, 

ker ima nos, po ustih, po obrazu), sedem učencev (36,8 %) po koži (ima pike, je gubasta, 

ima kraste, luske, ima špičasto kožo) ter prav tako sedem učencev (36,8 %) po lastnostih, 

ki smo jih uvrstili pod drugo (oglašanje, skakanje, spreminja barve, rega). 

 

Lastnosti glave so bile tudi najbolj prepoznaven znak za učence, ki stika z živaljo niso 

imeli; po glavi (po obrazu, po očeh, po ustih) so krastačo/žabo prepoznali trije učenci (50 

%). Prav tako so trije učenci (50 %) omenjali, da so žival prepoznali po nogah. Le en 

učenec (16,7 %) je kot prepoznavni znak navedel, da je žival prepoznal po telesu.  

 

Ali je ta žival (navadna krastača) dvoživka ali plazilec? 

V tabeli 31 so analizirani odgovori uvrstitve živali (krastače/žabe) na fotografiji v 

posamezni taksonomski skupini, glede na neposreden stik, število pravilnih odgovorov in 

število učencev, ki je na vprašanje odgovorilo. 

 



Drobnič M. Predstave učencev o dvoživkah in plazilcih v šoli s prilagojenim učnim programom. 53 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2016 

Tabela 31: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o uvrstitvi krastače/žabe glede na stik 

 STIK Z ŽIVALJO 

Frekvenca (%)  

KATEGORIJE DA NE 

Število odgovorov 19 (100) 5 (83,3) 

Pravilno 11 (57,9) 5 (83,3) 

Dvoživka 11 (57,9) 5 (83,3) 

Plazilec  8 (42,1) (0) 

 

Med učenci, ki so že imeli stik z žabo ali krastačo, je enajst učencev (57,9 %) krastačo 

pravilno uvrstilo med dvoživke, osem učencev (42,1 %) pa jo je uvrstilo nepravilno med 

plazilce. 

 

Med učenci, ki stika niso imeli, je krastačo/žabo pet učencev (83,3 %) uvrstilo pravilno 

med dvoživke, nihče je ni uvrstil nepravilno med plazilce. 

 

Zakaj si takega mnenja? 

Pri tem vprašanju so učenci obrazložili, zakaj so žival (krastačo/žabo) na fotografiji uvrstili 

med plazilce ali dvoživke, posamezne odgovore smo razvrstili v  kategorije, znotraj teh 

kategorij je navedeno, koliko učencev je omenilo posamezno lastnost. Posamezne 

kategorije in število učencev, ki so na vprašanje odgovorili, so predstavljene v tabeli 32. 

 

Tabela 32: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih krastače/žabe, zaradi katerih pripada določeni 

taksonomski skupini glede na neposreden stik 

 STIK Z ŽIVALJO 

Frekvenca (%)  

KATEGORIJE DA NE 

Število odgovorov 19 (100) 4 (66,7) 

Gibanje 10 (52,6) 1 (16,7) 

Življenjski prostor 1 (5.3) 1 (16,7) 

Telesne značilnosti 8 (42,1) 2 (33,3) 

Življenjski cikel 2 (10,5) 0 (0) 

 

Učenci, ki so imeli stik z živaljo, so žival največkrat zaradi gibanja (skače, pleza, se plazi, 
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se ne plazi, tako hodi) uvrstili v posamezno taksonomsko skupino. To je storilo deset 

učencev (52,6 %).  Telesne značilnosti so bile druga najbolj pogosta omenjena lastnost 

(ima noge, oči, spreminja barve), omenjalo jih je osem učencev (42,1 %). Dva učenca 

(10,5 %) sta omenjala življenjski cikel (ima dvojno življenje v vodi in na kopnem, ko enkrat 

izumre spet živi) in en (5,3 %) življenjski prostor (živi v vodi). 

 

Učenci, ki stika niso imeli, so največkrat omenjali telesne značilnosti (33,3 %) (ima štiri 

noge, ima nekaj po nogah in hrbtu), en učenec (16,7 %) je omenil gibanje (ker hodi), en 

učenec (16,7 %)  pa življenjski prostor (je v morju in na travniku). 

 

MOČERAD/Navadni močerad (Salamandra Salamandra)  

 

Si že kdaj imel-a stik s tako živaljo (si jo v živo videl-a, držal-a v roki, se je dotikal-a…)? 

Učenci so pri tem vprašanju odgovorili ali so že kdaj imeli neposredni stik z močeradom 

ali ne. Rezultati posameznih odgovorov, glede na razred so predstavljeni v tabeli 33.  

 

Tabela 33: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o neposreden stiku z močeradom glede na razred 

 

Frekvenca (%)  

Sedmi Osmi Deveti SKUPAJ 

Imeli neposreden stik 6 (50) 6 (75) 3 (60) 15 (60) 

Še niso imeli stika 5 (41,7)  2 (25) 2 (40) 9 (26) 

So-niso odgovorili 11 (91,6) 8 (100) 5 (100) 24 (96) 

     

 

Tisti učenci, ki so odgovorili, da so imeli neposreden stik, so navajali različne odgovore: 

»sem ga videl v gozdu; plezal je po zidu; sem se ga dotaknila in ga pobožala«.  

Skupno je petnajst učencev (60 %) že imelo neposreden stik z močeradom, stika ni imelo 

devet učencev (36 %). 

 

Učenci so pri tem vprašanju odgovorili, ali so že imeli neposreden stik s tako živaljo 

(močeradom) ali ne. Glede na njihov neposreden stik s tako živaljo, smo analizirali 

prepoznavanje živali na fotografiji. Posamezni odgovori učencev, število učencev, ki je na 

vprašanje odgovorilo ter število pravilnih odgovorov so predstavljeni v tabeli 34.  
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Tabela 34: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o prepoznavanju močerada glede na neposreden stik. 

 STIK Z ŽIVALJO 

Frekvenca (%)  

KATEGORIJE DA NE 

Število odgovorov 15 (100) 8 (88,9) 

Pravilno 7 (46,7) 3 (33,3) 

Zelenec 1 (6,6) 0 (0) 

Kuščar 3 (20) 1 (11,1) 

Martinček 2 (13,3) 0 (0) 

Močerad 7 (46,7) 2 (22,2) 

Močeril 0 (0) 1 (11,1) 

Prepoznal, vendar ne poimenoval 2 (13,3) 2 (22,2) 

Ni prepoznal, ni poimenoval 0 (0) 3 (33,3) 

 

Od učencev, ki so imeli neposreden stik s tako živaljo (močeradom), jih je sedem (46,7 %) 

odgovorilo pravilno. Trije učenci (20 %) so odgovorili, da je na fotografiji kuščar, dva 

učenca (13,3 %) martinček, en učenec (6,6 %) je odgovoril, da je na fotografiji zelenec. 

Dva učenca (13,3 %) sta žival prepoznala, vendar je nista znala poimenovati.  

 

Od učencev, ki neposrednega stika z živaljo (močeradom) niso imeli, so trije učenci (33,3 

%) odgovorili pravilno. Trije učenci (33,3 %) so žival prepoznali, vendar je niso znali 

poimenovati. En učenec (11,1 %) je odgovoril, da je na fotografiji kuščar, dva učenca (22,2 

%) pa nista prepoznala živali na fotografiji. 

 

Kako (po čem) si ga (močerada) prepoznal/-a? 

Učenci so pri tem vprašanju opisovali različne lastnosti živali, po katerih so prepoznali 

žival (močerada) na fotografiji. V tabeli 35 so predstavljeni podatki o tem, koliko učencev 

je odgovorilo na vprašanje in katere lastnosti živali (močerada) so opisovali, glede na to, 

ali so z močeradom že imeli neposreden stik ali ne. Lastnosti, ki so jih opisovali, so 

zložene po posameznih kategorijah. Znotraj teh kategorij je navedeno, koliko učencev je 

omenilo posamezno lastnost, glede na to ali so že imeli neposreden  stik z živaljo ali ne.  
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Tabela 35: Lastnosti, po katerih so učenci prepoznali močerada glede na neposreden stik 

 STIK Z ŽIVALJO 

Frekvenca (%)  

KATEGORIJE DA NE 

Število odgovorov 15 (100) 5 (55,5) 

Barva telesa 12 (80) 3 (33,3) 

Telesne značilnosti 5 (33,3) 2 (22,2) 

Življenjski prostor 4 (26,7) 0 (0) 

Gibanje 1 (6,6) 0 (0) 

 

Dvanajst učencev (80 %), ki je že imelo neposreden stik s to živaljo, je močerada 

prepoznalo po barvi (ima lise, ima rumene pike, ker je črn in ima rumene lise, je take 

barve). Pet učencev (33,3 %) je žival prepoznalo po telesnih značilnostih (ima rep, po 

nogah, obraz ima drugačen). Prav tako so štirje učenci (26,7 %) navajali življenjski prostor 

živali (živi v gozdu). En učenec (6,6 %) pa je omenjal gibanje. 

 

Med učenci, ki neposrednega stika s tako živaljo niso imeli, so žival (močerada) na 

fotografiji trije (33,3 %) prepoznali po barvi (ker ima te pike, po barvi je črno-rumen), dva 

učenca (22,2 %) po telesnih značilnostih (ima noge, spolzko kožo, po obliki telesa).  

 

Ali je ta žival (močerad) dvoživka ali plazilec? 

V tabeli 36 so analizirani odgovori uvrstitve živali na fotografiji (močerada) v posamezni 

taksonomski skupini, glede na neposreden stik, število pravilnih odgovorov in število 

učencev, ki je na vprašanje odgovorilo.  

 

Tabela 36: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o uvrstitvi močerada glede na neposreden stik 

 STIK Z ŽIVALJO 

Frekvenca (%)  

KATEGORIJE DA NE 

Število odgovorov 15 (100) 9 (100) 

Pravilno 7 (46,7) 2 (22,2) 

Dvoživka 7 (46,7) 2 (22,2) 

Plazilec  8 (53,3) 7 (77,8) 
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Med učenci, ki so imeli neposrednega stik z živaljo (močeradom), je sedem učencev (46,7 

%) močerada uvrstilo med dvoživke, kar je pravilni odgovor. Osem  učencev (53,3 %) pa 

je močerada uvrstilo nepravilno med plazilce. 

 

Učenci, ki niso imeli neposrednega stika z živaljo (močeradom), so močerada večinoma 

uvrstili med plazilce, to je storilo sedem učencev (77,8 %). Dva učenca (22,2 %) pa sta 

uvrstila močerada med dvoživke. 

 

Zakaj si takega mnenja? 

Pri tem vprašanju so učenci obrazložili, zakaj so žival na fotografiji (močerada) uvrstili 

med plazilce ali dvoživke. Posamezne odgovore smo razvrstili v  kategorije, znotraj teh 

kategorij je navedeno, koliko učencev je omenilo posamezno lastnost, glede na to, ali so že 

imeli neposreden stik z živaljo ali ne. Posamezne kategorije in  število učencev, ki je na 

vprašanje odgovorilo, so predstavljene v tabeli 37.  

 

Tabela 37: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih močeradu, zaradi katerih pripada določeni 

taksonomski skupini glede na neposreden stik 

 STIK Z ŽIVALJO 

Frekvenca (%)  

KATEGORIJE DA NE 

Število odgovorov 15 (100) 8 (88,9) 

Gibanje 7 (46,7) 6 (66,7) 

Telesne značilnosti 10 (66,7) 2 (22,2) 

Prehranjevanje  1 (6,6) 0 (0) 

 

Učenci, ki so imeli neposreden stik z živaljo, so največkrat omenjali  telesne značilnosti 

živali (ima noge, ima rep), to lastnost je omenilo deset učencev (66,7 %). Sedem učencev 

(46,7 %) je omenjalo gibanje (pleza, se plazi, hodi), eden izmed učencev je omenjal 

prehranjevanje.  

 

Med učenci, ki niso imeli neposrednega stika z živaljo, jih je šest (66,7 %) omenjalo 

gibanje (pleza, hodi, se plazi), dva učenca (22,2 %) sta omenjala telesne značilnosti (ima 

oči, ima nos, noge in rep). 
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ČLOVEŠKA RIBICA/Človeška ribica (Proteus anguinus) 

 

Si že kdaj imel/-a stik s tako živaljo (si jo v živo videl/-a, držal/-a v roki, se je dotikal/-a…)? 

Učenci so pri tem vprašanju odgovorili, ali so že kdaj imeli neposreden stik s človeško 

ribico ali ne. Rezultati posameznih odgovorov so predstavljeni v tabeli 38. 

 

Tabela 38: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o neposreden stiku s človeško ribico glede na razred 

 

RAZRED 

Frekvenca (%) 

 

Sedmi Osmi Deveti SKUPAJ 

Imeli neposreden stik 3 (25) 2 (25) 3 (60) 8 (32) 

Še niso imeli stika 8 (66,7) 6 (75) 2 (40) 16 (64) 

Število odgovorov 11 (91,7) 8 (100) 5 (100) 24 (96) 

 

Skupno je osem učencev (32 %) že imelo neposreden stik s človeško ribico, neposrednega 

stika s človeško ribico ni imelo šestnajst učencev (64 %).  

 

Učenci so pri tem vprašanju odgovorili, ali so že imeli neposreden stik s tako živaljo 

(človeško ribico) ali ne. Glede na njihov neposreden stik s tako živaljo smo analizirali 

prepoznavanje živali na fotografiji. Posamezni odgovori učencev, število učencev, ki je na 

vprašanje odgovorilo, ter število pravilnih odgovorov so predstavljeni v tabeli 39.  

 

Tabela 39: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o prepoznavanju človeške ribice glede na neposreden stik 

 STIK Z ŽIVALJO 

Frekvenca (%)  

KATEGORIJE DA NE 

Število odgovorov 8 (100) 12 (75) 

Pravilno 6 (75) 8 (50) 

Človeška ribica 5 (62,5) 7 (43,8) 

Močeril 1 (12,5) 1 (6,25) 

Morski konj 0 (0) 1 (6,25) 

Morska ribica 0 (0) 1 (6,25) 

Morski konjiček 1 (12,5) 1 (6,25) 

Prepoznal, ni poimenoval 1 (12,5) 1 (6,25) 
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Od učencev, ki so imeli neposreden stik s tako živaljo (človeško ribico), jih je šest (75 %) 

prepoznalo pravilno. En učenec (12,5 %) je žival prepoznal, vendar je žal ni znal 

poimenovati. En učenec  (12,5 %) je odgovoril, da je na fotografiji morski konjiček. 

