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POVZETEK 

 

Razvoj slovenskih botaničnih učbenikov je tema, ki v preteklosti ni bila pogosto 

obravnavana in še manj objavljena. V pričujoči diplomski nalogi smo se odločili 

predstaviti vsebino v štirih sklopih: splošni pregled šolskega sistema na Slovenskem, 

razvoj botanike v kurikulumu skozi čas, splošen pregled 21 botaničnih učbenikov v 

slovenskem jeziku (v obdobju od leta 1864 do 1969) in natančnejša analiza treh 

izbranih slovenskih botaničnih učbenikov v časovnem razmiku približno 50 let. 

Zanimala nas je predvsem vsebinska komponenta učbenikov – zakaj se avtorji 

učbenikov odločajo za izbrane vsebine, za izbor konkretnih ilustracij, za opustitev ali 

razširitev določenih tem v naslednjih izdajah itn. Na vse to je vplivalo nemalo 

faktorjev, med katerimi so pomembne zgodovinske prelomnice, napredek znanosti in 

botanike kot znanstvene discipline, spreminjanje šolskega sistema in drugi. V splošni 

primerjavi je bilo zajetih 21 slovenskih botaničnih učbenikov. Ti so bili analizirani in 

primerjani v ožji izbor treh učbenikov, katere smo še podrobneje analizirali. 

Primerjava je temeljila tako na vsebinskih kot na ilustracijskih iztočnicah. Prav tako je 

bila pozornost usmerjena na oblikovne, jezikovne ter slogovne lastnosti. S pomočjo 

programa za baze podatkov MS Access smo vnesli podatke o učbenikih  v bazo, 

čemur je sledila primerjalna analiza v grafični in besedni obliki. Pri natančnejši analizi 

smo pri tistih poglavjih, kjer se nam je zdelo smiselno, prikazali tudi izbrani 

ilustracijski material treh učbenikov ožjega izbora. 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: šolski sistem na Slovenskem, botanika, kurikulum, botanični 

učbenik. 
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ABSTRACT 

 

The development of Slovenian botanical textbooks is an issue that in the past has not 

been widely discussed and published even less. We represented our research of the 

topic in four parts: general overview of the school system in Slovenia, development of 

botany in the curriculum over time, a general overview of 21 botanical textbooks in 

Slovenian language (in the period from 1864 to 1969) and a more precise analysis of 

the three selected Slovenian botanical textbooks within approximately 50 years’ time 

interval. We were interested primarily in the content component of textbooks – why 

authors choose selected contents, specific illustrations and why they choose to 

eliminate certain topics or expand them in future releases, etc. A great deal of factors 

impact these decisions, among which there are the historical turning points, the 

progress of science and botany as a scientific discipline, changes in school system 

and others. The general comparison included 21 Slovenian botanical textbooks, 

which were analyzed and compared. We chose three textbooks for further detailed 

analysis. The comparison was based on two basic factors: content and illustrations. 

Our attention was also focused on the design, linguistic and stylistic features. Using 

the MS Access database program helped us to import all the information of textbooks 

in the base, followed by a comparative analysis in graphical and textual form. In the 

detailed analysis part of the paper, we also added illustrations to certain chapters of 

selected three textbooks for  

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: education system in Slovenian, botany, curriculum, botanical textbook. 
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1 UVOD 

 

Učenje je ključno za razvoj in ne nazadnje sam obstoj človeka. Učenje je 

kontinuirano in torej njegova limita neskončna, ožje pedagoško obarvani smisel  

besede »učenje« pa je osnova šolstvu. Posredovanje znanja na mlajše 

generacije je zahteven in odgovoren proces, pri katerem se soočamo z nizom 

pripomočkov, med njimi tudi učbeniki. 

V diplomski nalogi smo preučevali učbenike z botanično vsebino v obdobju od 

izida prvega botaničnega učbenika v slovenskem jeziku leta 1864 pa vse do 

izdaje Botanike za 1. letnik gimnazij (L. Detela) leta 1969, ki je zadnji učbenik v 

nizu, posvečen izključno temi botanike, saj so kasneje botanične teme združili z 

drugimi v učbenikih biologije. Glede na današnje trende na zahodu sveta si težko 

predstavljamo posredovanje znanja na mlajše rodove zgolj po ustnem izročilu, 

kot so mnoga leta počeli naši predniki in kot to nekatere kulture še danes 

počnejo. Dandanes si tako pouka niti ne moremo zamisliti brez ustreznega in 

kvalitetnega učbenika. 

V današnjih časih ima šolstvo seveda popolnoma drugačne normative, kot jih je 

imela pred nekaj sto leti, zato je bilo potrebno učbenike analizirati z vidika 

tedanje vzgojno – izobraževalne doktrine in ne dandanašnjih izobraževalnih 

kompetenc. (Verčkovnik, 1995) 

Vprašanja, ki smo si jih zastavljali med izdelavo diplomske naloge, so temu 

primerno osredotočena predvsem na vsebinsko komponento učbenikov – zakaj 

se avtorji učbenikov odločajo za izbrane vsebine, za izbor konkretnih ilustracij, za 

opustitev ali razširitev določenih tem v naslednjih izdajah itn., na kar je absolutno 

vplivalo nemalo faktorjev, med katerimi so pomembne zgodovinske prelomnice, 

napredek znanosti in botanike kot vede, spreminjanje šolskega sistema in drugi. 
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1.1 Cilji 

 

 Ugotoviti, kako se je botanika pri pouku razvijala (preko učbeniške 

terminologije, klasifikacij, pojasnjenih pojmov itn). 

 Ugotoviti, katere botanične teme so se poudarjale in katere opuščale skozi 

čas. 

 

1.2 Raziskovalne hipoteze 

 

 Posamezne botanične teme so se opustile, poudarjale pa so se tiste, ki so 

bile  ključne za razumevanje botanike skladno z odkrivanjem znanstvenih 

novitet. 

 Nekatere od opuščenih vsebin bi kazalo ponovno vključiti v kurikulum. 
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2 ŠOLSKI SISTEM NA SLOVENSKEM 

 

Šolski sistem, kot ga poznamo dandanes, nikakor ne obstaja že od nekdaj; 

realno gre za produkt zadnjih skoraj 300 let. Na slovenskih tleh o šoli v današnji 

podobi piše zgodovina šele v drugi polovici 20. stoletja,  torej v obdobju po drugi 

svetovni vojni. Preboje človeške miselnosti v smeri nujnosti šolanja in pismenosti 

širših množic je sprožila predvsem iznajdba tiska sredi 15. stoletja, zahvaljujoč 

Johannesu Gutenbergu. (Gabrič, 2009) 

 

Učni načrti in metodika dela so podvrženi konstantnim spremembam že v 

današnjih časih in nič drugače ni bilo v preteklosti, saj se je celotni civilizacijski 

ustroj moral prilagajati napredku človeštva. V preteklosti so poteze bodisi 

cerkvenih krogov in/ali na drugi strani državnih uslužbencev lahko izjemno 

pospešile razvoj šolstva, lahko pa ga tudi degradirale v precejšnjih razsežnostih. 

Iz tega naslova je ključno poznati vsaj približne okvire, skozi katere se je razvijal 

šolski sistem. 

 

2.1 Obdobje Habsburške (Avstrijske) monarhije (1526-1804) 

 

Pomembno gibanje takratnega obdobja je bil protestantizem ali reformacija, 

katerega začetnika štejemo Martina Luthra. Z njegovimi 95 zahtevami je ostro 

protestiral proti nepravičnem dvigu cen odpustkov, s katerimi je Cerkev želela 

obnoviti baziliko sv. Petra. Ena izmed najpomembnejših zahtev je bila zagotovo 

ta, da naj vsak vernik sam bere Sveto pismo v svojem maternem jeziku. V tem 

duhu je leta 1550 tudi Trubar z njegovim legendarnim delom Abecednik želel 

šolo omogočiti vsem otrokom, ne glede na socialni položaj. Seveda velja 

poudariti, da je bila v takratnih časih šola bolj verska institucija kot pa 

izobraževalna, saj je imela Cerkev ogromen vpliv na vsesplošno življenje ljudi. 

(Korman, b.d.) 

 

Kot odgovor na reformacijo se je osnovalo rimokatoliško gibanje imenovano 

protireformacija, katerega cilj je bila reorganizacija Rimokatoliške cerkve. Z 
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vojaško pomočjo so uničevali protestantske cerkve, pokopališča, šole, požigali 

knjige in izganjali vse, ki niso klonili katoliški veri. Na slovenskih tleh v tistem 

času praktično ni izšla skoraj nobena knjiga zaradi ogromnih protireformacijskih 

pritiskov. Ker pripadniki tako enega kot drugega gibanja niso našli skupnega 

jezika, se je med njimi leta 1618 vnela kar trideset let trajajoča vojna, ki zmage 

ni prinesla ne enim ne drugim, za seboj pa pustila ogromno opustošenja. Kot 

konec vojne oz. protireformacije označujemo premirje iz Münstra in 

Osnabrücka, še bolj znanem pod nazivom Vestfalski mir, ki je z večjo veljavo 

deželnih knezov oslabil veljavo cesarjeve »zadnje« besede, ki je bila sedaj 

podrejena tudi volji državnega zbora. (Grafenauer, 2007) 

 

V času jezuitizma sta bili tako slovenščina kot nemščina prepovedani v šolskih 

klopeh. Šolanje na elementarni stopnji je močno nazadovalo, saj so jezuiti 

forsirali latinščino in materni jezik dopuščali zgolj v prvem razredu za lažje 

osvajanje latinskega jezika. Osnove pisanja in branja so se le redki učili na 

(pre)malo številnih šolah na podeželju. Na višji stopnji se je oblikovala studia 

inferiora (nižje študije) kot predhodnica kasnejših gimnazij in je bila namenjena 

predvsem učenju latinščine, uradnega jezika znanosti in katoliške cerkve. 

Cilj jezuitske šole je bilo kreiranje katoliških intelektualcev in so osnovnemu 

šolanju posvečali izjemno malo pozornosti. Tudi v učnih načrtih je temu 

primerno prednjačila latinščina na račun maternega jezika in naravoslovnih 

predmetov, kljub temu da se je naravoslovje hitro razvijalo. Katoliška cerkev je 

strogo ločila pravice in naloge glede na spol in je bilo skladno s tem jezuitsko 

šolstvo dostopno le dečkom. Prednost jezuitske šole je bila brezplačna 

dostopnost, tako da so lahko v šole pristopali tudi nadarjeni otroci, seveda 

dečki, tako meščanov kot kmetov. Vpeljevanje vse mlajšega učiteljskega še 

neizkušenega kadra in nekompatibilnost z novimi odkritji naravoslovnih ved na 

svetovni ravni sta bila dva temeljna razloga da je jezuitska šola zašla v krizo v 

18. stoletju. (Schmidt, 1988) 

 

Potreben je bil nov koncept šolstva, ki bi dohajal potrebe družbenega razvoja . 

Renome posameznika ni bil več izklicno podedovanega značaja, ampak so bili 

bistveni kriteriji kot so znanje branja in pisanja, poznavanje jezikov in tudi 

zakonov. Jezuiti niso kazali znakov prilagajanja sistema, zato je nastopil čas, ko 
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je država odločneje posegla v šolski sistem. Na Dunaju so leta 1760 ustanovili 

študijsko dvorno komisijo, s čimer je država prevzela krmilo nad šolstvom. Leta 

1770 je Marija Terezija šolstvo označila kot politično institucijo in s tem so se 

pričeli intenzivni šolskoreformni procesi. Na Kranjskem je bil ključen aktivist 

Blaž Kumerdej, ki je poudarjal pomembnost narodu lastnega jezika in ravno 

tako tiska v ta istem jeziku. Tako je bil pionir elementarnega šolstva v maternem 

(torej slovenskem) jeziku na Kranjskem. (Schmidt, 1988) 

 

Leta 1774 je Marija Terezija vpeljala t.i. splošno šolsko naredbo, ki je z 

zakonom določala dve postavki izrednega pomena - splošno šolsko obveznost 

in spolno enakopravno šolanje, namenjeno tako deklicam kot dečkom. Določeni 

so bili trije tipi osnovnih šol: normalke, glavne šole in  trivialke. V slednjih naj bi 

se podeželski otroci učili brati, pisati ter računati. V glavnih šolah in normalkah 

pa bi osnovno znanje dopolnili še s tujimi jeziki ter gospodarsko znanstveno 

obarvanimi predmeti. Na normalkah, ki so bile praviloma v glavnih mestih, so 

učili še pedagoške predmete za bodoče učitelje. Nadaljnje šolanje je bilo še 

vedno spolno pogojeno in namenjeno le moški populaciji. Za nekdanjo studio 

inferioro se je po ukinitvi jezuitskega reda začel uveljavljati pojem gimnazija, ki 

je bila ujeta med dva koncepta – latinske šole in šole, ki naj bi nudila kar 

najširšo možno splošno izobrazbo. (Gabrič, 2009) 

 

Šolstvo ni bilo financirano s strani države, zato je bilo več šol ustanovljeno tam, 

kjer so bili širši krogi zainteresiranih in organizacijsko in finančno bolj 

sposobnih. Učni jezik zakonsko ni bil določen in tako se je v praksi poučevanje 

izvajalo v otrokom razumljivi materinščini. Posledično se je uspešnost opisanih 

reform kazala v višjem deležu pismenosti prebivalstva. srednješolski ravni je 

bila latinščina še vedno osrednji predmet, a z bistveno manjšim številom ur. 

Svojo pot k enakovrednosti so si pridobivale zgodovina, matematika, 

naravoslovje in zemljepis. Na gimnazijah je bila leta 1784 zahtevana celo 

šolnina, katere posledica je bil upad vpisa in razumljivo porast socialnega 

razlikovanja tako na šolski kot družbeni ravni. (Ciperle, 1976) 

 

Visoko šolstvo, za katero se je uveljavil izraz licej, ni bilo deležno večjih reform. 

V avstrijskem delu monarhije so bile tri popolne univerze, na slovenskem pa 
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smo imeli le Ljubljanski licej (1789 – 1848), ki je bil s svojim filozofskim, 

teološkim ter medicinsko kirurškim študijam ustanova najvišjega ranga na 

slovenskih tleh. Tako na šolski sistem kot družbo je ključno vplivalo 

razsvetljenstvo francoske revolucije; gibanje, ki je bil »začetek in temelj 

modernega obdobja evropske kulture in zgodovine v nasprotju z dotlej 

uveljavljeno cerkveno in teološko usmerjeno kulturo.« (E. Troeltsch) 

 

Terezijansko-jožefinski šolski sistem je bil v veljavi vse do t.i. »pomladi 

narodov«, ko se je krepila moč meščanstva in so se zvrstile nacionalne 

revolucije leta 1848. (Gabrič, 2009) 

 

 

2.2 Obdobje Ilirskih provinc (1809-1813) 

 

Napoleonove vojne so privedle do zmage nad Avstrijci jeseni leta 1809 in 

ustanovljene so bile Ilirske province, kratkotrajna državna tvorba, katere glavno 

mesto je bila prav Ljubljana. Celotna ideologija francoskih razsvetljencev ni 

doživela takega razpona kot na domačih tleh zaradi množičnih vojn po Evropi. 

Dodana vrednost za Ljubljančane pa je bila ravno miselnost, da niso le malo 

mestece v periferni deželi nekje na koncu monarhije, ampak so lahko veliko več 

kot to. Francozi so namesto različnih tipov šol (normalke, glavne šole in  

trivialke ) uvedli enotne štirirazredne osnovne šole in na ta način je bila prvič na 

slovenskih tleh izenačena možnost elementarnega šolanja. Jezik poučevanja 

naj bi bil izključno materni jezik, k čemur je od Slovencev najbolj aktivno 

prispeval Valentin Vodnik, ki je izdal prvo v celoti slovensko uradno priznano 

slovnico »Pismenost ali Gramatika za perve šole« (1811). V teoriji je bil šolski 

sistem naprednejši od avstrijskega, realno pa je šolstvo zaradi vojn in 

državnega varčevanja precej nazadovalo. Francozi so leta 1810 v Ljubljani 

ustanovili tudi centralne šole oziroma »univerzo«, katere namen je bil predvsem 

preprečiti mladim, da bi odhajali študirat v »sovražno« Avstrijo. Nedvoumno je 

slovenščina pridobila na veljavi v času Napoleonovih Ilirskih provinc in pridevnik 

»slovenski«, kakršnega poznamo še danes, se je usidral tudi v šolskem 

prostoru in postopoma se je začela krepiti tudi narodna zavest. Tudi v krajih, 
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kjer je dominirala nemščina, kot so bile šole na Štajerskem, so postajale vedno 

bolj dvojezične in prav tako učbeniki nemško-slovenski. K narodni zavednosti 

sta izredno pripomogla Valentin Vodnik v francoski Iliriji in  Jernej Kopitar v 

(začasno okrnjeni) Avstriji, saj sta stala za tem, da so Slovenci avtonomen 

narod z lastnim jezikom.  (Šumrada, 1999) 

 

2.3 Obdobje Avstrijskega cesarstva (1813-1867) 

 

Leta 1813 je Avstrija napovedala Franciji vojno in še pred iztekom leta zavzela 

Ilirske province in Benečijo. Napoleon je bil poražen in se je brezpogojno moral 

odreči svojemu vladajočemu prestolu. Avstrijska oblast je šolski sistem pahnila 

korak nazaj in tako so na elementarni ravni ponovno zavladale ločene trivialke, 

glavne šole in normalke. Slovenščina kot učni jezik je bila uveljavljena le na 

trivialkah, medtem ko je nemščina prednjačila v glavnih šolah. Centralne šole ali 

»univerze« so ukinili in ponovno je začel delovati licej v Ljubljani. Za slovenski 

jezik in njegov pomen je bila izrednega pomena ustanovitev stolice t.j. katedre 

za slovenščino, ki naj bi pomagala pri praktični rabi slovenskega jezika na 

raznoraznih področjih kot so vera, estetika, naravoslovje in kmetijstvo. Nastopila 

so politično miroljubnejša leta in temu primerno se je družbeni napredek kazal 

tudi v uspešnejšem šolanju, katerega glavni pokazatelj je bila pismenost, ki je 

skokovito narasla. Še vedno pa številčno ni bilo veliko šolanih otrok, saj so 

bodisi delali doma na poljih bodisi so jih zaposlovali v industrijskih obratih kot 

cenejšo delovne silo. Miselnost kmečkega sloja in sočasno industrializacija sta 

tako ogromno otrok prikrajšali izobraževalnega procesa. (Gabrič, 2009) 

 

Po Evropi so vzroki za revolucionarno leto 1848 nastajali že dalj časa, idejne in 

gospodarske napetosti so se vse bolj stopnjevale, kar je pripeljalo do niza vojnih 

spopadov. Meščanstvo je tokrat tudi z dejanji pokazalo, da njihov političen vpliv 

ni malenkosten in da se zavzemajo za preoblikovanje Avstrije iz absolutne v 

parlamentarno monarhijo, kar jim je tudi uspelo. Temu primerno je Avstrija leta 

1848 ukinila študijsko dvorno komisijo in v parlamentu osnovala prosvetno 

ministrstvo, ki se je zavzelo za intenzivno šolsko reformiranje. Srednje- in 
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višješolskemu sistemu je z dvajsetletno zamudo sledila tudi reforma 

elementarnega šolstva.  (Gabrič, 2009) 

 

Gimnaziji je bil pridružen licej in je štela osem razredov. Večji pomen so imeli 

živi jeziki in naravoslovje, medtem ko je latinščina izgubljala na svoji veljavi. 

Uvedena je bila matura ali zrelostni izpit in bila hkrati pogoj za vpis na univerzo. 

Na Slovenskem se je prve mature pisalo leta 1850. Na srednješolski stopnji so 

obstajale še sedemletne bolj tehnično usmerjene realke in meščanske šole 

nižje srednješolske stopnje. (Ciperle, 1979) 

 

Liceji so bili del gimnazijskega programa in posledično v Ljubljani ni bilo višjih 

šol. Obstajala so sicer prizadevanja vodilnih, da bi ustanovili univerzo, a 

obsojena na neuspeh vse do razpada Avstrije. Ideja o univerzi je bila politično 

sporna, saj bi le ta postala stičišče slovenskih političnih nadobudnežev, kar 

absolutno ni bilo v interesu vodilnemu nemškemu ustroju monarhije.(Gabrič, 

2009) 

 

2.4 Obdobje Avstroogrske monarhije (1867-1918) 

 

Dualistična državna tvorba edinstvene notranje ureditve Avstro-ogrska je 

nastala leta 1867 po ustavni reformi Avstrijskega cesarstva 1867 in je obstajala 

vse do konca prve svetovne vojne leta 1918. (Mikeln, 1997) 

 

V monarhiji je elementarno šolstvo zaznamoval šolski zakon iz leta 1869. 

Osnovna šola je  bila obvezna in štela osem razredov, z izjemo manj razvitih 

dežel z šestrazrednimi osnovnimi šolami. V primerjavi z bivšimi trivialkami je bil 

šolski predmetnik mnogo bolj obsežen. Zakon je dopuščal zahtevo šolnine, a se 

je prebivalstvo uprlo in v nekaj letih doseglo popolno odpravo le-te. (Melik, 

1970) 

 

Spolna neenakost je bila še vedno prisotna na višje- in srednješolski ravni. 

Dekleta so se lahko vpisovala enakopravno le na učiteljišča, ki so začela 

obratovati leta 1870. Med opravljanem poklica so bile ženske plačane le 80 
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odstotkov plače moškega učitelja. Prav tako jim ni bilo dovoljeno imeti družino 

in so se z morebitno odločitvijo za družino morale odreči svojemu poklicu. 