 

Med učenci, ki neposrednega stika z živaljo (človeško ribico), niso imeli jih je osem (50%) 

odgovorilo pravilno. Ostali učenci so odgovorili, da je na fotografiji morski konj (6,25 %), 

morska ribica (6,25 %) ali morski konjiček (6,25 %). En učenec (6,25 %) je žival 

prepoznal, vendar je ni znal poimenovati. 

 

Kako (po čem) si jo (človeško ribico) prepoznal/-a? 

Učenci so pri tem vprašanju opisovali različne lastnosti živali, po kateri so prepoznali žival 

(človeško ribico) na fotografiji. V tabeli 40 so predstavljeni podatki o tem, koliko učencev 

je odgovorilo na vprašanje in katere lastnosti živali (človeške ribice) so opisovali, glede na 

to, ali so s človeško ribico že imeli neposreden stik ali ne. Lastnosti, ki so jih opisovali, so 

zložene po posameznih kategorijah. Znotraj teh kategorij je navedeno, koliko učencev je 

omenilo posamezno lastnost, glede na to ali so že imeli neposreden  stik z živaljo ali ne.  

 

Tabela 40: Lastnosti po katerih so učenci prepoznali človeško ribico glede na neposreden stik 

 STIK Z ŽIVALJO 

Frekvenca (%)  

KATEGORIJE DA NE 

Število odgovorov 8 (100) 12 (75) 

Telesne značilnosti 7 (87,5) 10 (62,5) 

Življenjski prostor 3 (37,5) 5 (31,3) 

Ker jo je videl v živo ali po televiziji 1 (12,5) 2 (12,5) 

 

Sedem učencev (87,5 %), ki je že imelo neposreden stik s to živaljo, je človeško ribico 

prepoznalo po telesnih značilnostih (nima oči, ima roke in noge, ima dva čopka za vratom, 

ima rep, je značilne barve, ima dolgo telo). Trije učenci (37,5 %) so jo prepoznali po 

življenjskem prostoru (je v temi, na kamenju, živi v Postojnski jami). En učenec (12,5 %) 

pa jo se prepoznal, ker jo je že videl v živo.  

 

Učenci, ki neposrednega stika s človeško ribico niso imeli, so žival (človeško ribico) na 
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fotografiji prepoznali po telesnih značilnostih (ker ima roke in noge, nima oči, barva 

telesa, rdeči čopki za vratom, ima dolgo telo). Po telesnih značilnostih je človeško ribico 

prepoznalo deset učencev (62,5 %). Pet učencev (31,3 %) jo je prepoznalo po življenjskem 

prostoru ter dva učenca (12,5 %), ker sta jo videla v živo ali po televiziji. 

 

Ali je ta žival (človeška ribica) dvoživka ali plazilec? 

V tabeli 41 so odgovori uvrstitve živali na fotografiji (človeške ribice) v posamezni 

taksonomski skupini, glede na neposreden stik, število pravilnih odgovorov in število 

učencev, ki je na vprašanje odgovorilo.  

 

Med učenci, ki so imeli neposreden stik s človeško ribico, so jo trije (37,5 %) uvrstili med 

dvoživke, kar je pravilni odgovor. Pet učencev  (62,5 %) pa jo je uvrstilo napačno med 

plazilce.  

 

Učenci, ki niso imeli neposrednega stika z živaljo, so človeško ribico večinoma uvrstili 

med plazilce, to je storilo deset učencev (62,5 %). Šest učencev (37,5 %) jo je uvrstilo med 

dvoživke, kar je pravilni odgovor. 

 

Tabela 41: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o uvrstitvi človeške ribice glede na neposreden stik 

 STIK Z ŽIVALJO 

Frekvenca (%)  

KATEGORIJE DA NE 

Število odgovorov 8 (100) 16 (100) 

Pravilno 3 (37,5) 6 (37,5) 

Dvoživka 3 (37,5) 6 (37,5) 

Plazilec  5 (62,5) 10 (62,5) 

 

Zakaj si takega mnenja? 

Pri tem vprašanju so učenci obrazložili, zakaj so žival na fotografiji (človeško ribico) 

uvrstili med plazilce ali dvoživke. Posamezne odgovore smo razvrstili v  kategorije, znotraj 

teh kategorij je navedeno, koliko učencev je omenilo posamezno lastnost, glede na to, ali 

so že imeli neposreden stik z živaljo ali ne. Posamezne kategorije in  število učencev, ki je 

na vprašanje odgovorilo, so predstavljene v tabeli 42.  
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Tabela 42: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih človeške ribice, zaradi katerih pripada določeni 

taksonomski skupini glede na neposreden stik 

 STIK Z ŽIVALJO 

Frekvenca (%)  

KATEGORIJE DA NE 

Število odgovorov 8 (100) 15 (93,8) 

Gibanje 4 (50) 8 (50) 

Telesne značilnosti 3 (37,5) 9 (56,3) 

Življenjski prostor 1 (12,5) 4 (25) 

 

Učenci, ki so imeli neposreden stik z živaljo (človeško ribico), so največkrat omenjali  

gibanje (hodi, pleza, plava), ki so ga omenili štirje učenci (5 0%). Telesne značilnosti (ima 

roke in noge, nima oči) so bile lastnosti, ki so jih omenili trije učenci (37,5 %). En učenec 

(12,5 %) je omenil življenjski prostor (živi v vodi in na kopnem).  

 

Učenci, ki niso imeli neposrednega stika z živaljo so omenjali gibanje (pleza, plava, se 

plazi, hodi). Gibanje je omenjalo osem učencev (50 %). Devet učencev (56,3 %) je 

omenilo telesne značilnosti (ima noge, ima roke). Štirje učenci (25 %) pa so omenjali 

življenJski prostor (enkrat je v vodi in enkrat na kopnem, živi v vodi, živi na tleh). 

 

4.3.2 Plazilci 

 

KAČA / Navadni gož (Zamenis longissimus) 

 

Si že kdaj imel/-a stik s tako živaljo (si jo v živo videl/-a, držal/-a v roki, se je dotikal/-a…)? 

Učenci so pri tem vprašanju odgovorili, ali so že kdaj imeli neposredni stik s kačo ali ne. 

Rezultati posameznih odgovorov, glede na razred, so predstavljeni v tabeli 43.  

 

Tabela 43: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o neposreden stiku s kačo glede na razred 

 

Frekvenca (%)  

Sedmi Osmi Deveti SKUPAJ 

Imeli neposreden stik 11 (91,7) 5 (62,5) 4 (80) 20 (80) 

Še niso imeli stika 0 (0) 3 (37,5) 1 (20) 4 (16) 

So-niso odgovorili 11 (91,7) 8 (100) 5 (100) 24 (96) 
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Skupno je od petindvajsetih učencev dvajset učencev (80 %) že imelo neposreden stik s 

kačo, neposrednega stika s kačo še niso imeli štirje učenci (16 %). 

 

Učenci so pri tem vprašanju odgovorili, ali so že imeli neposreden stik s tako živaljo (kačo) 

ali ne. Glede na njihov neposreden stik s kačo smo analizirali prepoznavanje živali na 

fotografiji. Posamezni odgovori učencev, število učencev, ki je na vprašanje odgovorilo ter 

število pravilnih odgovorov, so predstavljeni v tabeli 44.  

 

Tabela 44: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o prepoznavanju kače glede na neposreden stik 

 STIK Z ŽIVALJO 

Frekvenca (%)  

KATEGORIJE DA NE 

Število odgovorov 20 (100) 4 (100) 

Pravilno 19 (95) 3 (75) 

Kača 19 (95) 3 (75) 

Slepec 1 (5) 0 (0) 

Močerad 0 (0) 1 (25) 

 

Od učencev, ki so imeli neposreden stik s tako živaljo (kačo), jih je devetnajst (95 %) 

odgovorilo pravilno. En učenec (5 %) je odgovoril, da je na fotografiji slepec, kar je  

nepravilni odgovor. 

 

Učenci, ki neposrednega stika z živaljo (kačo) niso imeli, so trije odgovorili (75 %) 

pravilno. En učenec (25 %) je odgovoril, da je na fotografiji močerad, kar je nepravilni 

odgovor. 

 

Kako (po čem) si jo (kačo) prepoznal/-a? 

Učenci so pri tem vprašanju opisovali različne lastnosti živali, po kateri so prepoznali žival 

(kačo) na fotografiji. V tabeli 45 so predstavljeni podatki o tem, koliko učencev je 

odgovorilo na vprašanje in katere lastnosti živali (kače) so opisovali, glede na to, ali so s 

kačo že imeli neposreden stik ali ne. Lastnosti, ki so jih opisovali, so zložene po 

posameznih kategorijah. Znotraj teh kategorij je navedeno, koliko učencev je omenilo 

posamezno lastnost, glede na to, ali so že imeli neposreden  stik z živaljo ali ne.  
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Tabela 45: Lastnosti, po katerih so učenci prepoznali kačo glede na neposreden stik 

 STIK Z ŽIVALJO 

Frekvenca (%)  

KATEGORIJE DA NE 

Število odgovorov 20 (100) 4 (100) 

Telo 16 (80) 4 (100) 

Glava 3 (15) 1 (25) 

Koža 0 (0) 1(25) 

Gibanje 6 (30) 0 (0) 

Že imel stik 1 (5) 0 (0) 

 

Šestnajst učencev (80 %), ki je že imelo neposreden stik s to živaljo, je kačo prepoznalo po 

telesu (je zvita, po telesu, je velika, je debela, je dolga, je vijugasta). Šest učencev (30 %) 

je omenjalo gibanje (se plazi, pleza). Trije učenci (15 %) so jo prepoznali po glavi (ima 

oči, ostre zobe). En učenec (5 %) pa jo se prepoznal, ker jo je videl v živo. 

 

Med učenci, ki neposreden stika s tako živaljo niso imeli, so žival (kačo) na fotografiji 

štirje učenci (100 %) prepoznali  po telesu (je dolga, je vijugasta, je zvita). En učenec (25 

%) jo je prepoznal po glavi in en učenec (25 %) po koži (ima luske). 

 

Ali je ta žival (kača) dvoživka ali plazilec? 

V tabeli 46 so analizirani odgovori uvrstitve živali na fotografiji (kače) v posamezni 

taksonomski skupini, glede na neposreden stik, število pravilnih odgovorov in število 

učencev, ki je na vprašanje odgovorilo.  

 

Tabela 46: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o uvrstitvi kače glede na neposreden stik 

 STIK Z ŽIVALJO 

Frekvenca (%)  

KATEGORIJE DA NE 

Število odgovorov 20 (100) 4 (100) 

Pravilno 19 (95) 4 (100) 

Dvoživka 1 (5) 0 (0) 

Plazilec  19 (95) 4 (100) 
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Med učenci, ki so imeli neposrednega stika s kačo, jih je devetnajst (95 %) uvrstilo kačo 

med plazilce. En učenec (5%) jo je uvrstil med dvoživke. 

 

Med učenci, ki niso imeli neposrednega stika s kačo so štirje učenci (100 %) uvrstili kačo 

med plazilce. 

 

Zakaj si takega mnenja? 

Pri tem vprašanju so učenci obrazložili, zakaj so žival na fotografiji (kačo) uvrstili med 

plazilce ali dvoživke. Posamezne odgovore smo razvrstili v kategorije, znotraj teh kategorij 

je navedeno, koliko učencev je omenilo posamezno lastnost, glede na to ali so že imeli 

neposreden stik z živaljo ali ne. Posamezne kategorije in število učencev, ki je na vprašanje 

odgovorilo, so predstavljene v tabeli 47.  

 

Tabela 47: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih kače, zaradi katerih pripada določeni 

taksonomski skupini glede na neposreden stik 

 STIK Z ŽIVALJO 

Frekvenca (%)  

KATEGORIJE DA NE 

Število odgovorov 20 (100) 4 (100) 

Gibanje 16 (80) 3 (75) 

Telesne značilnosti 6 (30) 2 (50) 

 

Učenci, ki so imeli neposreden stik s kačo, so največkrat omenjali gibanje (hodi, pleza, 

plava). Gibanje je omenilo šestnajst učencev (80 %). Telesne značilnosti (ima roke in noge, 

nima oči) so bile lastnosti, ki jih je omenilo šest učencev (80 %).  

 

Učenci, ki niso imeli neposrednega stika z živaljo, so omenjali gibanje (pleza, plava, se 

plazi, hodi). Gibanje so omenjali trije učenci (75 %). Telesne značilnosti (ima noge, ima 

roke) sta omenila dva učenca (50 %).  

 

ŽELVA/Močvirska sklednica (Emys orbicularis) 

 

Si že kdaj imel/-a stik s tako živaljo (si jo v živo videl/-a, držal/-a v roki, se je dotikal/-a…)? 
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Učenci so pri tem vprašanju odgovorili, ali so že kdaj imeli neposreden stik z želvo ali ne. 

Rezultati posameznih odgovorov, glede na razred, so predstavljeni v tabeli 48.  

 

Tabela 48: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o neposreden stiku z želvo glede na razred 

 

Frekvenca (%)  

Sedmi Osmi Deveti SKUPAJ 

Imeli neposreden stik 11 (91,7) 7 (87,5) 5 (100) 23 (92) 

Še niso imeli stika 0 (0) 1 (12,5) 0 (0) 1 (4) 

So-niso odgovorili 11 (91,7) 8 (100) 5 (100) 24 (96) 

 

Skoraj vsi učenci (92 %) so imeli neposreden stik z želvo, le en učenec(4 %) osmega 

razreda še ni imel neposrednega stika, videl jo je samo na televiziji. 

 

Učenci so pri tem vprašanju odgovorili, ali so že imeli neposreden stik s tako živaljo 

(želvo) ali ne, glede na njihov neposreden stik z želvo, smo analizirali prepoznavanje živali 

na fotografiji. Posamezni odgovori učencev, število učencev, ki je na vprašanje odgovorilo, 

ter število pravilnih odgovorov so predstavljeni v tabeli 49.  

 

Tabela 49: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o prepoznavanju močvirske sklednice/želve glede na 

neposreden stik 

 STIK Z ŽIVALJO 

Frekvenca (%)  

KATEGORIJE DA NE 

Število odgovorov 23 (100) 1 (100) 

Pravilno 22 (95,7) 1 (100) 

Želva  22 (95,7) 1 (100) 

Prepoznal, ni poimenoval 1 (4,3) 0 (0) 

 

Od učencev, ki so imeli neposreden stik s tako živaljo (želvo), jih je dvaindvajset (95,7 %) 

odgovorilo pravilno. Le en učenec (4,3 %) živali ni znal poimenovati, vendar jo je 

prepoznal. 

 

Od učencev, ki neposrednega stika z želvo niso imeli, je en učenec (100 %) odgovoril 

pravilno. 
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Kako (po čem) si jo (želvo) prepoznal-a? 

Učenci so pri tem vprašanju opisovali različne lastnosti živali, po katerih so prepoznali 

žival (želvo) na fotografiji. V tabeli 50 so predstavljeni podatki o tem, koliko učencev je 

odgovorilo na vprašanje in katere lastnosti živali (želve) so opisovali, glede na to ali so z 

želvo že imeli neposreden stik ali ne. Lastnosti, ki so jih opisovali, so zložene po 

posameznih kategorijah. Znotraj teh kategorij je navedeno, koliko učencev je omenilo 

posamezno lastnost, glede na to, ali so že imeli neposreden  stik z želvo ali ne.  

 

Tabela 50: Lastnosti, po katerih so učenci prepoznali želvo glede na neposreden stik 

 STIK Z ŽIVALJO 

Frekvenca (%)  

KATEGORIJE DA NE 

Število odgovorov 23 (100) 1(100) 

Po oklepu 22 (95,7) 1 (100) 

Ostale telesne značilnosti 11 (47,8) 1 (100) 

Gibanje  2 (8,7) 0 (0) 

 

Dvaindvajset učencev (95,7 %), ki je že imelo neposreden stik z želvo jo je prepoznalo po 

oklepu (oklep, to kar ima gor, ima klobuk, ima kapo, ima bunko, to na hrbtu, ima hišo). 

Enajst učencev  (47,8 %) pa je opisovalo še ostale telesne značilnosti (po nogah, po repu, 

po gubasti koži na glavi, po glavi). Dva učenca (8,7 %) sta opisovala gibanje (pleza, se 

plazi). 

 

Učenec, ki neposrednega stika z želvo ni imel, je želvo prepoznal po oklepu (100 %), 

prepoznal pa jo je še po ostalih telesnih značilnostih (100 %) (po nogah, po vratu).  

 

Ali je ta žival (želva) dvoživka ali plazilec? 

V tabeli 51 so analizirani odgovori uvrstitve živali na fotografiji (želve) v posamezni 

taksonomski skupini, glede na neposreden stik, število pravilnih odgovorov in število 

učencev, ki je na vprašanje odgovorilo.  
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Tabela 51: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o uvrstitvi želve glede na neposreden stik 

 STIK Z ŽIVALJO 

Frekvenca (%)  

KATEGORIJE DA NE 

Število odgovorov 23 (100) 1 (100) 

Pravilno 9 (39,1) 1 (100) 

Dvoživka 15 (65,2) 0 (0) 

Plazilec  9 (39,1) 1 (100) 

 

Med učenci, ki so imeli neposreden stik z želvo, jo je devet učencev (39,1 %) uvrstilo 

pravilno med plazilce, večina učencev, in sicer petnajst (65,2 %), pa jo je uvrstilo med 

dvoživke.  

 

Samo en učenec (100 %) neposrednega stika z želvo ni imel, vendar jo je pravilno uvrstil 

med plazilce. 

 

Zakaj si takega mnenja? 

Pri tem vprašanju so učenci obrazložili, zakaj so žival na fotografiji (želvo) uvrstili med 

plazilce ali dvoživke. Posamezne odgovore smo razvrstili v kategorije, znotraj teh kategorij 

je navedeno, koliko učencev je omenilo posamezno lastnost, glede na to ali so že imeli 

neposreden stik z živaljo ali ne. Posamezne kategorije in  število učencev, ki je na 

vprašanje odgovorilo, so predstavljene v tabeli 52.  

 

Tabela 52: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o lastnostih močvirske sklednice/želve, zaradi katerih pripada 

določeni taksonomski skupini glede na neposreden stik 

 STIK Z ŽIVALJO 

Frekvenca (%)  

KATEGORIJE DA NE 

So-niso odgovorili 23 (100) 1 (100) 

Gibanje 12 (52,2) 1 (100) 

Telesne značilnosti 9 (39,1) 1 (100) 

Življenjski prostor 4 (17,4) 0 (0) 

Razmnoževanje  1 (4,3) 0 (0) 
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Učenci, ki so imeli neposreden stik z živaljo, so največkrat omenjali  gibanje (se plazi, 

plava, hodi, pleza). Gibanje je omenilo dvanajst (52,2 %) učencev. Telesne značilnosti (ima 

noge, ima rep, je velika, ima kremplje) so bile lastnosti, ki jih je omenilo devet učencev 

(39,1 %). Življenjski prostor (živi na kopnem in v vodi, živi v morju) so omenili štirje 

učenci (17,4 %). En učenec (4,3 %) je omenil razmnoževanje (izleže se iz jajčeca).  

 

Učenec (100 %), ki z živaljo ni imel stika, jo je uvrstil na podlagi gibanja (se plazi, plava) 

in telesne značilnosti (ima noge). 
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4.4 ZNANJE O IZBRANIH ŽIVALIH 

4.4.1 Ekosistemi 

V kakšnem okolju živi ta žival (navadna krastača, močerad, človeška ribica, kača, želva)?  

Pri tem vprašanju so učenci navajali različna življenjska okolja izbranih živali. V tabeli 53 

so predstavljeni podatki o tem, koliko učencev je odgovorilo na vprašanje in katera 

življenjska okolja so omenjali pri posamezni izbrani živali. Slednja so zložene po 

posameznih kategorijah. Znotraj teh kategorij je navedeno, koliko učencev je omenilo 

posamezno življenjsko okolje ne glede na to ali je to življenjsko okolje tudi dejansko 

življenjsko okolje izbrane živali. 

 

Tabela 53: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o življenjskem okolju izbranih živali glede na posamezno 

žival 

 Frekvenca (%) 

KATEGORIJE 

Krastača/ 

Žaba 

Močerad Človeška 

ribica 

Kača Želva 

Število odgovorov 24 (96) 23 (92) 22 (88) 24 (96) 24 (96) 

Gozd 8 (32) 13 (52) 1 (4) 11 (44) 1 (4) 

Travnik 4 (16) 6 (24) 0 (0) 10 (40) 4 (16) 

Vodno okolje 17 (68) 0 (0) 11 (44) 6 (24) 16 (64) 

Kamnito okolje/ 

na skalah/v gorah 0 (0) 6 (24) 2 (8) 1 (4) 0 (0) 

Kopno 0 (0) 1 (4) 0 (0) 4 (16) 2 (8) 

Polje 0 (0) 1 (4) 0 (0) 0 (0) 1 (4) 

Jama 1 (4) 1 (4) 7 (28) 1 (4) 0 (0) 

V temnem 0 (0) 0 (0) 2 (8) 0 (0) 2 (8) 

V čistem 0 (0) 0 (0) 3 (12) 0 (0) 0 (0) 

Povsod  0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (8) 

Drugo 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (24) 0 (0) 

 

NAVADNA KRASTAČA(Bufo bufo) 

 

Najbolj pogosto omenjen življenjski prostor krastače/žabe je bilo vodno okolje (v vodi, 

mlaki, žabjem ribniku, močvirju, morju, ribniku, jezeru, reki). Vodno okolje je omenilo 
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sedemnajst učencev (68 %). Osem učencev (32 %) je omenilo gozd, štirje učenci (16 %) so 

omenili  travnik. Enkrat (4 %) pa je bila omenjena jama.  

 

MOČERAD/Navadni močerad (Salamandra salamandra)  

 

Najbolj pogosto omenjen življenjski prostor močerada je bil gozd, omenilo ga je trinajst 

učencev (52 %). Šest učencev je omenilo travnik (24 %), šest učencev (24 %) pa kamnito 

okolje. Enkrat pa sta bila omenjena kopno (4 %), polje (4 %) in jama (4 %). 

 

ČLOVEŠKA RIBICA/Človeška ribica (Proteus anguinus) 

 

Najbolj pogosto omenjen življenjski prostor človeške ribice je bilo vodno okolje (v vodi; v 

bazenu; v morju; v ribnikih; v jezerih; v reki), omenilo ga je enajst učencev (44 %). Sedem 

učencev (28 %) je omenilo, da človeška ribica živi v jami (v Postojnski jami), dva učenca 

(8 %), da na skalah, prav tako dva učenca (8 %), da v temnem okolju. Trije učenci (12 %) 

so omenjali, da človeška ribica živi v čistem okolju in en učenec (4 %), da živi v gozdu. 

 

KAČA/Navadni gož (Zamenis longissimus) 

 

Najbolj pogosto omenjen življenjski prostor kače je bil gozd, omenilo ga je enajst učencev 

(44 %). Deset učencev (40 %) je omenilo travnik. Šest učencev (24 %) je navedlo 

življenjski prostor, ki smo ga uvrstili pod kategorijo drugo (največ v Afriki; v savanah; v 

grmovju; na drevesu) in prav tako je šest učencev (24 %) omenilo življenjsko okolje, ki 

smo ga uvrstili pod kategorijo vodno okolje (v vodi). Štirje učenci (16 %) so omenili, da 

kača živi na kopnem, dva učenca pa sta omenjala jamo (8 %) in gore (8 %). 

 

ŽELVA/Močvirska sklednica (Emys orbicularis) 

 

Najbolj pogosto omenjen življenjski prostor želve je bilo vodno okolje (v vodi, v morju); 

omenilo ga je šestnajst učencev (64 %). Štirje učenci (16 %) so omenili travnik, polje ali 

gozd. Dva učenca (8 %) sta omenila otok ali kopno. Prav tako sta dva učenca (8 %) 

omenila, da želva živi v temnem okolju. Dva učenca (8 %) pa sta omenila, da želve živijo 
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vsepovsod, ker imajo dom vedno s seboj. En učenec (4 %) je odgovoril, da želva živi na 

polju in en učenec (4 %), da v gozdu. 

 

Zakaj prav tam? 

Pri tem vprašanju so učenci navedli razloge, zakaj izbrana žival živi v življenjskem okolju, 

ki so ga omenili. V tabeli 54 so predstavljeni podatki o tem, koliko učencev je odgovorilo 

na vprašanje in katere razloge so navedli pri posamezni izbrani živali. Slednji so zloženi po 

posameznih kategorijah. Znotraj teh kategorij je navedeno, koliko učencev je omenilo  

posamezen razlog pri izbrani živali ne glede na to, ali je naveden razlog tudi dejanski 

razlog, zakaj izbrana žival živi v določenem okolju.  

 

Tabela 54: Frekvenčna porazdelitev omenjenih razlogov, zakaj izbrane živali živijo v določenem okolju glede 

na posamezno žival 

 Frekvenca (%) 

KATEGORIJE 

Krastača/ 

Žaba 

Močerad Človeška 

ribica 

Kača Želva 

Število odgovorov 22 (88) 17 (68) 22 (88) 20 (80) 14 (56) 

Prehranjevanje 5 (20) 1 (4) 0 (0) 3 (12) 3 (12) 

Zaščita 5 (20) 5 (20) 1 (4) 3 (12) 2 (8) 

Razmnoževanje 1 (4) 0 (0) 0 (0) 1 (4) 1 (4) 

Gibanje 2 (8) 3 (12) 0 (0) 1 (4) 2 (8) 

Je mrzlo/temno 0 (0) 0 (0) 3 (12) 0 (0) 0 (0) 

Njen rojstni kraj 0 (0) 0 (0) 4 (16) 0 (0) 0 (0) 

Tam ji je všeč 0 (0) 0 (0) 6 (24) 1 (4) 0 (0) 

Drugače bi umrla/izumrla 0 (0) 0 (0) 4 (16) 0 (0) 0 (0) 

Sonce 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (20) 0 (0) 

Drugo 8 (32) 7 (28) 0 (0) 6 (24) 6 (24) 

 

NAVADNA KRASTAČA (Bufo bufo) 

 

Največkrat omenjeni razlogi, zakaj krastača/žaba živi v določenem okolju, so bili razlogi, 

ki smo jih uvrstili pod kategorijo drugo (ker si je tam izbrala, da bi živela; ker ji tako paše; 

ker ima tam lokvanj pa čisto vodo; ker ji tako paše; ker je tam njen dom; ker je tako 

navajena; ker je vodna žival; ker je naravna žival; da ne straši ljudi), omenilo jo je osem 
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učencev (32 %). Sledita kategoriji prehranjevanje (ker ima tam hrano; da lahko vodo pije; 

ker tam lovi živali), kar je omenilo pet učencev (20 %)  in zaščita (ker na cesti jo lahko 

povozi avto; da se lahko skrije, da jo kdo ne vzame; da se lažje skrije pred plenilci) 

omenilo jo je pet učencev (20 %). Dva učenca (8 %) sta omenila razloge, ki smo jih uvrstili 

pod kategorijo gibanje (tam imajo liste, da lahko gor skačejo; ker rade plavajo). En učenec 

(4 %) je omenil: »Živijo v vodi in na kopnem, da lahko majhne žabe v vodo izležejo«, 

njegov odgovor smo uvrstili pod kategorijo razmnoževanje. 