Avstrija je bila v tem kontekstu ena izmed bolj konservativnih držav v Evropi. 

Hkrati je bila omejenost izbire študijske smeri za ženski spol razlog, da se je 

učiteljstvo vse bolj feminiziralo. Dekletom je bila odprta možnost vpisa na 

gimnazijo šele proti koncu 19. Stoletja, a zaradi privatizacije še to pod pogojem, 

da so izhajale iz premožnejših krogov. (Gabrič, 2009) 

 

Problem avstrijskega šolstva je bil tudi v zgodnji diferenciaciji otrok, ko so 

dopolnili enajst let. Otroci s podeželja so tako največkrat šolanje nadaljevali v 

ljudskih šolah, manjšina najbolj sposobnih pa se je lahko prebila tudi v 

gimnazije, ki so omogočale kasnejši vpis na vse smeri visokošolskega študija. 

Posledično je bila mnogim otrokom že zgodaj onemogočena pot do višje 

izobrazbe. (Sagadin, 1970) 

 

Slovenščina kot učni jezik se je že dodobra zasidrala na elementarni stopnji, 

Slovenci pa so stremeli k vpeljavi slovenščine kot predmeta tudi na gimnazijski 

ravni, a ob tem naleteli na ključen problem, da še ni bilo napisanih 

srednješolskih učbenikov. (Gabrič, 2009) 

 

Glavni pobudnik te ideje je bil Franc Miklošič, slovenski filolog, jezikoslovec in 

slavist, ki je v svojem obsežnem opusu izdal tudi slovenska berila za gimnazijce 

in velja za največjega slovenskega slavista vseh časov. Za zasluge mu je bil 

leta 1864 podeljen viteški naziv. (Granda, 2008). 

 

Enotni učbeniki za slovenščino so pomenili velik korak v smeri enotnosti 

slovenskega knjižnega jezika. Posledica je bil skokovit porast pismenosti 

Slovencev, ki so sedaj zaostajali le še za najbolj razvitima narodoma v 

monarhiji, Nemci in Čehi. Nepismenost slovenskega naroda je bila tako 

praktično odpravljena še pred 1. svetovno vojno, medtem ko je bilo 

problematično predvsem dejstvo, da je večina mladih šolanje zaključila na 

osnovnošolskem nivoju, tisti ki pa so se prebili do mature, so le redko zmogli 

kriti stroške študija v Pragi, Gradcu in na Dunaju, kjer je večina slovenskih 

maturantov nadaljevala svoje izobraževanje. (Gabrič, 2009) 
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2.5 Obdobje Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS) (1918-1929) 

 

V dunajskem državnem zboru je leta 1917 vodja Jugoslovanskega kluba, 

slovenski poslanec Anton Korošec, prebral »Majniško deklaracijo«, s katero so 

zahtevali združitev slovenskih, hrvaških in srbskih ozemelj v avtonomno enoto 

znotraj Avstro-Ogrske pod okriljem Habsburžanov ter neodvisno od vsakršne 

tuje oblasti. Zahteva je bila izpolnjena z razpadom Avstroogrske po vojaškem 

porazu v 1. svetovni vojni leta 1918. (Granda, 2008) 

Drastične politične spremembe so vplivale med drugim tudi na šolstvo in 

kulturo. Leta 1918 je bila ustanovljena prva slovenska narodna vlada, katere 

član je bil tudi Karel Verstovšek kot šolski minister in se je zavzel za intenzivno 

slovenizacijo tako kulturnih kot šolskih ustanov. Izrednega pomena sta bile dve 

ključni noviteti - slovenščina je postala uradni učni jezik na ljudskih in srednjih 

šolah; Ljubljana pa je leta 1919 dobila svojo lastno Univerzo, ki je najstarejša in 

največja visokošolska ter znanstveno raziskovalna ustanova v Sloveniji in jo 

danes obiskuje več kot 40.000 študentov1. Omembe vredno je tudi to, da so bile 

srednje šole sedaj dostopne tudi ženskemu spolu. (Gabrič, 2009) 

V Kraljevini je slovenski narod izstopal po kulturni razvitosti, kar je dokazoval 

eden izmed glavnih kriterijev t.j. stopnja pismenosti. Razlikovanja v stopnji 

pismenosti so povzročala niz težav pri poskusih poenotenja šolstva treh 

narodov. Predlogov in idej šolske reforme ni manjkalo, a v jugoslovanski 

skupščini niti en izmed njih ni uspela priti do realizacije v desetletje trajajoči 

Kraljevini, znotraj katere se je zamenjalo kar 24 vlad. Kot konec Kraljevine 

štejemo prevzem oblasti Aleksandra I. Karađorđevića, ki je razpustil parlament 

in politične stranke ter razveljavil ustavo. (Dolenc, 1996) 

 

2.6 Obdobje Kraljevine Jugoslavije (1929-1945) 

 

Po uvedbi diktature so bili leta 1929 izdani novi zakoni o osnovnih in srednjih 

šolah ter učiteljiščih, leto kasneje pa še zakon o univerzah. Osnovna šola je bila 

osemletna in po prvih štirih letih so učenci lahko nadaljevali šolanje v višji 

ljudski, meščanski, strokovni šoli ali gimnaziji. Realna gimnazija tega časa je 

                                            
1
 https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/ 
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bila kombinacija nekdanje humanistične gimnazije in naravoslovne realke. Več 

ur je bilo namenjeno jezikom in prirodoslovju, medtem ko je latinščina vse bolj 

tonila v ozadje. Slovenščino je zamenjal srbskohrvaškoslovenski jezik, ki je 

postal tudi del mature. (Gabrič, 2009) 

 

Večina Slovencev je šolanje še vedno zaključila po osemletni šolski obveznosti, 

naraščalo pa je število vpisov na srednje šole in prav tako delež deklet. 

Celokupno je to pomenilo tudi višanje povprečne izobraženosti slovenskega 

naroda. (Gabrič, 2009) 

 

2.7 Obdobje po drugi svetovni vojni (1945+) 

 

Komunizem v Jugoslaviji je ob koncu 2. svetovne vojne povzročil popolnoma 

nov pogled na vlogo in pomen šolstva. Podaljšalo naj bi se obdobje enakega 

osnovnega šolanja, srednje šole pa naj bi postale dostopnejše širšemu krogu 

ljudi, predvsem delavski in kmečki mladini, ki naj bi se šolala na tehniških 

strokovnih šolah za potrebe gospodarstva. Najprej pa je bilo potrebno obnoviti v 

vojni porušeno domovino in šele ustvariti razmere za bolj razgibano kulturno 

ustvarjanje. (Gabrič, 2009) 

 

Meščanske šole so bile v večini preoblikovane v nižje gimnazije. Ustanovljene 

so bile tudi nove popolne gimnazije, srednje strokovne šole in nove 

visokošolske ustanove. Že v prvem povojnem desetletju se je delež dijakov in 

študentov povečal. Po dotlej najobsežnejši šolski reformi narejeni na 

Slovenskem se je ta delež še bistveno dvignil, znižalo pa se je število mladih, ki 

so šolanje zaključili po obvezni osemletni šoli. (Gabrič, 2009) 

 

Junija 1958 je bil sprejet splošni Zakon o šolstvu, ki je določal enotnost 

izobraževanja v času osemletne šolske obveznosti in s tem pogojen 

enakopraven prepis na vse srednje šole ter nadalje tudi vpis na visoke šole. 

Šolski sistem, uzakonjen s splošnim zakonom o šolstvu, je prinesel veliko 

sprememb na vseh stopnjah šolanja. Na elementarni stopnji je prejšnjo štiriletno 

šolo in diferenciacijo po četrtem razredu osnovne šole zamenjala enotna 
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osemletna osnovna šola. Oblast je odpravljala tudi kombinirani pouk učencev 

dveh ali več razredov, ki se je ohranil le v odročnejših krajih. Odpravljen je bil 

tudi izmenski pouk, tako da so bili otroci v šoli le v dopoldanskem času. 

Učencem višjih razredov pa so poskušali omogočiti obiskovanje predmetnega 

pouka. V času komunizma je gimnazija izgubila svoj renome šole »meščanske 

elite«. Tako so bile gimnazije in popolne srednje strokovne šole formalno resda 

izenačene, vendar so ohranjale svojo »elitnost« predvsem na račun boljšega 

profesorskega kadra in težjega programa. Visokošolski študij je postal dostopen 

tako gimnazijcem kot tudi maturantom strokovnih šol. To je prineslo tudi 

stranske učinke, saj so zlasti univerzitetni profesorji ugotavljali, da imajo vse več 

študentov z zelo slabo ali pa sploh nikakršno osnovo za uspešen visokošolski 

študij. Preskok, ki so ga pri odpiranju šolskega sistema in naraščanju povprečne 

izobrazbe v 20. stoletju naredili Slovenci, je morda najbolj učinkovito prikazan z 

naslednjim podatkom: ob koncu 20. stoletja so v Sloveniji letno uspešno 

zagovarjali približno toliko doktoratov znanosti, kolikor je bilo na začetku istega 

20. stoletja uspešno opravljenih matur. (Gabrič, 2009) 

 

3 BOTANIKA V KURIKULUMU SKOZI ČAS 

 

V preteklosti je bilo o slovenskih botaničnih učbenikih sila malo napisanega in še 

manj objavljenega. Proučevala sta jih zlasti Zmago Bufon (Biološki vestnik št. V, 

1956) in kasneje še Branko Vesel (doktorska disertacija »Preobrazba 

filogenetskega koncepta v biološki koncept pouka biologije v gimnazijah SRS«, 

1977). Poleg začetkov botaničnih učbenikov je precej zapisanega tudi o 

razmerah, v katerih so nastajali, v raziskovalni nalogi Darvinizem na Slovenskem 

(B. Vesel, Knez T., 1978 po Verčkovnik, 1995) 

 

Dve deli, na kateri smo se v večji meri oprli tudi v tem poglavju diplomskega dela, 

pa sta članek Slovenski botanični učbenik Tatjane Verčkovnik v Biološkem 

vestniku (1995) in diplomsko delo Nine Ditmajer Botanično izrazje pri Janezu 

Koprivniku (2012). 
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Slovenci smo prvi zapis slovenskih rastlinskih imen sicer dobili že na pragu 15. 

stoletja: »Liber de simplicibus Benedicti Rinij«, 1415. Med prve, ki so preučevali 

rastline slovenskega ozemlja pa štejemo naravoslovca P. A. Mathiolija in C. 

Clusiusa. (Martinčič, 2007). V drugi polovici 18. stoletja se je strokovno izrazje 

začelo razvijati predvsem na račun začetkov modernega empiričnega 

naravoslovja. V tem obdobju je izšla Scopolijeva Kranjska flora, ki velja za temelj 

slovenske floristike in začetek registracije slovenskih rastlinskih taksonov. 