 

MOČERAD/Navadni močerad (Salamandra salamandra)   

 

Največkrat omenjeni razlogi, zakaj močerad živi v določenem okolju, so bili razlogi, ki 

smo jih uvrstili pod kategorijo drugo (ker je žival; tam je navajen; tam je njegov dom; tako 

se je odločil; všeč mu je mokro in blatno; ker je tam veliko prostora); omenilo jo je sedem 

učencev (28 %) in kategorija zaščita (da ga ljudje ne pohodijo; da ga ne povozi avto; tam 

ima skrivališče), ki jo je omenilo pet učencev (20 %). Sledi kategorija gibanje (da se lahko 

sprehaja; v vodi se ne more premikati); omenili so jo trije učenci (12 %). En učenec (4 %) 

pa je omenil razloge, ki smo jih uvrstili pod kategorijo prehranjevanje (tam se prehranjuje 

z živalmi).  

 

ČLOVEŠKA RIBICA/Človeška ribica (Proteus anguinus) 

 

Največkrat omenjeni razlogi zakaj človeška ribica živi v določenem okolju, so bili razlogi, 

ki smo jih uvrstili pod kategorijo; tam ji je všeč, ta razlog je navedlo šest učencev (24 %), 

štirje učenci (16 %) so omenjali, da je tam njen rojstni kraj, prav tako so štirje učenci (16 

%) trdili, da bi drugače umrla/izumrla, če ne bi živela prav tam. Trije učenci (12 %) so 

navedli razloge pod kategorijo; tam je mrzlo in temno in razlog enega učenca (4 %) smo 

uvrstili pod kategorijo drugo (tam ima skrivališče).  

 

KAČA/Navadni gož (Zamenis longissimus) 

 

Največkrat omenjeni razlogi, zakaj kača živi v določenem okolju, so bili razlogi, ki smo jih 

uvrstili pod kategorijo drugo (ker ima tam veliko prostora; ker je tam veliko kač;  ker so 
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ene vodne, ene pa naravne; ker je tam lepo), razlog iz te kategorije je navedlo šest učencev 

(24 %). Sledi kategorija sonce (da se lahko sonči, živijo na vročini, rada ima sonce; da ji je 

toplo) te razloge je navedlo pet učencev (20 %). Razloge iz kategorije prehranjevanje (tam 

si najde hrano; se tam rada prehranjuje) in zaščita (da se lahko skrije) so omenili trije 

učenci (12 %). Gibanje (ker se tam plazi) en učenec (4 %) in prav tako razmnoževanje (ker 

tam vali jajca) en učenec (4 %). Odgovor enega učenca (4 %) smo uvrstili v kategorijo; 

tam ji je všeč. 

 

ŽELVA/Močvirska sklednica (Emys orbicularis) 

 

Največkrat omenjeni razlogi, zakaj želva živi v določenem okolju, so bili razlogi, ki smo 

jih uvrstili pod kategorijo drugo (ker ona lahko le tam živi; ker je tam rojena; da se lahko 

sprehodi in razgleda; da uživa v razgledu; se pride posušit; ker tam lažje diha), razlog iz te 

kategorije je navedlo šest učencev (24 %). Sledi kategorija prehranjevanje (ker se tam 

prehranjuje; tam je boljša hrana) te razloge so navedli trije učenci (12 %). Razloge iz 

kategorije gibanje (tam lahko plavajo) in zaščita (da jo na cesti ne povozi avto; tam varuje 

mladičke) sta omenila dva učenca (8 %). Razlog pod kategorijo razmnoževanje (da lahko 

jajčeca zakoplje v pesek, ko se izvalijo, grejo mladički lahko sami v morje) je navedel en 

učenec (4 %). 

 

4.4.2 Anatomija in fiziologija 

Rezultati vprašanj, s katerimi smo preverjali znanje učencev o anatomiji in fiziologiji 

izbranih živali, so predstavljeni v dveh sklopih, in sicer: 

 prvi sklop vsebuje vprašanja, ki so bila skupna vsem petim izbranim živalim;  

 v drugem sklopu pa se je eno vprašanje razlikovalo za vsako žival posebej.   

 

I. SKLOP  

V tem sklopu so predstavljeni rezultati vprašanj, ki so bila skupna vsem izbranim 

živalim. Vprašanja so preverjala znanje učencev o koži, dihanju in prehranjevanju 

izbrane živali. 
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KOŽA 

 

Kakšna je koža te živali (navadna krastača, močerad, človeška ribica, kača, želva)? 

Pri tem vprašanju so učenci navajali različne lastnosti kože izbrane živali. V tabeli 55 so 

predstavljeni podatki o tem, koliko učencev je odgovorilo na vprašanje in katere lastnosti 

kože izbranih živali so naštevali. Znotraj posameznih lastnosti je navedeno, koliko učencev 

je omenilo posamezno lastnost ne glede, ali je ta lastnost tudi dejanska lastnost kože 

posamezne živali.  

 

Tabela 55: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o koži izbranih živali glede na posamezno žival 

 Frekvenca (%) 

KATEGORIJE 

Krastača/ 

Žaba 

Močerad Človeška 

ribica 

Kača Želva 

Število odgovorov 24 (96) 23 (92) 23 (92) 23 (92) 24 (96) 

Mehka  6 (24) 9 (36) 10 (4) 7 (28) 7 (28) 

Sluzasta/spolzka 3 (12) 5 (20) 1 (4) 6 (24) 2 (8) 

Lepljiva 1 (4) 0 (0) 1 (4) 0 (0) 0 (0) 

Gladka 1 (4) 3 (12) 4 (16) 4 (16) 2 (8) 

Močna/ trda 9 (36) 4 (16) 5 (20) 4 (16) 6 (24) 

Gubasta/hrapava/ 

bradavičasta 8 (32) 5 (20) 0 (0) 4 (16) 1 (4) 

Luskasta 2 (8) 2 (8) 2 (8) 3 (12) 0 (0) 

Strupena  1 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Črno-rumena 0 (0) 4 (16) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Rdeča/bela/zelena 3 (12) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (8) 

Bela-modra 0 (0) 1 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Bela/roza/kot človeška 0 (0) 0 (0) 7 (28) 0 (0) 0 (0) 

Tanka 0 (0) 0 (0) 1 (4) 0 (0) 0 (0) 

Drugo 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (20) 1 (4) 

Trd je samo oklep/drugo je 

mehko 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8 (32) 

 

NAVADNA KRASTAČA (Bufo bufo) 

 

Učenci so največkrat omenjali, da je koža krastače/žabe trda in močna (36 %), to je 
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omenilo devet učencev, gubasta/hrapava/bradavičasta (32 %) je omenilo osem učencev, 

šest učencev je omenilo, da je koža mehka (24 %), trije učenci so omenili, da je koža 

sluzasta in spolzka (12 %) in prav tako so trije omenjali njeno barvo (12 %). Dva učenca 

sta omenila, da je luskasta (8 %), poleg tega je bilo po enkrat omenjeno, da je lepljiva (4 

%), gladka (4 %) in strupena (4 %). 

 

MOČERAD/Navadni močerad (Salamandra salamandra)  

 

Učenci so največkrat omenjali, da je koža močerada mehka, to je omenilo devet učencev 

(36 %), pet učencev (20 %) je trdilo, da je sluzasta in spolzka in prav tako pet učencev (20 

%), da je gubasta in hrapava. Štirje učenci (16 %) so trdili, da je koža močerada močna in 

trda, prav tako so štirje učenci trdili, da je črno-rumene barve. Trije učenci (12 %) so 

omenjali, da je gladka, dva učenca (8 %) pa, da je luskasta. En učenec (4 %) je omenil, da 

je koža belo-modre barve. 

 

ČLOVEŠKA RIBICA/Človeška ribica (Proteus anguinus) 

 

Učenci so največkrat omenjali, da je koža človeške ribice mehka, to lastnost je omenilo 

deset učencev (40 %). Sedem učencev (28 %) je omenilo, da je koža človeške ribice bela 

ali roza, podobna človeški. Pet učencev (20 %) je trdilo, da je njena koža trda, štirje učenci 

(16 %), da je gladka. Dva učenca sta (8 %) trdila, da je njena koža luskasta. En učenec (4 

%) je odgovoril, da je njena koža spolzka in en učenec (4 %), da je lepljiva. Prav tako je en 

učenec (4%) omenil, da je koža človeške ribice tanka.  

 

KAČA/Navadni gož (Zamenis longissimus) 

 

Učenci so največkrat omenjali, da je koža kače mehka, to lastnost je omenilo sedem 

učencev (28 %). Šest  učencev (24 %) je omenilo, da je njena koža sluzasta in spolzka. Pet  

učencev je (20 %) omenjalo lastnosti kože, ki smo jih uvrstili pod kategorijo drugo 

(strupena; vijolična;  nekaj takega ima, ker so jo slekli; lahka). Štirje učenci (16 %) so 

trdili, da je njena koža trda, prav tako štirje učenci (16 %), da je gladka in štirje (16 %), da 

je hrapava. Trije učenci (12 %) so odgovorili, da je njena koža luskasta. 
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ŽELVA/Močvirska sklednica (Emys orbicularis) 

 

Učenci so največkrat omenjali, da je koža želve mehka, samo oklep je trd, to lastnosti je 

omenilo osem učencev (32 %). Sedem učencev (28 %) je omenilo, da je njena koža mehka,  

šest učencev (24 %) pa, da je trda. Dva učenca (8 %) sta omenjala, da je njena koža gladka, 

prav tako sta dva učenca (8 %) omenjala, da ima spolzko in sluzasto kožo, druga dva 

učenca (8 %) pa, da je koža rdeča, zelena ali siva. En učenec (4 %) je odgovoril, da je 

njena koža hrapava in groba, drug učenec (4%) pa, da je njena koža kot kačja in ta odgovor 

smo uvrstili pod kategorijo drugo. 

 

DIHANJE 

 

Kako diha ta žival (navadna krastača, močerad, človeška ribica, kača, želva)? 

V tabeli 56 so predstavljeni odgovori učencev o dihanju izbrane živali za posamezno 

izbrano žival ter podatki o tem, koliko učencev je odgovorilo na vprašanje. Znotraj 

posameznih odgovorov je navedeno, koliko učencev je omenilo posamezen odgovor. 

  

Tabela 56: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o dihanju izbranih živali glede na posamezne živali 

 Frekvenca (%) 

KATEGORIJE 

Krastača/ 

Žaba 

Močerad Človeška 

ribica 

Kača Želva 

Število odgovorov 22 (88) 22 (88) 22 (88) 24 (96) 24 (96) 

Z usti/skozi usta 5 (20) 4 (16) 5 (20) 4 (16) 4 (16) 

Z nosom/skozi nos 7 (28) 7 (28) 3 (12) 6 (24) 6 (24) 

Z jezikom 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (4) 0 (0) 

S škrgami 5 (20) 3 (12) 6 (24) 1 (4) 5 (20) 

S pljuči 7 (28) 9 (36) 7 (28) 10 (40) 8 (32) 

Skozi kožo 0 (0) 1 (4) 2 (8) 1 (4) 0 (0) 

Na oklepu ima nekaj 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (4) 

 

NAVADNA KRASTAČA (Bufo bufo) 

 

Učenci so največkrat odgovorili, da krastača/žaba diha s pljuči, tak odgovor je podalo 
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sedem učencev (28 %), prav tako je sedem učencev (28 %) odgovorilo, da krastača/žaba 

diha z nosom. Pet učencev (20 %) je odgovorilo, da diha z usti in prav tako pet učencev 

(20 %), da diha s škrgami. 

 

MOČERAD/Navadni močerad (Salamandra Salamandra)  

 

Učenci so največkrat odgovorili, da močerad diha skozi nos. Tak odgovor je podalo sedem 

učencev (28 %). Devet učencev (36 %) je odgovorilo, da diha s pljuči.  Štirje učenci (16 

%) so odgovorili, da diha skozi usta. Trije učenci (12 %) so omenili, da diha s škrgami in le 

en učenec (4 %) je odgovoril, da diha skozi kožo. 

 

ČLOVEŠKA RIBICA/Človeška ribica (Proteus anguinus) 

 

Učenci so največkrat odgovorili, da človeška ribica diha s pljuči, tak odgovor je podalo 

sedem učencev (28 %). Šest učencev (24 %) je odgovorilo, da diha s škrgami. Pet učencev 

(20 %) je odgovorilo, da diha z usti, trije učenci (12 %), da diha skozi nos in dva učenca (8 

%), da človeška ribica diha skozi kožo.  

 

KAČA/Navadni gož (Zamenis longissimus) 

 

Učenci so največkrat odgovorili, da kača diha s pljuči, tako je odgovorilo deset učencev 

(40 %); z usti, čez usta, to so odgovorili štirje učenci (16 %), z nosom ali skozi nos, tak 

odgovor je podalo šest učencev (24 %). En učenec (4 %) je omenil, da diha s škrgami in en 

učenec (4 %), da diha skozi kožo. 

 

ŽELVA/Močvirska sklednica (Emys orbicularis) 

 

Učenci so največkrat odgovorili, da želva diha s pljuči, to je odgovorilo osem učencev (32 

%). Da želva diha skozi nos, je odgovorilo šest učencev (24 %), štirje (16 %) so odgovorili, 

da diha skozi usta. Pet učencev (20 %) je omenilo, da diha s škrgami.  En učenec (4 %) je 

omenil, da ima na oklepu neka,j s čimer diha. 
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PREHRANJEVANJE 

 

S čim se ta žival (navadna krastača, močerad, človeška ribica, kača, želva) prehranjuje? 

Pri tem vprašanju so učenci navajali različne živali in rastline, s katerimi naj bi se izbrana 

žival na fotografiji prehranjevala. V tabeli 57 so predstavljeni podatki o tem, koliko 

učencev je odgovorilo na vprašanje in katere odgovore so navajali. Slednji so zloženi po 

posameznih kategorijah. Znotraj teh kategorij je navedeno, koliko učencev je omenilo 

posamezno vrsto hrane ne glede ali se izbrana žival tudi dejansko prehranjuje s tem. 