Botanik Karel Zois je bil za Scopolijem prvi sistematični zbiralec slovenskih rastlin 

in avtor prve namenske zbirke slovenskih imen. (Ravnikar, 2009) 

 

Ivan Tušek je leta 1862 – dve leti pred izidom svojega prvega slovenskega 

botaničnega učbenika – objavil knjigo »Najbolj potrebne stvari iz botanične 

terminologije«, ki obsega imena rastlinskih vrst, botaničnih sistematskih skupin in 

taksonomskih kategorij in velja za temelj naše botanične terminologije in 

nomenklature. Poleg teh dveh je prevedel in deloma priredil tudi 

Rossmasslerjevo delo »Štirje letni časi« (1867) ter F.K. Ludwigovo »Botaniko« 

(1975). Tako je v obdobju od leta 1862 do 1875 objavil kar štiri botanična 

terminološka gradiva v slovenščini in na ta način utrjeval njeno veljavo. (Ditmajer, 

2012) 

 

Razmere ob nastajanju prvih botaničnih učbenikov so bile precej neugodne, 

zlasti zaradi nacionalnih pritiskov tedanje Avstroogrske monarhije in pa tudi 

prodirajoče ideje darvinizma. Slednja je z »Nastankom vrst z naravnim izborom« 

pretresla sprva Anglijo in nato še Evropo in naravoslovju dala predznak 

prevratniškega in krivoverskega. Mediji so burno odreagirali in bili polni sestavkov 

o »prevratniških naravoslovcih«, »kvarnih angleških naravoslovnih naukih«, 

»preživem popisovanju živali in rastlin, ki kvarijo mladino«, »opicah in opičjakih« 

itd. Politične in cerkvene oblasti, šolstvo in kultura so opozarjali s tem na kvarni 

vpliv darvinizma, svarili in celo grozili predvsem intelektualcem. Posledično je bilo 

šolsko naravoslovje pod budnim očesom oblasti. Kot drugi pomembni mejnik v 

nastajanju prvega botaničnega učbenika pa je bil prav gotovo leta 1859 objavljen 

odlok enakopravnosti jezikov, ki je formalno omogočil pouk v slovenskem jeziku, 

čeprav so mnogi oblastniki zatrjevali, da je slovenščina uporabna kvečjemu za 

krščanski nauk. Vsekakor so bile tovrstne izjave o izrazni sposobnosti 
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slovenskega jezika povsem neupravičene, če upoštevamo dejstvi, da je pred 

okvirno 465 leti v slovenščini že pisal Trubar in pred skoraj 240 leti P.P. Glavar 

dokazal izrazno kapaciteto slovenščine na znanstvenem področju z njegovim 

prevodom Janševega dela Pogovor o čebelnih rojih. Kljub vsem tem pritiskom so 

intelektualci takoj po objavljenem odloku začeli pozivati slovensko inteligenco, da 

je njena glavna naloga priskrbeti učbenike za pouk v slovenskem jeziku. Le na ta 

način bi za vselej zatrli glavni problem, kot ga je navedel Janežič (1862): »..Šole 

ne morejo biti slovenske, ker nimate slovenskih knjig.« 

 

Vse to dokazuje predvsem sedemletni zamik od izdaje (1864) do priznanja 

(1871), Tuškovega prvega botaničnega učbenika, kar je tudi odgovor na povsem 

upravičeno vprašanje zapisano v Novicah ob izidu: »...Zdaj smo radovedni, kdaj 

se bote vpeljali te dve knjigi v naše šole, ker je prejšnji čas bilo največ izgovora v 

tem, da nimamo knjig?« Prva prošnja za priznanje učbenika je bila zavrnjena z 

utemeljitvijo, da je za ustreznost učbenikov potreben pregled zbora gimnazijskih 

profesorjev. Ti so pozitivno ocenili učbenika in celo poudarili potrebnost 

poznavanja botaničnih vsebin v slovenskem jeziku, kar bi absolutno olajšalo 

učenje, a kljub vsemu je Ministrstvo za uk in bogočastje leta 1866 učbenik 

ponovno zavrnilo. Po ponovni prošnji je bil učbenik končno odobren leta 1871, ki 

sovpada z letom sprejetja Darwina kot dopisnega člana Kraljevo cesarske 

akademije na Dunaju, o čemer so poročali tudi naši časopisi. Knjiga je bila tudi že 

kmalu po izidu razprodana, s čimer so Slovenci pokazali odnos in željo po 

slovenski knjigi, vendar ko ju je Ministrstvo šele leta 1871 potrdilo, le-te ni bilo 

več na tržišču, zato jih dijaki niso uradno nikoli niti uporabljali. Tako lahko za prvi 

pravi učbenik štejemo šele Tuškovo izdajo leta 1872, ki je zapolnila vrzel od 

razprodane izdaje leta 1864 in ni bila zgolj ponatis, temveč močno predelana 

izdaja, obogatena s kar 350 ilustracijami. (Verčkovnik, 1995) 

 

Tuškovo delo je bilo prevod Pokornyjevega Prirodopisa rastlinstva s podobami, 

prvi slovenski botanični avtorski učbenik pa pripada Alfonzu Paulinu, leta 1898. 

Vsekakor ni zanemarljiva podobnost med njima, vendar je vseeno Paulinov 

učbenik velik napredek od obeh Tuškovih del. V botanični terminologiji še danes 

uporabljamo mnoge strokovne izraze, ki jih je vpeljal Paulin. Pedagoška načela 

tistega časa so bila povsem drugačna od današnjih in so velevala natančno in 
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usmerjeno memoriranje in strogo ter natančno merljivo reprodukcijo učenega. 

Tovrstna načela predstavljajo ogromen kontrast današnjega aktivnega usvajanja 

informacij, z razvijanjem desne (kreativne) hemisfere možganov in ustvarjanje 

uporabnega znanja, merljivega z uspešnostjo v življenju. Z zavedanjem tega 

pedagoškega kontrasta seveda Paulinov učbenik deluje po današnjih kriterijih 

zastarel, faktografski in pedagoško neustrezen, za tisti čas pa je ustrezal 

tedanjim kriterijem. (Verčkovnik, 1995) 

 

Učbenik je izšel v času, ko je veljal še stari učni načrt in predmetnik. Že takoj 

naslednje leto 1889 pa sta bila sprejeta tako novi predmetnik kot novi učni načrt, 

ki pa je bil spet dovolj ohlapen, da je bil Paulinov učbenik ustrezen za šolsko 

delo. Botaniko so dijaki obravnavali v prvem in drugem razredu, in sicer zadnje 4 

mesece s po dvema urama tedensko. Glede na pripis »za nižje razrede srednjih 

šol« se je Paulinov učbenik lepo vključeval za dotično stopnjo. Zaradi 

pomanjkanja podatkov pa ne moremo istega trditi za višjo stopnjo, na kateri sta 

bili v 5. razredu botaniki namenjeni dve uri tedensko celo leto. (Verčkovnik, 1995) 

 

Botanika kot samostojni predmet je v današnjih časih obravnavana na fakultetni 

ravni. Na gimnazijski stopnji pa je vključena kot del predmeta biologija, kateremu 

je namenjenih 210 ur, torej 70 ur na leto (dve na teden). Ker je biologija zelo 

široka veda in vključuje tudi zoološke, ekološke, evolucijske, genetske idr. teme, 

le majhen delež ostane botaniki kot taki. (Verčkovnik, 1995) 
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4 MATERIAL IN METODE DELA 

 

Za potrebe analize v pričujočem delu smo izbrali 24 slovenskih botaničnih 

učbenikov iz obdobja med 1864 in 1969. 

 

Avtor Naslov Letnica Stopnja 

Tušek I.. Štirje letni časi 1864 višji razredi realk 

Tušek, I. Rastlinstvo 1867 nižji razredi gimnazij in realk 

Macher, I. Botanika 1910 višji razredi srednjih šol 

Macher, I. Prirodopis rastlinstva 1913 nižji razredi srednjih šol 

Kapus, F. Prirodopis rastlinstva 1925 nižji razredi srednjih šol 

Bevk, S. Botanika 1927 višji razredi srednjih šol 

Kapus, F. Prirodopis rastlinstva 1928 nižji razredi srednjih šol 

Kapus, F. Prirodopis rastlinstva 1932 nižji razredi srednjih šol 

Bevk, S. Botanika 1933 višji razredi srednjih šol 

Kozina, P. Botanika 1934 1. in 2. razred srednjih šol 

Kapus, F. Prirodopis rastlinstva 1937 nižji razredi srednjih šol 

Dolžan, F.  Botanika 1939 1. in 2. razred srednjih šol 

Dolžan, F. Botanika 1944 1. in 2. razred srednjih šol 

Detela, L. & G. Tomažič Botanika 1947 za višje razrede gimnazij 

Detela, L. & V. Petkovšek Botanika 1948 nižji razredi srednjih šol 

Detela, L. & G. Tomažič Botanika 1951 višji razredi gimnazij 

Kapus, F. & V. Petkovšek Botanika 1952 nižji razredi srednjih šol 

Kapus, F. & V. Petkovšek Botanika 1957 nižji razredi srednjih šol 

Kapus, F. & V. Petkovšek Botanika 1959 6. razred osnovnih šol 

Detela, L. Botanika 1964 1. letnik gimnazij 

Detela, L. Botanika 1969 1. letnik gimnazij 
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Analizo smo razdelili v dva dela: 

1) Splošna primerjava vseh 21 učbenikov 

2) Natančnejša vsebinska analiza 3 izbranih učbenikov  

 

4.1 Splošna primerjava učbenikov 

 
V tem delu smo primerjali vseh 21 učbenikov med seboj. Kriterij primerjave je bil 

obseg t.j. število strani določenih tem in število pripadajočih ilustracij. Teme, ki 

so bile obravnavane, so naslednje: 

 

 GOSPODARSKO POMEMBNE RASTLINE  KLASIFIKACIJA 

 KORENINE  LIST 

 NOTRANJA ZGRADBA  SEME 

 STEBLO  VARSTVO NARAVE 

 
Podatkovna baza je bila oblikovana v programu MS Access. Vsaki knjigi je bil 

programsko določen indeks, ki je knjigo identificiral enoznačno. Pod indeksom 

so bili vneseni podatki za vsako posamezno kategorijo. Vnos je bil olajšan s 

pomočjo obrazca (Slika 1), prek katerega je optimalno možno vnesti veliko 

količino podatkov. Vnosu vseh podatkov je sledila analiza. S programom MS 

Access smo določili kriterije, ki so nas zanimali, in jih izvozili v program MS 

Excel v tabelni obliki. Za večjo nazornost smo tabelarični prikaz podatkov 

oblikovali še grafično s pomočjo stolpčnih grafikonov.  

 

 

Slika 1:  Obrazec za beleženje podatkov o učbenikih v programu MS Access 
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4.2 Natančnejša vsebinska analiza 3 izbranih učbenikov  

 

Izbrali smo 3 učbenike, ki so bili izdanih v časovnem razponu približno 50 let in 

so bili napisani za primerljivo starostno skupino otrok. To so: 

 

Avtor Naslov Letnica Stopnja 

Tušek, I. Rastlinstvo 1867 nižji razredi gimnazij in realk 

Macher, I. Prirodopis rastlinstva 1913 nižji razredi srednjih šol 

Detela, L. Botanika 1969 1. letnik gimnazij 

 

V tem delu analize smo se natančno posvetili analizi naslednjih izbranih vsebin, 

ki so bili tako hkrati kriteriji primerjave: 

1) CELICA 

2) PREOBRAZBE 

3) SOCVETJA 

4) KRIŽNICE 

5) TRAVE 

 

Natančno branje izbranih poglavij je bil pogoj za ugotavljanje spremenljivosti 

botanične terminologije skozi čas. Pozorni smo bili na opuščanje starih izrazov in 

skladno z razvojem botanike uveljavljanjem novih. Po istem principu smo 

analizirali ilustracijsko gradivo in obseg namenjen določeni temi. Podatke smo 

vnesli v tabelo programa MS Excel in jih tudi nazorno prikazali s pomočjo 

stolpčnih grafikonov. 
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5 REZULTATI Z DISKUSIJO 

5.1 SPLOŠNA PRIMERJAVA 
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Slika 2: Zastopanost posameznih analiziranih poglavij splošne primerjave 

  

 

Kot smo že pri pregledu časovne premice šolskega sistema lahko ugotovili, se 

je le-ta spreminjal skladno s družbeno-političnim ozadjem. Prav tako je botanika 

kot znanstvena panoga biologije vse bolj napredovala, predvsem vzporedno z 

razvojem novih raziskovalnih metod. 

Temu primerno so se morfološke teme vse bolj širile v naših analiziranih 

učbenikih, navadno na račun sistematske uvrstitve rastlin oziroma klasifikacije, 

kot je razvidno na grafikonu (Slika 2). Pri natančnejši analizi v drugem delu 

naše analize je omenjeno razvidno tudi iz vse bolj strokovnega in tudi novega 

izrazoslovja. Ilustracijsko gradivo je mnogo bolj razdelano in bralcu omogoča 
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jasen in  nazoren vpogled v strukture rastlinske celice, ključen za optimalno 

razumevanje mnogih procesov, ki se dogajajo na molekularni ravni in se ne 

nazadnje odražajo na makro nivoju rastlinskih organov. Zastopanost poglavij 

Korenine, Steblo in Notranja zgradba je tako sčasoma bistveno narasla, kar 

smatramo kot nujno potrebno za razumevanje mikro procesov znotraj rastlin. 

Hkrati se je z razvojem mikroskopije znanost začela ukvarjati z vprašanji 

dedovanja in z Mendlovimi poskusi križanja rastlin v 19. stoletju ter povzročila 

skokovit razvoj genetike, ki je svoj razcvet doživela v 20. stoletju. (Pehani, 

1966) 

Temu primerno v učbenikih pred Detelo (1947) ne zasledimo omenjanja 

dedovanja, izrazov kot so geni in fenotip, s katerimi se današnji učenci srečajo 

že na osnovnošolski stopnji izobraževanja. (Učni načrt. Program osnovna šola. 

Biologija, 2011) 

V nadaljevanju smo analizirali izbrane teme glede na obseg, v drugem delu 

diplomskega dela pa izbrane učbenike analizirali še grafično in terminološko. 

 

 

5.1.1 NOTRANJA ZGRADBA 
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Slika 3: Delež učbenika na temo Notranja zgradba rastlin 

 

Poznavanje celice kot gradnika vsega živega je izrednega pomena za 

razumevanje vseh živih organizmov, ne nazadnje nas samih. Da so se avtorji 

učbenikov tega zavedali, priča tudi grafikon (Slika 3), ki ponazarja porast 
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obsega tematike skozi čas. V letih 1910, 1927 in 1939 opažamo nekolikšno 

odstopanje, vendar se moramo zavedati, da je bila celica obravnavana na 

popolnoma drugem nivoju kot v obdobju po drugi svetovni vojni. Letnica 

relativno sovpada z razvojem znanosti po izdelavi prvega transmisijskega 

elektronskega mikroskopa leta 1931 po zaslugi nemškega fizika Ernsta Ruska. 

(Južnič, 1994) 

Presevni ali transmisijski elektronski mikroskop (TEM) omogoča povečave in 

ločljivosti, ki daleč presegajo zmogljivost svetlobnega mikroskopa. Ločljivost 

TEM za biološke objekte je približno 100-krat boljša v primerjavi s svetlobnimi 

mikroskopi. To omogoča analizo celične ultrastrukture, ki je nanometrskih 

dimenzij. (Presevni svetlobni mikroskop, b.d.) 

 

5.1.2 SEME 
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Slika 4: Delež učbenika na temo Seme 

 

V učbenikih obravnavanega obdobja je tema Seme obravnavana v  povprečju 

precej enakomerno, kot je razvidno iz grafikona (Slika 4). Tema je razdelana 

predvsem na makro nivoju s pojmi kot so: kaljivost, endosperm, klični listi, 

rezervne snovi, razširjanje semen idr. Mikroskopija je bila že v 17. stoletju 

dovolj razvita za opazovanje omenjenih struktur in procesov, zato je 

zastopanost poglavja pričakovano s precej enakomernim deležem skozi čas. 
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5.1.3 KORENINE 
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Slika 5: Delež učbenika na temo Korenine 

 

 

Skladno z razvojem mikroskopije je tema Korenine (Slika 5) bolj zastopana v 

obdobju po 2. svetovni vojni. Opažamo, da je vsebina precej bolj razdelana, 

vpeljani so mnogi novi strokovni pojmi in vse je podprto tudi s ilustracijskim 

materialom. Temi je vsekakor vredno nameniti veliko pozornosti, glede na to, 

da so korenine tiste, ki omogočajo rast in ne nazadnje obstoj same rastline. 

 

5.1.4 STEBLO 
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Slika 6: Delež učbenika na temo Steblo 

Kot koreninam je bilo tudi steblu namenjeno bistveno več raziskovanja in 

posledično tudi strani v zato namenjenih učilih. (Slika 6) Mnoge ilustracije v 

tem poglavju bralcu nazorno olajšajo razumevanje strokovne terminologije. 
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5.1.5 LIST 
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Slika 7: Delež učbenika na temo List 

 

K morfologiji štejemo tudi strukturo in funkcijo lista, ki ima skozi čas vzporedno 

s temama Notranja zgradba in Korenine vse večji obseg. (Slika 7) To ne 

preseneča, saj je tema pomembna tako z vidika samooskrbe rastline s hranili 

preko procesa fotosinteze, kot tudi z vidika ekološkega pomena fotosinteze in 

celičnega dihanja za celoten planet. Tudi pri poglavju List opažamo velik 

napredek tako v terminološkem kot ilustracijskem smislu. 

 

5.1.6 GOSPODARSKO POMEMBNE RASTLINE 
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Slika 8: Delež učbenika na temo Gospodarsko pomembne rastline 

 

Rastline so za človeka izrednega preživetvenega in prav tako gospodarskega 

pomena. Rastline nam omogočajo življenje na Zemlji s sproščanjem kisika, ki 
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ga potrebujemo za dihanje in iz katerega nastaja ozonska plast. Prav tako 

uravnavajo učinek tople grede s primarno produkcijo organskih snovi iz 

ogljikovega dioksida in posledično prispevajo k vzdrževanju temperature na 

ravni, ki je primerna za življenje. Sodelujejo pri nastajanju vremena ter 

preprečujejo odnašanje prsti (erozijo). (Vilhar, 2005) 

 

Predstavljajo pomemben del naše prehrane, so krma za domače živali 

(posredno tako uporabljamo rastline za pridobivanje mesa, mleka, jajc, volne, 

usnja in drugih izdelkov živalskega izvora), iz njih izdelujemo blago za obleko 

in obutev, les uporabljamo kot gradbeni material in za pridobivanje papirja, 

kuriva in goriva so rastlinskega izvora, iz nafte med drugim pridobivamo 

različne vrste plastike in druge umetne mase, rastline uporabljamo v 

kozmetiki, farmaciji ter zdravstvu idr. Od rastlin so (ne)posredno odvisne cele 

gospodarske panoge t.j. kmetijstvo, gozdarstvo, prehrambna industrija, lesno 

predelovalna industrija, tekstilna industrijo, papirnice, založništvo itd. 

Posledično omogočajo zaposlitev mnogim ljudem v naštetih gospodarskih 

panogah. (Vilhar, 2005) 

 

Razumevanje rastlinskega sistema je tako nujno potrebno za zavedanje o 

neprecenljivi vrednosti le-tega, tako za planet kot za človeka. V grafikonu 

(Slika 8) opažamo, da se tematika pojavi v učbenikih leta 1932 in je relativno 

enakomerno zastopana do leta 1959, nato pa so jo avtorji v zadnjih dveh 

izdajah opustili. Ozkoglednosti si v znanosti nikakor ne moremo privoščiti in 

ugotavljamo, da je tovrstno poglavje nespametno opustiti. Zgolj navajanje 

določenih prednosti ob opisu izbranih predstavnikov sistematskih skupin ne 

zadostuje za omogočanje vpogleda v pomembnost rastlin za človeka in za 

celoten planet. 

 

Pri pregledu učnih načrtov Ministrstva za šolstvo in šport republike Slovenije 

smo ugotovili, da se tej temi posvečajo na osnovnošolski ravni zgolj v sklopu 

predmeta gospodinjstvo in določenih izbirnih predmetih. Smatramo pa, da si 

tematika zasluži poseben sklop obravnave ne šele na srednješolski stopnji, 

temveč že v osnovni šoli. V duhu »rastlinske slepote« je nemalokrat 
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poudarjeno, da vidimo le drevo in ne gozda – resen problem, ki dandanes še 

vedno velja v šolskem sistemu in učencem ne nudi celostne slike o naravi.  

 

5.1.7 VARSTVO NARAVE 
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Slika 9: Delež učbenika na temo Varstvo narave 

 

 

V poglavju Gospodarsko pomembne rastline (str. 28) smo poudarili izreden 

pomen rastlin za človeka in življenje na Zemlji nasploh. Vzročno posledično je 

ključno osveščati učence že v mladih letih učence o varovanju narave, torej 

tudi rastlin. V obravnavanih učbenikih je zastopanost teme Varstvo narave 

opaziti le za vzorec. (Slika 9) 

 

Letnica 1952 (učbenik avtorjev Kapus in Petkovšek) nam je vzbudila 

zanimanje, čemu tolikšno odstopanje pri deležu strani, posvečenih varstvu 

narave. Odgovor smo našli v diplomskem delu Toma Vogrin: »Pomen 

zavarovanih območij v regionalnem razvoju Slovenije«. Po drugi svetovni vojni 

so sprejeli ustrezno zakonsko podlago in ustanovili poklicne službe z 

ustreznimi strokovnimi kadri, kar je izboljšalo razmere za razglasitve naravnih 

znamenitosti. V tem obdobju (natančneje med leti 1949 in 1965) je bilo 
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zavarovanih kar petdeset območij, medtem ko sta bili v obdobju do leta 1980 

razglašeni samo dve območji. (Vogrin, 2005) 

Tako smo prišli do sklepa, da je bilo naravovarstvo pred drugo svetovno vojno 

v še zelo začetnih fazah in se je razvijalo predvsem skladno s sprejeto 

zakonodajo. To dogajanje na naravovarstvenem področju se je odražalo tudi v 

botaničnih učbenikih, kar nazorno vidimo na Slika 9. 