 

Tabela 57: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o prehranjevanju izbranih živali glede na posamezno žival 

 Frekvenca (%) 

KATEGORIJE 

Krastača/ 

Žaba 

Močerad Človeška 

ribica 

Kača Želva 

Število odgovorov 23 (92) 23 (92) 17 (68) 23 (92) 22 (88) 

Žuželke 15 (60) 0 (0) 0 (0) 8 (32) 0 (0) 

Dvoživke 2 (8) 0 (0) 0 (0) 4 (16) 0 (0) 

Plazilci 2 (8) 2 (8) 0 (0) 1 (4) 1 (4) 

Ribe 1 (4) 0 (0) 3 (12) 0 (0) 4 (16) 

Ptice 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (8) 0 (0) 

Sesalci 0 (0) 0 (0) 0 (0) 11 (44) 0 (0) 

Mehkužci 1 (4) 0 (0) 2 (8) 1 (4) 2 (8) 

Kolobarniki  1 (4) 2 (8) 2 (8) 0 (0) 0 (0) 

Členonožci 0 (0) 9 (36) 6 (24) 0 (0) 5 (20) 

Živali 0 (0) 4 (16) 0 (0) 5 (20) 3 (12) 

Vodne živali 0 (0) 0 (0) 5 (20) 0 (0) 0 (0) 

Žive živali 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (12) 0 (0) 

Rastline 2 (8) 11 (44) 3 (12) 5 (20) 15 (60) 

Sadje 0 (0) 1(4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Jajca 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (12) 0 (0) 

Jedo vse 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (4) 0 (0) 

Ostanki hrane/nič 0 (0) 0 (0) 2 (8) 1 (4) 0 (0) 

 

NAVADNA KRASTAČA (Bufo bufo) 

 

Petnajst učencev (60 %) je odgovorilo, da se krastača/žaba prehranjuje z žuželkami (muhe, 
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mravlje, komarji, čebele, kačji pastirji, paličnjaki, metulji, kresničke). Dva učenca (8 %) 

sta odgovorila, da se krastača/žaba prehranjuje z dvoživkami. Prav tako dva učenca (8 %), 

da se krastača/žaba prehranjuje s plazilci (kačami, kuščarji) in rastlinami. Po enkrat (4 %) 

je bilo omenjeno, da se krastača/žaba prehranjuje z ribami, mehkužci (polži) in kolobarniki 

(deževniki). 

 

MOČERAD/Navadni močerad (Salamandra salamandra)  

 

Največ učencev je odgovorilo, da se močerad prehranjuje z rastlinami (trava, listi, gozdne 

rastline, rožami, mrvo), to je omenilo enajst učencev (44 %). Devet  učencev (36 %) je 

odgovorilo, da se močerad prehranjuje s členonožci (muhe, žuželke, mravlje, pajki, hrošči). 

Štirje učenci (16 %) so odgovorili, da se močerad prehranjuje z drugimi živalmi. Dva 

učenca (8 %) sta omenjala plazilce (martinček), prav tako dva kolobarnike (deževnik). En 

učenec (4 %) je omenil, da se močerad prehranjuje s sadjem. 

 

ČLOVEŠKA RIBICA/Človeška ribica (Proteus anguinus) 

 

Največ učencev je odgovorilo, da se človeška ribica prehranjuje s členonožci (žuželke, 

raki, pajki, mravlje), to je omenilo šest učencev (24 %). Pet učencev (20 %) je odgovorilo, 

da se človeška ribica prehranjuje z vodnimi živalmi. Trije učenci (12 %) so omenili ribe in 

prav tako trije učenci (12 %) rastline (trava, alge). Dva učenca (8 %) sta odgovorila, da se 

prehranjuje z mehkužci (polži) in prav tako dva učenca (8 %), da se prehranjuje s 

kolobarniki (deževniki). En učenec (4 %) je odgovoril, da se človeška ribica prehranjuje z 

ostanki hrane, en učene (4 %) pa je odgovoril, da se ne prehranjuje.  

 

KAČA/Navadni gož (Zamenis longissimus) 

 

Največ učencev je odgovorilo, da se kača prehranjuje s sesalci (podgane, krave, miši, 

prašiči, ovce, zajci, srne, lisice), to je omenilo enajst učencev (44 %). Osem učencev (32 

%) je odgovorilo, da se kača prehranjuje z žuželkami (mravlje, pajki, kobilice, komarji). 

Pet učencev (20 %) je omenilo rastline in plodove (gozdne jagode, zelenjava, trava). Prav 

tako je pet učencev (20 %) odgovorilo, da se kača prehranjuje z različnimi živalmi. Štirje 
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učenci (16 %) so omenili dvoživke (žabe). Trije učenci (12 %) so omenili, da se 

prehranjuje z živimi živalmi in prav tako trije (12 %), da se prehranjuje z jajci. Dva učenca 

(8%) sta omenila ptice (ptice, kokoši). En učenec (4 %) je trdil, da kača je vse. En učenec 

(4%) pa je omenil plazilce (kače), prav tako en učenec (4 %) ostanke hrane in en učenec (4 

%) mehkužce (polže). 

 

ŽELVA/Močvirska sklednica (Emys orbicularis) 

 

Največ učencev je odgovorilo, da se želva prehranjuje z rastlinami (trava, rože, solata, 

alge, jabolka, koren), to je omenilo petnajst učencev (60 %). Pet učencev (20 %) je 

odgovorilo, da se prehranjuje s členonožci (raki, mravlje, škorpijoni, pajki, muhe, komarji). 

Štirje učenci (16 %) so odgovorili, da se prehranjuje z ribami. Trije učenci (12 %) so 

omenili, da se prehranjuje z drugimi živalmi. Dva učenca (8 %) sta odgovorila, da se 

prehranjuje z mehkužci (polži) in en učenec (4 %), da s plazilci (kačami). 

 

II. DRUGI SKLOP 

V drugem sklopu so predstavljeni rezultati vprašanj, ki so se razlikovala za vsako 

žival posebej. 

 

NAVADNA KRASTAČA (Bufo bufo) 

 

Kaj se zgodi, če te ta žival »polula«? 

Na to v vprašanje je skupno odgovorilo 22 učencev (88 %). Največ učencev, in sicer devet 

(36 %) je odgovorilo, da bi nastale bradavice (nastali bi bradavice; nastanejo bule; bunke; 

mehur nastane). Štirje učenci (16 %) so trdili, da se ne bi zgodilo nič, in prav tako štirje 

učenci (16 %), da bi smrdelo. Ostali učenci skupno 20 % je navajalo: »koža bi bila trda; 

zgnil bi; vsi bi se smejali; če si alergičen, moraš k zdravniku, da ti prečistijo kri; grd bi bil 

v roke, pa bolelo in luščilo bi se; začel bi spreminjati barve«.  
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MOČERAD/Navadni močerad (Salamandra salamandra)  

 

Ali je ta žival strupena?  

Na to v vprašanje je skupno odgovorilo 23 učencev (92 %). Trinajst učencev (52 %) je 

odgovorilo, da močerad ni strupen. Devet učencev (36 %) je odgovorilo, da je močerad 

strupen. Dva učenca (8 %) pa odgovora nista poznala in sta odgovorila z ne vem. 

 

Kje ima (močerad) strup? 

Na to vprašanje je skupno odgovorilo 9 učencev (36 %). Največ učencev je odgovorilo, da 

ima močerad strup v ustih in zobeh. V zobeh je bil odgovor treh učencev (12 %) in prav 

tako so trije učenci (12 %) odgovorili, da ima strup v ustih. Dva učenca (8 %) sta 

odgovorila, da ima strup na rumenih pikah po hrbtu. En učenec (4 %) je omenil, da ima na 

repu in en učenec (4 %) je odgovoril, da ima močerad strup na glavi ob straneh. 

 

ČLOVEŠKA RIBICA/Človeška ribica (Proteus anguinus) 

 

Kaj ima ta žival na vratu? 

Na to vprašanje je skupno odgovorilo 24 učencev (96 %). Največ učencev, in sicer osem 

(32 %), je odgovorilo, da ima človeška ribica na vratu kri, madež, znamenje ali izboklino. 

Štirje učenci  (16 %) so odgovorili, da ima ušesa in prav tako štirje učenci (16 %), da ima 

škrge. Trije učenci (12 %) so odgovorili, da s pomočjo tega diha, vendar niso znali 

poimenovati (skozi diha; za dihat; tako rožico; da z njo diha). Trije učenci (12 %) so 

navajali: »luske za prijet; znak, da je slovenska; to ima dve luknji, mislim, da so usta«. Dva 

učenca (8 %) pa sta omenila, da ima to oči. 

 

KAČA/Navadni gož (Zamenis longissimus) 

 

Koliko zob imajo strupene in koliko nestrupene kače? 

Na to vprašanje je skupno odgovorilo 24 učencev (96 %). Učenci so največkrat odgovorili, 

da imajo strupene kače dva zoba (dva zgoraj; dva spredaj; dva velika; dva spodaj). To je 

omenilo petnajst učencev (60 %). Devet učencev (36 %) je odgovorilo, da imajo kače več 

kot dva zoba (3; 4; 5; 20; 120−150 in dva strupena; imajo več zob) in en učenec (4 %) je 
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odgovoril, da kače nimajo zob. 

 

Na to vprašanje je skupno odgovorilo 24 učencev (96 %). Za nestrupene kače so učenci 

največkrat omenili, da imajo več kot dva zoba (3, 4, 5, 20, 120−150, imajo več zob) to je 

odgovorilo devet učencev (36 %). Štirje učenci (16 %) so odgovorili, da imajo samo dva 

zoba in trije učenci (12 %), da imajo nestrupene kače en zob. 

 

ŽELVA/Močvirska sklednica (Emys orbicularis) 

 

Iz česa je zgrajen oklep želve?  

Na to vprašanje je skupno odgovorilo 18 učencev (72 %). Največ učencev, in sicer enajst 

(44 %) je odgovorilo, da ima želva oklep iz kamna, dva učenca  (8 %) sta omenila, da je iz 

lubja. Po enkrat je bilo tudi omenjeno, da je iz mivke (4 %), lusk (4 %), plastike (4%), lesa 

(4 %) in da je to trda koža (4 %). 

 

Ali lahko (želva) zleze iz oklepa? 

Na to vprašanje je skupno odgovorilo 21 učencev (84 %). Učenci so največkrat odgovorili, 

da želva ne more zlesti iz oklepa. To je trdilo šestnajst učencev (64 %). Devet učencev (32 

%)  je trdilo, da želva lahko zleze iz oklepa. 

 

4.4.3 Razmnoževanje in razvoj 

Kako poteka razmnoževanje in razvoj te živali (navadna krastača, močerad, človeška 

ribica, kača, želva ? 

V tabeli 58 so predstavljeni podatki o tem, koliko učencev je odgovorilo na vprašanje in 

kaj so odgovorili. Njihovi odgovori so zloženi po posameznih kategorijah. Znotraj teh 

kategorij je navedeno, koliko učencev je omenilo posamezno značilnost razvoja in 

razmnoževanja, ne glede na to, ali je omenjen razvoj in razmnoževanje tudi dejansko 

značilen za izbrano žival. 
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Tabela 58: Frekvenčna porazdelitev odgovorov o razvoju in razmnoževanju izbranih živali glede na 

posamezno žival 

 Frekvenca (%) 

KATEGORIJE 

Krastača/ 

Žaba 

Močerad Človeška 

ribica 

Kača Želva 

Število odgovorov 16 (64) 12 (48) 11 (44) 14 (56) 17 (68) 

Iz jajčec, v vodi 9 (36) 0 (0) 3 (12) 0 (0) 0 (0) 

Iz paglavca 6 (24) 1 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Iz jajca 0 (0) 6 (24) 4 (16) 11 (44) 12 (48) 

Živoroden 0 (0) 5 (20) 4 (16) 3 (12) 5 (20) 

Levitev 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (12) 0 (0) 

Drugo 4 (16) 0 (0) 0 (0) 1 (4) 0 (0) 

 

NAVADNA KRASTAČA (Bufo bufo) 

 

Učenci so največkrat omenjali, da se krastača/žaba razvije iz jajčec v vodi, in sicer skupno 

devet učencev (36 %). Učenci so navajali: »V vodi so mehurčki − jajčki v njih zrastejo 

mali, potem pa veliki; iz majhnih jajc, odloži jih v vodo; prvo so jajčeca iz jajčec se naredi 

rep, potem pa naredijo noge, sprednje, zadnje noge, rep ima še zmeraj, potem pa rep izgine 

in nastane žaba, v vodi se to dogaja«. Ena učenka je odgovorila: »Tako, da gre samec na 

samičko, samec njej naredi … da ima žaba v svojem telesu jajčeca, na tisoč in na milijon, 

ne vem točno, potem gre samec stran in samička izleže ne vem koliko, do milijon jajčec 

spusti v vodo, tam pusti čez jesen in zimo jih pusti v vodi, poleti jajčeca počijo iz njih 

priplavajo taki majhni paglavci, potem se začne najprej paglavec, potem majhna žabica, 

potem srednja žabica, potem pa velika žaba«. 

 

Šest učencev (24 %) je omenilo, da se razvijejo iz paglavca. Odgovore štirih učencev (16 

%) pa smo uvrstili pod kategorijo drugo. Njihovi odgovori so se glasili: »S telesom; da se 

fant pa punca parita, potlej pa mladiček se skoti; iz majhnega zraste, tako velik, kot na 

sliki; ko se družijo, potem pa se razvijejo«. 
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MOČERAD/Navadni močerad (Salamandra salamandra)  

 

Največ učencev, in sicer skupno šest (24 %) je odgovorilo, da se močerad razvije iz jajca 

(se izleže iz jajc; lupina se razpoka in je potem spet martinček; samica skoti jajčeca iz njih 

se razvijejo majhni močeradi; ko se jajčece izleže se naredi kuščar). Pet učencev (20 %) je 

podalo odgovore, ki smo jih uvrstili pod kategorijo živoroden (najprej je majhen in potem 

zraste; najprej je majhen, potem pa je hrano in postane velik; dolgo se razvijejo, dokler ne 

postanejo veliki). En učenec (4 %) je odgovoril, da se razvije iz paglavca (majhen kuščar 

se razvije iz paglavca, potem pa raste). 

 

ČLOVEŠKA RIBICA / Človeška ribica (Proteus anguinus) 

 

Učenci so največkrat, in sicer štirikrat (16 %) odgovorili, da se človeška ribica razvije iz 

jajca (iz jajc; iz jajc isto, kot kača; izvali jajca; uleže se v gnezdo pa izvali jajca, iz njih se 

zvali dojenček žival), prav tako so štirikrat (16 %) odgovorili, da je živorodna (najprej je 

majhen mladiček, eno leto je mladiček, potem pa je večji in večji. Razmnožuje se po 

skupinah, ker je ribica, če bi bila kot človek, bi se kot človek; počasi se razvije, dokler ne 

postane velik; iz majhnega postane velik). Trije učenci (12 %) pa so omenili, da se 

človeška ribica razvije iz jajčec, ki jih samička odlaga. 

 

KAČA/Navadni gož (Zamenis longissimus) 

 

Učenci so največkrat odgovorili, in sicer enajst učencev (44 %), da se kača razvije iz jajc 

(Ona ima do 100 jajc, zakoplje jih v zemljo, potem pusti, pa se izvalijo druge kače; ena 

kača, pa druga kača, pa so skup, pa iz jajca; iz jajc, lahko jih ima 5−10 jajc izleže; izleže 

jajca, pol je pa spet nova kača; tako, da se zvije, naredi jajčece, pa se uleže v gnezdo in 

potem se rodi nova kača). Trije učenci (12 %) so odgovorili, da je kača živorodna (najprej 

je majhna, potem zraste). Trije učenci (12 %) pa so pri tem vprašanju opisovali levitev 

(Kača da kožo stran;  vem da se levijo; tako, kožo ima pol gre pa stran). Pod drugo smo 

uvrstili odgovor enega učenca (4 %), ki je odgovoril: »Ko ena izumre zraste druga«. 
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ŽELVA/Močvirska sklednica (Emys orbicularis) 

 

Največkrat, in sicer dvanajstkrat (48 %) so učenci odgovorili, da se želva razvije iz jajc. 

Odgovori učencev so bili: »Kopljejo na morju, dajo jajčke notri in ona gre, potem pa 

pridejo mladiči; najprej izleže jajca, jih zakoplje v pesek, po enem letu se želve izvalijo iz 

jajc in gredo v morje po nekaj letih pa odrastejo; iz jajca nastane mladič, pa gre sam v 

vodo, pol pa zraste v želvo; iz jajc, v pesku je zarinjena in takoj, ko se zvali gre v vodo; leže 

jajca, želve grejo iz morja na kopno v pesek, izvali jajca,  jih pusti nekaj dni, potem gre v 

morje; želva izkoplje eno jamo in gre noter, potem tam izleže jajca, gre v morje in ko se 

izležejo mladički pride nazaj k njim; skoti jajčeca, naredi jajčeca in je najprej majhna 

želva, potem pa čim večja; tako, da se jajčeca izleže,  potem rodi druga želva«. Pet 

učencev (20 %) pa je podalo odgovor, ki smo ga uvrstili pod kategorijo živoroden (najprej 

se rodi, pol se pa razvija v veliko; drug iz drugega; ko se združijo, pa nastane nova; prvo 

so majhne, potem pa večje). 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 

5.1.1 Predstave o značilnostih in vrstah dvoživk in plazilcev 

Ugotovili smo, da imajo učenci pomanjkljive predstave o značilnostih in vrstah plazilcev 

in dvoživk, čeprav imajo nekoliko boljše predstave o vrstah plazilcev kot dvoživk. Saj je 

pri poznavanju vrst plazilcev sedem učencev (28 %) odgovorilo popolnoma pravilno in 

naštelo le slednje, medtem ko je pri poznavanju vrst dvoživk le en učenec (4 %) odgovoril 

popolnoma pravilno.  

 

Glede na slabe rezultate o poznavanju predstavnikov dvoživk je bilo opaziti, da so njihove 

predstave o živalih, ki jih uvrščamo med dvoživke napačne. Poleg dvoživk so naštevali še 

sesalce (konj, mačka, pes), členonožce (muha, komar, sršen, pajek) in plazilce (kuščar, 

kača, želva). Vse naštete vrste pa niso imele nobene povezave z značilnostmi dvoživk, ki 

so jih navedli (razen želve, ki so jo zaradi življenjskega prostora uvrstili med dvoživke).  

 

Pri plazilcih so pogosto omenili še nevretenčarje (polž, gosenica, deževnik). Cinici (2013) 

navaja, da veliko študentov napačno obravnava polža in gosenico ter ju zaradi njunega 

načina gibanja (se plazijo po tleh in nimajo nog) uvršča med plazilce. Ista raziskava tudi 

nakazuje, da učenci pri značilnostih taksonomskih skupin največkrat upoštevajo zunanjo 

zgradbo, življenjski prostor in gibanje, prav zaradi tega sta bila gosenica in polž narobe 

uvrščena. Tudi v naši raziskavi so se učenci pri obeh taksonomskih skupinah najbolj 

osredotočili na gibanje in ga skoraj vsi omenili, kot glavni prepoznavni znak obeh 

taksonomskih skupin (dvoživke: skačejo, plavajo, se plazijo; plazilci: se plazijo, hodijo po 

tleh). Sledita mu življenjski prostor pri dvoživkah (živi v vodi in na kopnem) in telesne 

značilnosti pri plazilcih (pičijo, so strupeni, nima rok, nima nog). Prav zaradi napačnih 

predstav o značilnostih plazilcev (se plazijo, hodijo po tleh, nimajo rok, nimajo nog) so 

učenci tudi v naši raziskavi pogosto prištevali nevretenčarje (polž, gosenica, deževnik) 

med plazilce.  

 

Do statistično pomembnih razlik glede na razred je prišlo pri vprašanju o značilnostih 

dvoživk, kjer je največji delež učencev osmega razreda odgovoril na to vprašanje. Ker so 
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učenci mnenja, da med dvoživke sodijo živali, ki živijo v vodi in na kopnem, kaže na to, da 

imajo učenci povsem napačne predstave o tem, kaj pomeni termin dvoživka. Kot navajajo 

Yen in sod. (2007), je življenjski prostor pri otrocih pomemben dejavnik pri razlikovanju 

med plazilci in dvoživkami. Na primer, učenci živali, ki živijo v vodi, kot sta želva in 

pingvin, uvrstijo med dvoživko, medtem ko polža in deževnika uvrstijo med plazilce, ker 

se plazita po tleh.  

 

5.1.2 Prepoznavanje in uvrščanje posamezne taksonomske skupine glede na razred 

šolanja 

Učenci sedmega, osmega in devetega razreda so bili uspešnejši pri prepoznavanju 

predstavnikov plazilcev (kače, želve) kot dvoživk (krastače/žabe, močerada in človeške 

ribice). V sedmem in osmem razredu, so bili najuspešnejši pri prepoznavanju želve (7. 

razred: 91,7 %; 8. razred: 100 %), v devetem razredu so najbolje prepoznali kačo (100 %). 

V vseh razredih so učenci pri prepoznavanju živali na fotografiji imeli največ težav z 

močeradom (7. razred: 25 %; 8. razred: 50 %; 9. razred: 20 %). Do statistično pomembnih 

razlik glede na razred je prišlo pri prepoznavanju človeške ribice. Človeško ribico je 

pravilno prepoznal in poimenoval največji delež učencev devetega razreda. 

  

Učenci vseh razredov so kot lastnosti, po katerih so prepoznali žival na fotografiji 

največkrat navajali telesne značilnosti živali (oblika telesa (kača), oblika nog (žaba), ima 

rep (človeška ribica), velikost, barva (močerad), po oklepu (želva). Statistično pomembne 

razlike glede na razred so nastale pri prepoznavanju krastače. Po koži jo je prepoznalo 

največ učencev osmega razreda. Statistično pomembne razlike pa so nastale tudi pri 

prepoznavanju želve in kače, saj so jih v največjem deležu po gibanju prepoznali  učenci 

osmega razreda. 

 

V eni izmed raziskav rezultati kažejo, da učenci vseh starosti pri prepoznavanju in 

uvrščanju živali uporabljajo anatomske značilnosti, s katerimi pojasnijo, zakaj so živali to, 

kar so. Vendar je večja verjetnost, da starejši otroci uporabljajo poleg anatomskih 

značilnosti še vedenjske in habitatne lastnosti (Tunicliffe in Reiss, 1999).  
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Pri razvrščanju izbrane živali med plazilce in dvoživke so bili najuspešnejši učenci 

devetega razreda (7. razred: 52,7 %; 8. razred: 52,5 %; 9. razred: 68 %), saj so največkrat 

pravilno uvrstili žival v taksonomsko skupino. 

 

Učenci vseh treh razredov so imeli najmanj težav z uvrščanjem kače med plazilce, v vseh 

treh razredih so kačo največkrat pravilno uvrstili med plazilce (7. razred: 91,7 %; 8. razred: 

87,5 %; 9. razred: 100 %), kar ni presenetljivo, saj Chung-Fen in sod. (2004) v svoji 

raziskavi navajajo, da je kača tipičen predstavnik plazilcev, zato jo učenci največkrat 

pravilno uvrstijo. 

 

Prav tako so dokaj pravilno uvrstili krastačo/žabo med dvoživke v sedmem in prav tako v 

osmem razredu (7. razred: 58,3 %; 8. razred: 75 %). Naši rezultati so podobni rezultatom 

raziskave, v kateri so ugotovili, da je le 50 % otrok vedelo, da so žabe dvoživke (Bell, 

1981, v Prokop in sod., 2008). 

 

V devetem razredu pa so bili učenci uspešnejši pri uvrščanju želve (80 %) med plazilce, 

kot žabe (60 %) med dvoživke. To je presenetljivo, saj Chung-Fen in sod. (2004) navajajo, 

da je žaba tipičen predstavnik dvoživk, z uvrščanjem želve v taksonomske skupine pa 

imajo otroci veliko težav.  

 

V sedmem in osmem razredu so učenci imeli največ težav z uvrščanjem želve, človeške 

ribice in močerada med dvoživke ali plazilce. Želvo (7. razred: 66,7 %; 8. razred: 75 %) je 

večina učencev uvrstilo med dvoživke, človeško ribico (7. razred: 58,3 %; 8. razred: 75 %) 

in močerada (7. razred: 41,7%; 8. razred: 62,5%) pa med plazilce. Z uvrščanjem želve v 

taksonomske skupine imajo otroci velike težave, kar potrjuje raziskava Chung-Fen in sod. 

(2004), katerih rezultati kažejo, da so učenci vseh starosti v manj kot 30 % uvrstili morsko 

želvo med plazilce, večina učencev (70 %) pa je morsko želvo uvrstila med dvoživke. 

 

V devetem razredu pa so imeli največ težav z uvrščanjem močerada, ki ga je večina 

učencev uvrstila med plazilce (60 %). Glede na to, da učenci žival uvrščajo na podlagi 

gibanja in življenjskega prostora, so močerada, ker se plazi in živi na kopnem, razvrščali 

napačno med plazilce in prav tako so uvrščali človeško ribico. 
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V vseh treh razredih so učenci na podlagi gibanja, telesnih značilnostih in življenjskega 

prostora izbrane živali uvrstili med dvoživke (ima noge, skače, hodi, živi v vodi in na 

kopnem) ali plazilce (nima nog, se plazi, pleza, živi na kopnem). Prav zaradi teh napačnih 

predstav so učenci v večini izbrane živali napačno uvrstili med dvoživke (želvo) in plazilce 

(močerada, človeško ribico). V eni izmed raziskav so ugotovili, da so najpogostejše 

lastnosti po katerih otroci vseh starostnih skupin razvrščajo živali, zunanja zgradba, 

življenjski prostor in vrsta gibanja. Vsaka od teh lastnosti se pri razvrščanju pojavlja od 50 

do 90% (Chung-Fen in sod. 2007). Učenci izbrane živali uvrščajo na podlagi življenjskega 

prostora; tako med dvoživke uvrščajo živali, ki živijo na kopnem in v vodi. Kot navajajo 

Chung-Fen in sod. (2004) učenci morsko želvo pogosto napačno uvrščajo med dvoživke, 

ker živi v vodi in na kopnem. 

 

5.1.3 Prepoznavanje in uvrščanje posamezne taksonomske skupine glede na 

neposreden stik 

Pri prepoznavanju predstavnikov plazilcev (kače, želve) in dvoživk (krastače/žabe, 

močerada in človeške ribice) na fotografijah ni bilo razlik, če so učenci že imeli 

neposreden stik z živaljo ali ne, saj so bili oboji bolj uspešni pri prepoznavanju 

predstavnikov plazilcev kot dvoživk. 

 

To je v nasprotju z ugotovitvijo Prokopa in sod. (2007), ki navajajo, da imajo učenci, ki so 

deležni osebne izkušnje z živalmi, imajo domačo žival ali redijo različne živalske vrste, v 

šoli boljše znanje o živalih in živalski anatomiji, saj vzreja oz. gojenje živali bistveno 

pripomore k razumevanju anatomije in oblikovanju predstav o določeni stvari. 

 

Učenci, ki so imeli neposreden stik in prav tako tisti, ki neposrednega stika z živaljo niso 

imeli, so bili najuspešnejši pri prepoznavanju želve (so imeli stik: 95,7 %; niso imeli stika: 

100 %), pri obeh skupinah učencev so učenci pri prepoznavanju živali na fotografiji imeli 

največ težav s prepoznavanjem močerada (so imeli stik: 95,7 %; niso imeli stika: 33,3 %). 

Učenci obeh skupin so kot lastnosti, po katerih so prepoznali žival na fotografiji, 

največkrat navajali telesne značilnosti živali (oblika telesa (kača), oblika nog (žaba), ima 

rep (človeška ribica), velikost, barva (močerad), po oklepu (želva) in življenjski prostor. 
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Otroci se na podlagi lastnih izkušenj, ki so jih imeli z neko specifično vrsto živali, lažje 

spomnijo fizioloških lastnosti, vedenjskih lastnosti in anatomije te živali (Beer in 

Tunnicliffe, 2002). Da učenec prepozna neko žival, si pomaga z modeli in predstavami, ki 

jih že ima, s pomočjo svojih predstav pripiše živali lastnosti, ki se mu zdijo najbolj 

primerne glede na videno (Tunicliffe in Reiss, 1999). 