 

Ta tematika se zadnja desetletja pojavlja v kontekstu nekaterih drugih 

predmetov, ki niso nujno vezani na botaniko (npr. geografija, naravoslovje, 

biologija in določeni izbirni predmeti). Smatramo, da bi naravovarstvo odlično 

sovpadalo s temo o gospodarsko pomembnih rastlinah in bi mu kazalo 

nameniti več časa v kurikulumu, kot ga je bilo v preteklosti in tudi v današnjih 

časih. 

 

5.1.8 KLASIFIKACIJA 
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Slika 10: Delež učbenika na temo Klasifikacija 

 

Predvidevali smo, da bo z odkrivanjem in opisovanjem vse več vrst 

klasifikacija vse bolj zastopana v izbranih učbenikih od leta 1864 do 1969. 

Ugotovili pa smo ravno nasprotno – v začetkih botaničnih učbenikov je bilo 
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poglavje klasifikacije dejansko mnogo bolj obsežno kot kasneje, še posebej v 

obdobju po drugi svetovni vojni. Celotna botanična vsebina temelji v 

Tuškovem učbeniku »Rastlinstvo« (1867) na opisovanju skupin in njenih 

predstavnikov, kar se v grafikonu lepo razbere s 100% zastopanostjo 

tematike. (Slika 10) Razumljivo pa je dejstvo, da je bilo pri isti količini ur 

namenjenim botaniki ob vse obsežnejšem znanju o strukturi tako rastlinske 

celice kot rastlinskih organov nujno potrebno skrčiti široko paleto 

klasifikacijskih informacij. Še vedno je zelo velik delež (približno polovica učne 

vsebine - Slika 10) namenjen klasifikaciji rastlin, navadno z manjšim številom 

predstavnikov določene skupine in tudi manj natančnim opisom le-teh. 
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Slika 11: Delež učbenika na temo Klasifikacije – zastopanost cvetnih in brezcvetnih 

rastlin 

 

S pričujočim grafom (Slika 11) zastopanosti dveh večjih sistematskih skupin t.j. 

cvetnih in brezcvetnih rastlin zlahka potrdimo ugotovitev analize prejšnjega 

grafikona, da je na račun obsežnejše morfologije klasifikacija morala biti 

zreducirana. 

Skupina steljčnic je precej manjša kot skupina stebelnic, zato je bilo najlažje 

krčiti obseg snovi znotraj slednje skupine. To se lepo vidi tudi na grafikonu, saj 

so steljčnice precej enakomerno zastopane skozi našo časovno premico, 
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medtem ko pri stebelnicah opažamo precejšen upad zaradi že naštetih 

faktorjev. 

Za splošno izobrazbo je to popolnoma sprejemljiva korektura, saj se z 

nadaljnjo diferenciacijo po maturi učenci lahko usmerijo v bolj specializirane 

študije, kjer se srečajo z izbrani smeri primernimi obstoječimi literaturami in na 

tak način nadgradijo osvojeno splošno botanično znanje iz srednje šole 

oziroma gimnazije. Primer take specializirane literature za botaniko je 

zagotovo omembe vredna Mala flora Slovenije, ki je bila izdana leta 1969 in 

doživela že pet dopolnjenih izdaj, zadnjo v letu 2011.  

Kot smo že v 3. poglavju Botanika v kurikulumu (glej str. 17) omenili, je 

botanika kot samostojni predmet v današnjih časih obravnavana na fakultetni 

ravni. Na gimnazijski stopnji pa je vključena kot del predmeta biologija, 

kateremu je namenjeno 210 ur, torej 70 ur na leto (dve na teden). Ker je 

biologija zelo široka veda in vključuje tudi zoološke, ekološke, evolucijske, 

genetske idr. teme, le majhen delež ostane botaniki kot taki. (Verčkovnik, 

1995). 

 

Tako maturanti šele na ustrezni smeri naravoslovnih fakultet dobijo vpogled v 

rastlinsko pestrost. Vednost o rastlinski pestrosti v Sloveniji narašča (Slika 12), 

kar nam pokažejo podatki o številu obravnavanih vrst v zbirnih florističnih delih 

(Scopoli, 1760; Paulin, 1889 in Martinčič s sod., 2011). (Povzeto po Ditmajer, 

2012). Pričakovali bi, da bo v učbenikih s tem naraščal tudi obseg strani, ki so 

posvečene poglavju o klasifikaciji, vendar kot smo že omenjali na str. 31, smo 

ugotovili ravno nasprotno. Kljub obsežnemu botaničnemu sistemu pa 

smatramo, da bi vsaj osnovne skupine rastlinskega sveta učenci zagotovo 

lahko obravnavali že mnogo prej kot šele na srednješolski (predvsem 

gimnazijski) stopnji. 
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Slika 12: Število opisanih praprotnic in semenk v Sloveniji skozi čas 

Kot zanimivost znotraj teme Klasifikacije naj še izpostavimo različno 

poimenovanje sistematskih skupin ali taksonov posameznih rastlinskih vrst, ki 

smo jih precej splošno poizkusili prikazati na spodnji tabeli (Preglednica 1). 

 

Preglednica 1: Sistematske skupine v treh natančnejše analizranih učbenikih 

1864 1913 1969 

   

STELJNICE 
 
LISTNATE 
TAJNOCVETKE 

BREZCVETNE RASTLINE 

 PRAPROTI 

 LISIČJAKI 

 PRESLICE 

 MAHOVI 

 ALGE 

 GLIVE 

 LIŠAJI 

STELJČNICE: 

 ALGE 

 GLIVE 

 LIŠAJI 
 

MAHOVI 
PRAPROTNICE 

    
 

ENOKALIČNICE 
 
BREZVENČIČNICE 
 
ENOLISTIČNICE 
 
MNOGOLISTIČNICE 

CVETNE  RASTLINE 
1. KRITOSEMENKE 

 ENOKALIČNICE 

 DVOKALIČNICE 
o BREZVENČNICE 
o PROSTOLISTNICE 
o ZRASTLOLISTNICE 

2. GOLOSEMENKE 

 STORŽNJAKI 

SEMENOVKE 
1. KRITOSEMENKE 

 ENOKALIČNICE 

 DVOKALIČNICE 
o BREZVENČNICE 
o PROSTOVENČNICE 
o ZRASLOVENČNICE 

2. GOLOSEMENKE 

 IGLAVCI 

 

Seveda smo ob tem naleteli na težave, saj so skozi klasifikacijsko zgodovino 

zelo različno razvrščali posamezne skupine rastlin. Namreč obstaja več 

modelov filogenetskih sistemov, ki poskušajo urediti vsa živa bitja v enoten  
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sistem. Že določitev osnovne sistematske enote t.j. vrste, je velikokrat 

težavna, še težje pa je z višjimi kategorijami in odnosi med njimi, kajti ti so 

definirana z znanjem in odločitvami posameznih strokovnih sistematikov oz. 

šol. Zato so bolj kot sistemi in njihove kategorije ključni za razumevanje razlogi 

za njihovo postavitev. Postavitev »popolnega naravnega sistema« v 

naravoslovju je zaenkrat še nemogoča in se vsi sistemi še vedno spreminjajo 

in dograjujejo. Za njihovo verodostojnost so pomembni pravilno izbrani kriteriji, 

ki živa  bitja  združujejo in razporejajo v skupine na osnovi bioloških znakov. 

»Kraljestvo rastlin« ni enotna sorodna skupina, zato je nemogoče zanje izumiti 

eden, vse  povezujoč  takson. Tako se je na primer način prehrane kot 

najvažnejši kriterij za delitev organizmov na najvišji ravni (kraljestvo) izkazal 

kot neustrezen. (Batič, Šircelj in Turk, 2004) 

Modernejša delitev organizme deli glede na evolucijski odnos med njimi na tri 

filogenetsko različne skupine oz. domene: arheje, bakterije in evkarionte. 

(Luketa, 2012) 

Natančneje smo predstavili problematiko razvrščanja na konkretnih primerih 

pri natančnejši analizi izbranih treh učbenikov pri obravnavi dveh družin in 

sicer križnic (str. 45) ter trav (str.48). 

 

 

5.2 REZULTATI NATANČNEJŠE ANALIZE Z DISKUSIJO 

5.2.1 SPLOŠNO 

 

Prvi v nizu izbranih učbenikov za natančnejšo analizo je bil Tuškov učbenik 

»Rastlinstvo« (1864) povzet po A. Pokornyju, ki ga lahko opredelimo kot očeta 

botaničnih učbenikov, saj so njegove od šolskih oblasti potrjene učbenike 

uporabljali po vsej monarhiji v tistem času. Učbenik je sicer s stališča današnje 

šole povsem neustrezen, saj ima strokovne napake, je brez ilustracij za lažje 

razumevanje teoretične razlage in precej suhoparen za bralca; torej povsem 

neustrezen s pedagoškega vidika. Tušek kot učitelj je neustreznost učbenika 

nakazal med vrsticami v uvodu k učbeniku, v katerem je zapisal, da je dober le 

pouk, ki temelji na opazovanju in živem materialu. Opozoril je tudi na 

nevarnost dolgočasnega učenja, ki je posledica dolgočasnega naštevanja in 
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suhoparnega učenja na pamet. Uvod je končal z mislijo, da upa, da bo knjiga 

puščala dovolj prostora za prosto izbiro gradiva tudi tistim, ki delajo z 

drugačnimi metodami, kot jih predvideva učbenik, kar se zdijo za čas pred 150 

leti izredno napredne ideje. Jezik je še izrazito okoren, mnogi izrazi so za naša 

ušesa danes tuji, kar nam jasno pove, da se v strokovni slovenski terminologiji 

niso uveljavili. (Verčkovnik, 1995) 

 

Naslednji podrobneje preučeni učbenik je Macherjev »Prirodopis rastlinstva« 

(1913), ki je že obogaten z ilustracijskim materialom za lažje učenje in 

predstavlja jezikovno in terminološko velik preskok od skoraj pol stoletja 

starejšega Tuškovega učbenika. Učbenik je bil izdan v času prve svetovne 

vojne, ko je Slovenija spadala pod Avstroogrsko monarhijo. V tem času so 

dominirali Nemci in Čehi, na naših tleh konkretno bolj Nemci. V učbeniku se to 

odraža v ohranjenih nemških izrazih strokovne terminologije in poimenovanja 

rastlin poleg slovenskih. Slovenščina je bila v tem času že dodobra zasidrana 

v šolstvu in v dotičnem učbeniku je zaznati veliko bolj berljiv jezikovni slog. 