 

Pri razvrščanju izbrane živali med plazilce in dvoživke so bili uspešnejši učenci, ki niso 

imeli stika z živaljo (so imeli stik: 34,6 %; niso imeli stika: 68,6 %), saj so največkrat 

pravilno uvrstili žival v taksonomsko skupino. Čeprav Tomkins in Tunnicliffe (2001) 

navajata, da če ima učenec pri usvajanju znanja o živali tudi neposredno izkušnjo z njo, bo 

njegovo znanje lažje usvojeno, pomnjenje pa bo hitrejše, ker se bo živali tudi dotaknil, jo 

otipal in si jo ogledal. Znanje pridobljeno s pomočjo živih organizmov naj bi bilo po 

mnenju strokovnjakov kvalitetnejše in trajnejše (Tomažič, 2008).  

 

Učenci obeh skupin (tisti, ki so imeli stik in tisti, ki stika niso imeli) so imeli najmanj težav 

z uvrščanjem kače med plazilce, saj so oboji kačo največkrat pravilno uvrstili med plazilce 

(so imeli stik: 95 %; niso imeli stika: 100 %). Učenci, ki niso imeli stika z živaljo so poleg 

kače pravilno uvrstili tudi želvo (100 %).  

 

Prav tako sta obe skupini učencev pravilno uvrstili krastačo/žabo med dvoživke (so imeli 

stik: 57,9 %; niso imeli stika: 83,3 %). Učenci, ki so imeli neposreden stik in prav tako 

učenci, ki takega stika niso imeli, so imeli največ težav z uvrščanjem človeške ribice in 

močerada med dvoživke ali plazilce. Človeško ribico so največkrat uvrstili (so imeli stik: 

62,5 %; niso imeli stika: 62,5 %) med plazilce ter močerada (so imeli stik: 53,3 %; niso 

imeli stika: 77,8 %) prav tako med plazilce. Učenci, ki so imeli stik z živaljo, pa so imeli 

težave tudi z uvrščanjem želve, saj jo je večina (65,2 %) uvrstila med dvoživke.   

 

Ena izmed raziskav je pokazala, da so pri klasifikaciji živali najbolj uspešni učenci, ki  

pridobivajo znanja tudi drugje, ne samo v šoli. To so učenci, ki s starši obiskujejo muzeje, 

živalske vrtove, opazujejo ptice ali lovijo ribe. Ti otroci imajo neposreden stik z naravo, 

zato je njihovo znanje boljše, poudarja Tema (1989, v Braund, 1998). 
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Tudi pri navajanju razlogov, zakaj so žival uvrstili v določeno taksonomsko skupino, ni 

bilo razlik med učenci, ki so imeli stik in tistimi, ki niso imeli neposrednega stika. Vsi 

učenci so uvrščali izbrane živali na podlagi gibanja, telesnih značilnostih ter življenjskega 

prostora (živi v vodi, živi v vodi in na kopnem) med dvoživke (ima noge, skače, hodi, živi 

v vodi in na kopnem) ali plazilce (nima nog, se plazi, pleza, živi na kopnem). Kattmann 

(2001) navaja, da sta habitat in gibanje najpomembnejši lastnosti, ko otroci uvrščajo žival.  

 

Tisti učenci, ki so navajali, da so imeli neposreden stik z živaljo, so povečini opisovali, da 

so žival že videli večinoma v naravi. Samo pri želvi so opisovali, da so z njo imeli 

neposreden stik pri pouku. Na podlagi tega lahko sklepamo, da imajo ti otroci pri 

naravoslovnem pouku premalo ali nobenega stika z živimi organizmi iz skupin dvoživk ali 

plazilcev. Zato tudi ni bilo bistvenih razlik pri prepoznavanju in uvrščanju med učenci, ki 

so imeli stik in tistimi, ki stika niso imeli. Pri poučevanju naravoslovnih vsebin je zelo 

pomembno, da se otrokom omogoči čim bolj neposreden stik z živimi organizmi (Tomažič, 

2009). S takšnim načinom dela pri učencih razvijamo pozitiven odnos do narave in 

vzpodbujamo radovednost. Znanje pridobljeno s pomočjo živih organizmov naj bi bilo po 

mnenju strokovnjakov kvalitetnejše in trajnejše (Tomažič, 2008). Učenci, ki imajo lažjo 

motnjo v duševnem razvoju, pa bi si lažje in učinkoviteje zapomnili določene značilnosti s 

pomočjo neposredne izkušnje pri pouku. Zato strokovnjaki poudarjajo, da je potrebno pri 

skupinah živali, ki so učencem tuje oziroma imajo težave pri razvrščanju, učencem nuditi 

izkušnje z njimi (Brund, 2007). 

 

5.1.4 Znanje učencev o izbranih živalih 

Znanje učencev o izbranih živalih je slabo in pri njihovih odgovorih smo zasledili, da se 

pojavljajo večinoma napačne predstave o ekosistemu, anatomiji, fiziologiji in 

razmnoževanju. Učenci težko povezujejo stvari, imajo nekaj konkretnega znanja, sklepanja 

na višji ravni pa skoraj ni zaslediti. Njihove predstave, so vsebinsko skromne, nenatančne 

in nepopolne. Ker imajo skromen besedni zaklad, učno snov težko povedo s svojimi 

besedami. 

 

Pri vseh živalih opisujejo življenjski prostor, v katerem izbrana žival živi, ne povežejo pa, 
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zakaj žival živi v določenem okolju (npr. žaba živi v vlažnem okolju, da se ji koža ne 

izsuši). Večinoma nimajo izoblikovanih predstav, zakaj naj bi žival živela prav v 

določenem okolju, saj so v večini odgovarjali: »Ker si je tam izbrala, da bi živela; ker ji 

tako paše; ker ima tam lokvanj pa čisto vodo; ker ji tako paše; ker je tam njen dom; ker je 

tako navajena; ker je vodna žival; ker je naravna žival; da ne straši ljudi; všeč mu je 

mokro in blatno; ker je tam lepo; ker je tam njen rojstni kraj.«). Pri žabi se pojavljajo 

napačne predstave o njenem življenjskem okolju, saj je večina mnenja, da žabe živijo v 

vodi in ne ob vodi. Pri močeradu pa lahko opazimo, da učenci sklepajo po že videnem, 

zato je večina učencev navedlo, gozd, kot njegov življenjski prostor, saj ga je večina tam 

že videla. Pri tem pa ne navajajo razlogov, zakaj močerad živi prav tam. Življenjski prostor 

kače in želve jim ne povzroča težav, saj v večini navajajo dokaj pravilne odgovore (travnik, 

gozd, voda). Presenetljiv je podatek, da večina učencev ni poznala življenjskega prostora 

človeške ribice. Večina je odgovorila, da človeška ribica živi v vodnem okolju ali v jami, 

nihče pa ni omenil, da živi v podzemnih vodah. Vendar, kot navajata Tunicliffe in Reiss 

(1999) je dejstvo, da imajo učenci zelo malo znanja o življenjskih okoljih, v katerem žival 

živi. Učitelji bi morali izbrati drugačen pristop, pri katerem bi učenci najprej spoznali 

življenjsko okolje ter njegove značilnosti, nato pa bi razpravljali, katere organizme 

najdemo v njem in kako so ti organizmi prilagojeni na okolje.  

 

Pri večini vprašanj o koži izbrane živali so imeli učenci kar nekaj težav. Pri žabi/krastači je 

polovica učencev opisovala, da je koža žabe/krastače trda, kar je napačna predstava. Prav 

tako imajo napačne predstave tisti učenci, ki so opisovali, da je koža luskasta. V večini pa 

so odgovarjali pravilno, da je koža bradavičasta in mehka. Pri močeradu so večinoma 

opisovali, da je mehka in gubasta, napačne predstave se pojavijo pri tistih, ki so naštevali, 

da je koža močna, trda, sluzasta in luskasta. Pri človeški ribici so opisovali, da je koža 

mehka, roza, le en učenec je omenil, da je tanka. Napačne predstave o koži človeške ribice 

imajo tisti, ki so trdili, da je koža močna, trda, bradavičasta in luskasta. Pri želvi je večina 

odgovorila, da ima želva oklep trd, noge in glava pa so iz mehke kože. Tretjina učencev je 

opisovala, da je koža želve mehka, tretjina pa, da je koža trda. Ti odgovori kažejo 

nepopolne predstave o koži želve, saj nihče ni navedel, da je koža suha, debela in luskasta. 

Učenec si bo lažje zapomnil, kakšno kožo imajo dvoživke, če se je bo tudi dotaknil, kot pa 

če mu bo učitelj zgolj povedal, kakšna je koža, zato je pomembno, da so učenci v stiku z 
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živalmi (Kellert, 1985). 

Pri kači so omenjali, da je koža sluzasta, kar je nenavadno, glede na to, da je že večina 

imela neposreden stik s kačo. Naša raziskava je v nasprotju z raziskavo, ki navaja da se 

učenci na podlagi izkušenj, ki so jih imeli z neko živaljo, tudi najbolj zapomnijo, kaj je 

zanjo značilno (Tunnicliffe in Beer, 2002). V nasprotju z našo raziskavo je tudi raziskava, 

ki navaja, da otroci, ki so že imeli stik s kačo, vedo, da so kače pogosto mehke in nikoli 

sluzaste (Ballourad, 2013). Težave bi lahko pripisali temu, kar navaja Novljan (1997, v 

Pucihar, 2012), da se težave pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju pojavljajo pri 

sprejemanju, shranjevanju in obdelovanju vizualnih in avditivnih informacij. Imajo manjše 

število predstav, ki so vsebinsko skromne, nenatančne in nepopolne. Obseg pomnjenja je 

slabše razvit. 

 

Učenci imajo izoblikovane napačne predstave o tem kako živali dihajo. Pri žabi ni nihče 

omenil, da diha skozi kožo, večinoma so opisovali samo, da diha s pljuči. Pri močeradu so 

opisovali, da diha s pljuči in z nosom. Pri človeški ribici so prevladovali odgovori, da diha 

s pljuči, vendar jih je nekaj omenilo tudi škrge, medtem ko so nekateri omenjali nos. Pri 

kači in želvi pa so v večini odgovarjali, da dihata s pljuči. Pri vseh živalih se dokaj pogosto 

pojavljajo odgovori: »skozi nos« ali »skozi usta«, kar kaže, da učenci niso bili sposobni 

razmišljanja na višji ravni, njihovi odgovori so skopi. Prekop in sod. (2008) so v svoji 

raziskavi ugotovili, da so otroci pri risanju organov narisali organ živali v ustreznem 

položaju, vendar brez povezave z drugimi organi. To kaže na nerazumevanje organskih 

sistemov, saj otroci ne razumejo oz. napačno razumejo anatomijo živali. Še težje je za 

učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Kot trdi Novljanova (1997, v Pucihar, 2012), je 

za učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju proces analize in sinteze slab, saj ne uvidijo 

povezav med posameznimi deli.  

 

Pri prehranjevanju žabe/krastače učenci niso imeli večjih težav, saj so v večini omenili, da 

se prehranjuje z žuželkami. Napačne predstave o prehranjevanju lahko zasledimo pri 

močeradu, saj so nekateri odgovorili, da se prehranjuje z rastlinami. To je nepravilno, saj je 

močerad mesojeda žival. V večini imajo napačne predstave tudi o prehranjevanju človeške 

ribice, saj so navajali, da se prehranjuje z rastlinami in členonožci, le pet jih je omenilo 

vodne živali. Napačne predstave se pojavljajo tudi pri prehranjevanju kače in želve, saj so 
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navajali, da se želva prehranjuje z žuželkami, kača pa z žuželkami in rastlinami. Nekateri 

so celo omenili, da se kača prehranjuje z jajci. 

 

Precej bolj izvirni so bili pri odgovorih, kaj se zgodi, če te žaba »polula«. Pri tem 

vprašanju smo ugotovili, da imajo napačne predstave, saj so v večini navajali, da bi nastale 

bradavice. Tomažič (v Jimenez in Lindemann-Matthies, 2015) navaja, da ljudje verjamejo, 

da rokovanje s krastačo povzroči nastajanje bradavic, nekateri pa so celo mnenja, da so 

krastače strupene. 

 

Tudi predstave o tem, ali je močerad strupen in kje ima strup, so večinoma napačne, saj je 

samo eden izmed učencev vedel, da ima močerad strup na glavi ob straneh, večina pa 

meni, da močerad ni strupen, kar je deloma pravilen odgovor. 

 

Učenci imajo napačne predstave o človeški ribici, saj so navajali, da ima za vratom madež, 

kri ali znamenje, le štirje učenci so vedeli, da ima škrge. 

 

Tudi glede plazilcev zasledimo pri učencih napačne predstave, saj so mnenja, da imajo 

strupene kače samo dva zoba. V večini so mnenja, da je oklep želve iz kamna, tretjina pa 

celo meni, da želva lahko zleze iz oklepa. 

 

Tudi odgovori o razvoju in razmnoževanju so dokaj skopi, učenci imajo nekaj znanja, 

vendar nadaljnje sklepanje in razumevanje ni prisotno. Večinoma so imeli težave že pri 

razumevanju samega vprašanja. Nekateri niso razumeli, kaj pomeni pojem razmnoževanje, 

zato tudi niso odgovorili na vprašanje. Izmed tistih, ki so odgovorili na vprašanje, so bili 

odgovori pri razvoju in razmnoževanju plazilcev (kače, želve) vsaj deloma pravilni (iz 

jajc). Pri želvi je večina učencev opisovala, da samica zakoplje jajca v pesek, iz njih se 

potem izvalijo mladiči. Več težav jim je povzročalo razmnoževanje dvoživk, saj so njihove 

predstave o razmnoževanju precej napačne. Pri močeradu so v večini odgovarjali, da se 

razvije iz jajc (se izleže iz jajc; lupina se razpoka in je potem spet martinček) ter da so 

živorodni (najprej majhen, kot eno jajčece, potem pa raste; najprej se rodi majhna žival, 

potem se pa razvije v veliko, ker hrano je). Iz njihovih odgovorov lahko sklepamo, da so 

učenci kot »majhna« žival imeli v mislih razvojni stadij ličinke, saj močeradi za razliko od 
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večine slovenskih dvoživk ne odlagajo jajc, temveč že dobro razvite ličinke. Vendar so 

njihovi odgovori nepopolni, razumevanje pa slabo. Pri človeški ribici so bili v večini 

nepravilni odgovori, saj so učenci navajali, da je živorodna ali se razvije iz jajc (iz jajc; iz 

jajc isto, kot kača; izvali jajca; uleže se v gnezdo pa izvali jajca, iz njih se zvali dojenček 

žival). Le trije učenci so omenjali: »Jajca, pol pa se razvijejo paglavci in pol pride 

človeška ribica; ta ribica, pa nova ribica, se ne pari, gre pod vodo, pa majhne delce spusti 

in iz tega nastane nova človeška ribica«. Učenci vedo določene stvari, vendar jih ne znajo 

povezati v celoto. Prav tako so imeli težave pri razmnoževanju in razvoju žabe/krastače. 