Nedvomno so dobrodošle tudi številne ilustracije, ki so ustrezno označene in 

bralcu omogočajo bistveno lažje razumevanje teoretičnih vsebin. Zanimivo je 

tudi to, da se je avtor odločil snov podati začenši s klasifikacijo in se šele proti 

koncu posveti morfologiji. Zaradi osvojitve osnovnih botaničnih pojmov, 

lažjega razumevanja opisov in razvrstitve rastlin bi bil pričakovati obratni vrstni 

red, za katerega pa se Macher ni odločil in je dal prednosti sistematski 

botaniki. 

 

Kot tretji učbenik za natančnejšo analizo smo izbrali Detelovo »Botaniko« 

(1969), ki pa jezikovno, vsebinsko in ilustracijsko močno odstopa od prejšnjih 

dveh. Tekom diplomskega dela smo za to že večkrat navedli kot razlog 

predvsem: razvoj mikroskopije in posledično botanike kot znanstvene vede. 

Brez dvoma se je ta napredek odražal v učbeniku, ki se še danes uporablja na 

fakultetni stopnji izobraževanja. 
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5.2.2 CELICA 

 

Preglednica 2: Zastopanost posameznih ključnih pojmov na temo Celice v treh 

obravnavanih učbenikih 

CELICA 
Tušek 
1864 

Macher 
1913 

Pokorny 
1969 

celica - stanica celica 

def - majhni, raznoliki mehurčki jasno omejene votlinice 

velikost - manj kot milimeter 10-100 mikronov 

večceličnost - višje/nižje rastline eno-/mnogocelične rastline 

opazovanje - povečalo mikroskop 

celični sok - stanični sok celični sok 

protoplast - - protoplast 

protoplazma - sluzava tekočina, protoplazma protoplazma, citoplazma 

klorofil - rastl. zelenilo, klorofil zelenilo, klorofil 

klorofilna zrna - 
zelena zrna, zeleno barvane 

grudice 
klorofilna zrna 

jedro - stanično zrno 
celično jedro, jedrni proteidi, 

nukleoproteidi, dedne lastnosti 

kloroplasti - - kloroplasti, klorofilna zrna 

kromoplasti - - 
kloroplast, karotin, ksantofil, 

antocian 

levkoplasti - - 
levkoplast, trajno brezbarvni 

plastidi 

celična stena - stanična mrenica celična mrenica iz celuloze 

minerali v c. 
steni 

- kremenska kislina, apnenec apnenec 

vakuola - navidezna votlina majhn votlinica, vakuola 

tonoplast - - citoplazemski mešiček 

filamenti - - citoplazemske nitke/konopci 

plastidi - - zasnove plastidov 

povrhnjica - listna tenčica, zunanja kožica   povrhnjica 

rezervna hrana - pričuvna hrana rezervna hrana 

izhlapevanje - hlapenje izhlapevanje, transpiracija 

 

Ob branju teme Celica v treh analiziranih učbenikov postane jasno, da se je 

botanika izredno razvijala skozi čas, še posebno izrazito v obdobju po drugi 

svetovni vojni. Prav tako je jezikovni slog neprimerljivo bolj berljiv za bralca v 

drugi polovici 20. stoletja kot okorni in zastareli jezik prejšnjih let, kar pa 

moramo razumeti, saj se je tudi slovenščina kot jezik še oblikovala. 

 

V preglednico (Preglednica 2) smo uvrstili ključne pojme pri obravnavanju 

celice, gradnika vsega živega. Brez dvoma je učbenik Detele izredno bolj 
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strokoven in izrazljiv ter ilustracijsko izjemno bogat. Vpeljani so novi izrazi, ki 

jih poprej ne zasledimo, in razloženi na mikronivoju ter podkrepljeni celo s 

kemijskimi osnovami. 

 

Prvič zasledimo rang velikosti mikrometrov, kar je omogočila elektronska 

mikroskopija z neprimerljivo boljšo ločljivostjo od do takrat uporabljenega 

svetlobnega mikroskopa, katerega glavni mejnik je bila valovna dolžina 

svetlobe. 

 

Medtem ko so bile rastline deljene v prvih dveh učbenikih na višje in nižje 

rastline, se pri Deteli uveljavi pojem eno-/večceličnih organizmov. Izraz celica 

se je pojavil šele po drugi svetovni vojni. Gre za tujko, ki je nadomestila dotlej 

uveljavljeni pojem stanica, ki je srbohrvaški izraz in kaže na vpliv 

srbohrvaščine v tem obdobju. Izrazi tenčica, kožica, pričuvna hrana ipd. so le 

nekateri izmed mnogih, ki se niso ohranili in so jih zamenjali navidezno bolj 

strokovni, navadno s tujkami opredeljeni termini kot so filamenti, tonoplast, 

kloroplast idr. 

 

Tušek 
(1864) 

Macher 
(1913) 

Detela 
(1969) 

 

 

 
 

 
Slika 13: Ilustracije na temo Celica v treh izbranih učbenikih 
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Veliko bolj razdelana je tudi struktura citoplazme, ki je bila v preteklosti 

definirana le kot »sluzava tekočina, znotraj katere so celični organeli« 

(Macher, 1913), potem pa je bila podkrepljena še s kemijsko zgradbo z 

(an)organskimi spojinami, fermenti, katalizatorji itn. 

Celično jedro je bilo obravnavano na popolnoma drugem nivoju. Poleg prvič 

omenjenih izrazov, kot so npr. (nukleo)proteidi, se srečamo tudi z novim 

pojmom kromosom (Slika 14) in z njem povezano celično delitvijo. Vsi novi 

strokovni izrazi so podkrepljeni tudi z ilustracijskim prikazom. Ob tem se je pač 

treba zavedati, da je za prodor nekaterih novih znanstvenih spoznanj v 

učbenike potreben čas več desetletij. Danes se učenci s pojmi iz genetike, kot 

so kromosomi, geni, aleli ipd., srečajo že na osnovnošolski stopnji.  

 

 

Tušek 
1864 

Macher 
1913 

Detela 
1969 

  

 
Slika 14: Ilustracije na temo Celica - kromosomi v treh izbranih učbenikih 
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5.2.3 PREOBRAZBE LISTOV 

 

Preglednica 3: Zastopanost posameznih ključnih pojmov na temo Preobrazbe listov v 

treh obravnavanih učbenikih 

P
R

EO
B

R
A

ZB
E 

LI
ST

O
V

 

Tušek 
1864 

Macher 
1913 

Detela 
1969 

- - klični listi 

- - dnični listi 

- - ovršni listi 

- - trni 

- - listične vitice 

- - cvetni listi 

- - listi mesojedih rastlin 

- - 
listi heterotrofnih 

semenovk 

 

 

Rastlino sestavljajo trije glavni rastlinski organi: list, steblo in korenina. Le-ti so 

prisotni pri brstnicah, steljčnice pa nimajo razvitih organov. Ključna naloga 

listov je opravljanje procesa fotosinteze, ki rastlini omogoča razvoj in rast in s 

tem življenje kot tako. 

 

Lahko pa listi opravljajo tudi druge naloge, zaradi katerih se preobrazijo v 

funkciji primerno obliko; tem listom pravimo preobraženi listi. Njihove naloge 

so predvsem zaščita, razmnoževanje, dodatno oskrbovanje z (predvsem) 

dušikovimi spojinami in hranjenje založne hrane. Pojavljajo se pri 

golosemenkah in kritosemenkah. 

 

V prvih dveh učbenikih (Tušek in Macher) so pojmi preobraženih listov 

prisotni, vendar obravnavani precej drugače kot pri Deteli. (Preglednica 3)  

 

Šele v Detelovem učbeniku so preobraženi listi v posebnem poglavju in 

ustrezno razloženi z njihovo funkcionalnostjo in nastankom. Ločeno poglavje 

je posvečeno tudi preobraženim steblom. V prvih dveh učbenikih opazimo, da 

so izrazi preobraženih listov sicer uporabljeni znotraj opisov posameznih 

rastlinskih predstavnikov, vendar bolj iz naslova funkcije ter oblike, brez 

razlage nastanka, če gre za preobraženo steblo ali list. 
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Poglavje je za učence ne le pomembno za razumevanje rastlinske vizualne 

pestrosti, ampak tudi z vidika prilagodljivosti organizmov na življenjske 

razmere skozi evolucijo. 

 

V razdelani temi Detelove izdaje je teorija podkrepljena tudi z ilustracijskim 

materialom, ki učencem olajša predstavo omenjenih preobrazb. (Slika 15, 

Slika 16 in Slika 17) 

 

 

 

 

 
Slika 15: Ilustracije na temo Preobraženi listi v učbeniku L.Detele: Različni tipi 

preobraženih listov 
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Slika 16: Ilustracije na temo Preobraženi listi v učbeniku L. Detele: Preobraženi listi 

mesojedih rastlin 

 

 

 

 
Slika 17: Ilustracije material na temo Preobraženi listi v učbeniku L. Detele: Primer 

preobraženih listov heterotrofnih semenovk 
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5.2.4 SOCVETJA 

 

Preglednica 4: Zastopanost posameznih ključnih pojmov na temo Socvetja v treh 

obravnavanih učbenikih 

SOCVETJA 
Tušek 

1864 

Macher 

1913 

Detela 

1969 

opis 
redko kdaj posamno, ampak navadno po 

več skupaj, mnogoteroma združeni na 
vkupnem receljnu 

- poganjek, ki nosi samo ovršne liste in cvetove 

delitev - - pakobulasta, grozdasta 

tipi 

mačica 
z enojnatim, omahlim, večidel visečim koželjem in z 

nepopolnimi, mnogobrojnimi, sedečimi cveti 

- 

enostaven grozd 
na osi socvetja so spiralasto razmeščeni ovršni listi (krovni listi), 
iz njihovih zalistij izhaja po en cvet; sredotežna socvetja (starejši 

cvetovi so na spodnjem, mlajši pa na zgornjem delu grozdove 
osi) 

*klas 
*kobul 

*glavica 
*ostala grozdasta socvetja 

betič 
z enojnatim, pa debelim in mesnatim koželjem, po kterem 

sedi vse gosto malih cvetov 
- 

češulja 
grozdu podobna, samo da imajo posamezni cveti toliko 

daljne peceljne, kolikor globokeje izvirajo, tako da so 
zavolj tega vsi cveti v eni ravnici 

- 

grozd 
z enojnatim koželjem, ki nosi podolgoma posamne, precej 

enako dolge peceljnate cvete 

- 

klas 
cvetje z enojnatim, k višku stoječim, vkupnim cvetnim 

peceljnom (koželjem), na kterem sedé posamni 
nepeceljnati cveti 

- 

kobul 
ima precej enako dolge peceljnate cvete, ki pa izvirajo vsi 

iz istega mesta vkupnega peceljna 

- 

cvetna glavica 
obstoji iz več kratkopeceljnatih ali sedečih cvetov, ki stojé 

vsi gosto skupaj na koncu vkupnega peceljna 
- 

košek 
obstoji iz mnogo majhnih cvetov, ki sedé na razširjenem, 
keglju ali krožcu podobnem koncu vkupnega peceljna, na 
tako imenovanem cvetišču in ki je obdaja vkupni ovojek 