Učenci so imeli večinoma težave s poimenovanjem na primer: »V vodi so mehurčki; v vodi 

so majhna jajčka«, najbrž so imeli v mislih mrest. Ali pri opisovanju paglavcev: »zrastejo 

mali; najprej so tisti mali«. Učenci imajo v večini napačne predstave o razmnoževanju, saj 

navajajo, da se žabe razmnožujejo: »Tako, da gre samec na samičko; iz žabe se razvijejo 

žabe«, nihče izmed njih ni omenil zunanje oploditve. Učenci imajo določeno znanje in 

predstave, ki so na žalost v večini napačne. Posamezne stvari ne znajo povezati v celoto, 

prav tako pa imajo težave s poimenovanjem. 

 

5.1.5 Najpogostejše napačne predstave učencev o izbrani živali 

Najpogostejše napačne predstave, ki se pojavljajo pri učencih, so značilnosti dvoživk in 

plazilcev. Na podlagi teh značilnosti učenci razvrščajo posamezne živali v taksonomske 

skupine, kar pa ne definira dvoživk in plazilcev. Učenci so na podlagi gibanja, 

življenjskega prostora in telesnih značilnostih izbrane živali uvrstili med dvoživke (ima 

noge, skače, hodi, živi v vodi, živi v vodi in na kopnem) ali plazilce (nima nog, se plazi, 

pleza, živi na kopnem). Na podlagi tega pa lahko trdimo, da imajo učenci popolnoma 

napačne predstave o značilnostih dvoživk in plazilcev. Kot navajata Burgoon in Duran 

(2011) vemo, da večina dvoživk živi v vodi in izven vode, vendar to ni dovolj za 

razvrstitev živali, kot so dvoživke. Zato je treba učencem omogočiti, da preučijo 

podobnosti in razlike različnih živali. Tako bi učenci določili značilnosti, ki opredeljujejo 

posamezne taksonomske skupine. Pri tem bi morali učitelji v pouk vključevati tudi 

netipične predstavnike taksonomske skupine. S tem bi učencem omogočili, da definirane 

lastnosti posamezne taksonomske skupine lahko posplošijo tudi na netipične predstavnike.  
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Na podlagi napačnih predstav o značilnostih posamezne taksonomske skupine so učenci 

želvo, močerada in človeško ribico napačno uvrstili v taksonomsko skupino. Tako so želvo 

uvrstili med dvoživke (ker živi v vodi in na kopnem). Človeško ribico in močerada pa 

največkrat med plazilce (živi na kopnem, pleza, podobna kuščarju). Sicer je opredelitev, da 

živijo v vodi in na kopnem točna, vendar pa imajo živali tudi druge značilnosti, da se jih 

lahko opredeli kot dvoživke. V raziskavi Chiung-Fen in sod. (2004) so ugotovili, da učenci 

nimajo težav z razvrščanjem živali, ki so tipične za določeno taksonomsko skupino. Učenci 

vedo, da je kača plazilec, saj sta kača in kuščar tipična predstavnika plazilcev. Učenci so 

imeli težave z uvrščanjem želve, saj jo je le 30 % učencev pravilno uvrstilo med plazilce. 

Medtem ko jo je 70 % učencev uvrstilo med dvoživke. Ker učenci vedo, da želve živijo v 

vodi in na kopnem, sklepajo, da gre za dvoživko. 

 

Tudi pri poimenovanju živali so imeli učenci težave, saj so skoraj vsi trdili, da je na 

fotografiji žaba, bila pa je krastača. Glede na to, da krastača živi v našem lokalnem okolju 

je bilo njihovo prepoznavanje slabo. Jimenez in Lindemann-Matthies (2015) sta ugotovili, 

da je prepoznavanje lokalnih vrst žab slabo, znanje o njih pa skromno. Vendar trdita, da je 

znanje in poznavanje dvoživk pomembno, saj bi to lahko privedlo do bolj pozitivnega 

odnosa do dvoživk in večjo pripravljenost k ohranjanju le−teh.  
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6 ZAKLJUČEK 

Življenje otrok je danes vse bolj odtujeno od narave, živi svet večinoma spoznavajo samo s 

pomočjo literature, posnetkov, interneta in ostalih virov. Z naravo imajo malo 

neposrednega stika. Ravno zato je pomembno, da imajo učenci pri pouku naravoslovja čim 

več stika z naravo in živimi organizmi. Pomembno pa je, da so jim lastnosti in zakonitosti 

naravnega sveta čim bolj pravilno predstavljene, saj imajo učenci  zaradi posploševanja 

določenih pojmov ali napačne razlage nepravilne predstave o naravi. Napačne predstave pa 

nevede prenašajo na otroke tudi starši, saj sta Tunnicliffe in Reiss (1999) ugotovila, da 

predstave o živalih izhajajo iz informacij, ki jih učenci dobijo v domačem okolju ter 

izkušenj, ki jih dobijo z neposrednim opažanjem narave. Zato je na učiteljih res velika 

odgovornost, da snovi pri naravoslovju ne posredujejo v napačnih miselnih zvezah, da pred 

obravnavanjem novega znanja preverijo predstave učencev ter da učencem omogočijo čim 

več neposrednih izkušenj z naravo. 

 

Z našo raziskavo smo želeli preveriti predstave pri učencih v prilagojenem učnem 

programu do dveh vrst izbranih taksonomskih skupin: plazilcev (kače in želve) in dvoživk 

(krastače, človeške ribice in močerada). V sklopu raziskave smo izvedli intervjuje s 25 

učenci, sedmega, osmega in devetega razreda.  

 

Rezultati so pokazali, da so predstave večine učencev o dvoživkah in plazilcih v večini 

napačne. Znanje o njih je slabo, v večini  imajo napačne predstave o značilnostih 

posamezne taksonomske skupine. Učenci slabo poznajo zgradbo, anatomijo in fiziologijo, 

razvoj in razmnoževanje izbranih živali, prav zaradi tega imajo težave z razvrščanjem v 

posamezne taksonomske skupine. Prototipične živali posamezne skupine pravilno uvrstijo 

npr. žabo med dvoživke, kačo in kuščarja med plazilce. Žival, kot je na primer želva, pa 

zaradi njenega načina življenja večinoma uvrstijo med dvoživke. Prav tako močerada in 

človeško ribico, ki spominjata na kuščarja, uvrstijo med plazilce. 

 

Kot navaja Cinci (2013) je resnično pomembno znanje učencev o živalih in razvrščanje le− 

teh. S tem se olajša smiselno učenje številnih bioloških vsebin in konceptov, pri tem pa se 

spodbuja pozitiven odnos do okolja in živali. Chung-Fen in sod. (2004) trdijo, da bi učitelji 
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naravoslovnih vsebin morali dati velik poudarek na razlikovanje med dvoživkami in 

plazilci, saj z vidika evolucije dvoživke predstavljajo »most« med vodnimi in kopenskimi 

vretenčarji in imajo pomembno vlogo pri razvoju življenja na Zemlji. Z raziskovanjem 

razlik med žabo in kuščarjem učitelj predstavlja nekatere pomembne prilagoditve, ki so 

bile pomembne za uspešno prilagoditev kopenskemu okolju. Pri tem pa učenci razvijejo 

fiziološke in biološke koncepte, ki so pomembni pri usvajanju nadaljnjega znanja. 

 

Naravoslovje ima vseživljenjski pomen, saj spodbuja razvoj kritičnega in objektivnega 

mišljenja, s tem pa povečuje samozavest in motiviranost. Zato  je zelo pomembno, da 

učitelj pri učencih s posebnimi potrebami na področju naravoslovja upošteva njihove 

značilnosti in potrebe. Pri pouku naj bi učitelj uporabljal učinkovite metode poučevanja, ki 

jih prilagodi posameznemu učencu. S tem pa zagotovi, da pri učencu doseže optimalen 

razvoj njegovih sposobnosti. 

 

Zato je treba učence pri poučevanju sistematike spodbujati k razvoju znanstveno 

sprejemljivih predstav. Učitelj bi moral zagotoviti čim več interakcije z živimi organizmi, 

še posebej z netipičnimi predstavniki taksonomskih skupin. S tem bi učencem omogočil 

popraviti napačne predstave ter jih spodbujal k razvoju znanstveno sprejemljivih 

konceptov. 
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PRILOGE 

Priloga A: Intervju 

 

Cilj vprašalnika 

 

Sem Mateja in za diplomsko delo si želim izvedeti tvoje predstave o dvoživkah in 

plazilcih. Prosim, če sodeluješ v najinem pogovoru, tvoje znanje se ne ocenjuje in ne 

vpliva na oceno pri naravoslovju, napačnih odgovorov ne bom popravljala, ker si želim 

izvedeti le tvoje predstave o dvoživkah in plazilcih. 

 

Najin pogovor bom posnela. Ali se strinjaš s tem? 

 

Koda učenca:__________ Spol:      M    Ž 

Starost:_______________ Razred:    6    7    8    9 

 

Za začetek nekaj splošnih vprašanj! 

1. Ali poznaš kako vrsto dvoživk? Katero/katere? 

2. Kaj je značilno za dvoživke? 

3. Ali poznaš kako vrsto plazilcev? Katero/katere? 

4. Kaj je značilno za plazilce? 

 



Drobnič M. Predstave učencev o dvoživkah in plazilcih v šoli s prilagojenim učnim programom.  
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2016 

KRASTAČA − Navadna krastača (Bufo bufo) 

 

 

1. Katera žival je na fotografiji, za katero vrsto gre? Kaj meniš, za katero vrsto gre? 

2. Kako (po čem) si jo prepoznal/-a? 

3. Si že kdaj imel/-a stik s tako živaljo (si jo v živo videl/-a, držal/-a v roki, se je 

dotikal/-a …)? 

4. Ali je ta žival dvoživka ali plazilec?  

5. Zakaj si takšnega mnenja?  

6. V kakšnem okolju živi ta žival? Zakaj prav tam? 

7. Kakšna je koža te živali?  

8. Kako diha ta žival? 

9. S čim se ta žival prehranjuje? 

10. Kako poteka razmnoževanje in razvoj te živali? 

11. Kaj se zgodi, če te ta žival »polula«? 

 

 

 

 

 



Drobnič M. Predstave učencev o dvoživkah in plazilcih v šoli s prilagojenim učnim programom.  
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2016 

KAČA − Navadni gož (Zamenis longissimus) 

 

 

1. Katera žival je na fotografiji, za katero vrsto gre? Kaj meniš, za katero vrsto gre? 

2. Kako (po čem) si jo prepoznal/-a? 

3. Si že kdaj imel/-a stik s tako živaljo (si jo v živo videl/-a, držal/-a v roki, se je 

dotikal/-a…)? 

4. Ali je ta žival dvoživka ali plazilec?  

5. Zakaj si takšnega mnenja?  

6. V kakšnem okolju živi ta žival? Zakaj prav tam? 

7. Kakšna je koža te živali?  

8. Kako diha ta žival? 

9. S čim se ta žival prehranjuje? 

10. Kako poteka razmnoževanje in razvoj te živali?  

11. Koliko zob imajo strupene in koliko nestrupene kače? 
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ČLOVEŠKA RIBICA − Človeška ribica (Proteus anguinus) 

 

 

1. Katera žival je na fotografiji, za katero vrsto gre? Kaj meniš, za katero vrsto gre? 

2. Kako (po čem) si jo prepoznal/-a? 

3. Si že kdaj imel/-a stik s tako živaljo (si jo v živo videl/-a, držal/-a v roki, se je 

dotikal/-a…)? 

4. Ali je ta žival dvoživka ali plazilec?  

5. Zakaj si takšnega mnenja?  

6. V kakšnem okolju živi ta žival? Zakaj prav tam? 

7. Kakšna je koža te živali?  

8. Kako diha ta žival? 

9. S čim se ta žival prehranjuje? 

10. Kako poteka razmnoževanje in razvoj te živali?  

11. Kaj ima ta žival na vratu? 
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ŽELVA − Močvirska sklednica (Emys orbicularis) 

 

 

1. Katera žival je na fotografiji, za katero vrsto gre? Kaj meniš, za katero vrsto gre? 

2. Kako (po čem) si jo prepoznal/-a? 

3. Si že kdaj imel/-a stik s tako živaljo (si jo v živo videl/-a, držal/-a v roki, se je 

dotikal/-a…)? 

4. Ali je ta žival dvoživka ali plazilec?  

5. Zakaj si takšnega mnenja?  

6. V kakšnem okolju živi ta žival? Zakaj prav tam? 

7. Kakšna je koža te živali?  

8. Kako diha ta žival? 

9. S čim se ta žival prehranjuje? 

10. Kako poteka razmnoževanje in razvoj te živali?  

11. Iz česa je zgrajen oklep želve? Ali lahko zleze iz oklepa? 
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MOČERAD − Navadni močerad (Salamandra Salamandra) 

 

 

1. Katera žival je na fotografiji, za katero vrsto gre? Kaj meniš, za katero vrsto gre? 

2. Kako (po čem) si jo prepoznal/-a? 

3. Si že kdaj imel/-a stik s tako živaljo (si jo v živo videl/-a, držal/-a v roki, se je 

dotikal/-a…)? 

4. Ali je ta žival dvoživka ali plazilec?  

5. Zakaj si takšnega mnenja?  

6. V kakšnem okolju živi ta žival? Zakaj prav tam? 

7. Kakšna je koža te živali?  

8. Kako diha ta žival? 

9. S čim se ta žival prehranjuje? 

10. Kako poteka razmnoževanje in razvoj te živali?  

11. Ali je ta žival strupena? Kje ima strup? 

 

 