- 

lat 
cvetje s do verha segajočim koželjem, ki je jako vejnata, 

posebno pri dnu, tako da je celo cvetje nekake 
piramidaste podobe 

- 

nepravi kobul 
močno razraščeno brez do konca segajočega koželja z 

neenako visočimi vejami in z navadno v eni ravnici 
ležečimi cveti 

- 

pakobul 
na koncu glavne osi socvetja je najstarejši cvet; pod njim izhajata 

iz istega kolenca dva nasprotna, enako stara cvetna poganjka. 
isto se na stranskih poganjkih lahko večkrat ponovi, vendar 
stojijo pari mlajših cvetov navzkrižno proti parom starejših 

cvetov; sredobežna socvetja (razcvet od sredine proti periferiji) 
*svaljek 

*vijaček idr 

sestavljena 
socvetja 

- - 
sestavljena socvetja 

*sestavljen klas 
*sestavljen kobul 

mešana 

socvetja 
- - kombinacije grozdastih in pakobulastih socvetij 

pomen - - 

zelo očitno in dehteče socvetje je vaba za 

opraševalke, pri vetrocvetkah pa zadane 

oblaček peloda številne cvetove  večja 

verjetnost oprašitve močno povečana 

 

V Preglednica 4 smo zbrali opise in skupine socvetij. Detela je sicer mnogo 

obsežneje razložil zgradbo cveta in cvetno odevalo ter vpeljal novost t.j. 

cvetno formulo. Presenetljivo pa je opis socvetij bistveno poenostavil v 

primerjavi s prejšnjima dvema avtorjema. 

Ločil je dve veliki skupini oblik socvetij – pakobuli in grozdi, ter znotraj teh le 

naštel še nekaj različic takih socvetij, brez opisov. Ta poteza bi bila še 

razumljiva, če bi naštetim socvetjem, kot so glavica, klas, kobul itd., dodal 
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ilustracijo, da si bralec lahko vizualizira približen videz, a se tudi za to ni 

odločil. 

Detela predvidoma socvetjem ni dajal takega pomena kot drugim tematikam, 

kar smatramo kot precejšen minus, saj je tudi socvetje dober kriterij za 

določanje rastlin in njihovo razvrščanje. V nasprotju z Detelo je Tušek 

podrobno opisal vsako posamezno socvetje, ker ni imel ilustracij, na katere bi 

se lahko oprl, ni pa jih delil v večje skupine kot Detela. 

Lahko bi rekli, da je Macher ubral neko srednjo pot in socvetjem sicer ni 

namenil posebnega poglavja, niti jih ni razvrščal v večje skupine, temveč je pri 

opisih posameznih vrst izpostavil določeno socvetje, tipično za dotičnega 

predstavnika, ga jasno opisal in praviloma priložil tudi ilustracijo za lažjo 

predstavo. Detela je v nasprotju z Macherjem pri tako rekoč skopih opisih 

priložil le eno skico socvetij. (Slika 18) 

 

Tušek 
1864 

Macher 
1913 

Detela 
1969 

 

 
 

 
 

 

 

Slika 18: Ilustracije na temo Socvetja v treh izbranih učbenikih 
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5.2.5 KRIŽNICE 

 

Preglednica 5: Zastopanost posameznih ključnih pojmov na temo Križnice v treh 

obravnavanih učbenikih 

KRIŽNICE 
Tušek 
1864 

Macher 
1913 

Detela 
1969 

SLO 
poimenovanje križnice/lusknice križnice križnice 

LAT 
poimenovanje Cruciferae - - 

SLO uvrstitev 
mnogolističnice  
križnice/lusknice 

cvetne rastline  

kritosemenke  

dvokaličnice  

prostolistnice  križnice 

semenovke  

kritosemenke  

dvokaličnice  

prostovenčnice  križnice 
LAT uvrstitev Polypetalae --> Cruciferae - - 

delitev 

s pravimi luski - - 

z luščki - - 

opis zelišča s polnimi cveti - zelišča 

socvetje stojé vedno v grozdih - v grozde združeni cvetovi 

čaša 4 listna čaša 4 čašni listi *glej cvetno formulo 

venec 
4 lističen venčič (zato 
križasti cvet) 

4 venčni listi, ki stoje 
navzkriž *glej cvetno formulo 

prašniki 
6 prašnikov (4 daljši in 2 
krajša) 

6 prašnikov (4 daljši in 2 
krajša); četveromočni 
prašniki; 1 pestič *glej cvetno formulo 

plod dolg lusk ali kratek lušček lusk ali lušček lusk ali lušček 

razporeditev 
listov - - 

premenjalno razmeščeni 
listi 

*cvetna 
formula - - K2+2C4A2+4G(2) 

izvor - - 

filogenetično jih izvajamo 
iz davnih preprostih 
mnogopestičnic 

 

Križnice so družina rastlinskih predstavnikov, med katerimi je mnogo za 

človeka pomembnih vrst. Iz tega naslova smo se odločili podrobneje analizirati 

to temo v naših izbranih učbenikih. 

V poglavju Šolski sistem na Slovenskem (str. 8) smo omenjali, kako se je 

latinščina skozi čas uveljavljala in tudi opuščala. V preglednici lahko to hitro 

opazimo že pri poimenovanju in razvrščanju, saj sta avtorja novejše zgodovine 

latinščino popolnoma opustila. V Macherjevi izdaji so latinska poimenovanja 

zamenjala nemška, kar kaže vpliv Nemcev v obdobju pred prvo svetovno 

vojno. V Detelovem učbeniku pa je uporabljeno zgolj še slovensko 

poimenovanje in sta latinščina in nemščina popolnoma izločeni iz vsebin. V 

poglavju Klasifikacija (str. 31) smo omenjali tudi težavnost razvrščanja 
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organizmov v toge hierarhične sisteme, ker je težko določiti univerzalni skupni 

imenovalec, ki bi vsa živa bitja sistematično in logično delil. To dokazuje tudi 

zgornja preglednica (Preglednica 5), ki nam da jasen vpogled avtorjevega 

izbora klasificiranja s takrat veljavnimi normami. Predstavnike iste družine deli 

v različne skupine, če pa so že podobno razvrščeni, se lahko razlikujejo 

njihove podskupine, v primeru da nadaljnja delitev sploh obstaja. 

Pričakovano je Detela najbolj razdelano opisal skupino križnic, vključil celó 

cvetno formulo, filogenetski izvor in razvrščenost listov po steblu 

predstavnikov križnic. Presenetljivo je Detela vključil le eno ilustracijo 

predstavnika križnic (travniška penuša), medtem ko je, presenetljivo, 

Macherjev učbenik ob bistveno manj razdelani vsebini podkrepil vsebino s kar 

tremi ilustracijami predstavnikov križnic. (Slika 19) 

 

Tušek 
1864 

Macher 
1913 

Detela 
1969 

   
Slika 19: Ilustracije na temo Križnice v Macherjevem učbeniku  (1913) 

 

Pri izbiri predstavnikov družine so si bili avtorji podobni predvsem pri 

poudarjanju za človeka pomembnih vrst. (Preglednica 6) Opažamo nekaj 

odstopanja med slovenskimi poimenovanji predstavnikov križnic, ki pa so še 

dandanes nemalokrat uporabljena v pogovornem jeziku in nam niso tuja (npr. 

cvetača – karfijola). 
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Preglednica 6: Avtorjev izbor predstavnikov križnic v treh obravnavanih učbenikih 
P

R
ED

ST
A

V
N

IK
I 

Tušek 
1864 

Macher 
1913 

Detela 
1969 

kapus 
(Brassica oleracea) kapus kapus 

ogerščica 
(Brassica Napus) ogrščica - 

repa 
(Brassica rapa) repa repa 
povertna redkev 
(Raphanus sativus) redkev vrtna redkev 

navadni plešec/kobulnica 
(Capsella bursa pastoris) plešec plešec 

hren 
(Armoracia rusticana) hren hren 

bela gorčica 
(Sinapis alba) gorčica bela gorjušica 

- ohrovt pravi ohrovt 

- glavato zelje glavnato zelje 

- koleraba nadzemska koleraba 

- karfijola cvetača/karfijola 

poletni/zimski šeboj 
(Matthiola annua et incana) poletni/zimski šeboj - 

- brokolo - 

- redkvice - 

- nočnica - 

- šebenik - 

- rojniki/konopnice - 

-   travniška penuša 

-   črna gorjušica 

katran 
(Crambe maritima) - - 

poprovo zelišče 
(Lepidium sativum) - - 

vodna kreša/bobovec 
(Nasturtium officinale) - - 

riček 
(Camelina sativa) - - 

oblajst 
(Isatis tinctoria) - - 

rumena vijolica 
(Cheiranthus Cheiri) - - 

travniška kreša 
(Cardamine pratensis) - - 

kurje zdravje 
(Draba verna) - - 
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5.2.6 TRAVE 

Preglednica 7: Zastopanost posameznih ključnih pojmov na temo Trave v treh 

obravnavanih učbenikih 

TRAVE 
Tušek 
1864 

Macher 
1913 

Detela 
1969 

SLO poimenovanje trave trave trave 

LAT poimenovanje Gramineae - - 

SLO uvrstitev enokaličnice --> trave 

cvetne rastline --> 
kritosemenke --> 
enokaličnice --> trave 

semenovke --> 
kritosemenke --> 
enokaličnice --> trave 

LAT uvrstitev 
Monocotyledoneae --> 
Gramineae - - 

delitev 

*latnate 
*klasnate 

*betičnate 

*latnate 

*klasnate - 

splošno da da da 

številčnost - - 6000 

korenine   vlaknate, korenike 

korenika z močno razvitim 
šopastim koreninskim 

sistemom 

steblo 
okroglo, navadno zelnato, 
kolenčasto, večidel votlo, bil 

navadno votlo, členasto 
deblo (bil) 

bil, bilka; kolenčasto in votlo, 
samo v kolencih je prečna 

stena, izjeme da niso votle 
(koruza, sladkorni trs) 

listi 

ne kažejo velikih različnosti, 
čertasti, prišpičeni, prevlečeni 

od vsporednih žilic, obstoje iz 
listne plošče, brez peceljna, 
na bilko obsegajoči nožnici 

črtalasti, celorobni, ki 
obsegajo steblo s cevato 
nožnico, listna kožica 

razmeščeni na bili v dveh 

redeh, izmenoma desno in 
levo, vsak list izhaja iz 
kolenca; l. dno je močno 

razvito in dela listno nožnico; 
pogosto prosojna listna 
kožica; l. ploskve so 

črtalaste; močno srhki 
(številna zrnca amorfnega 
silicijevega dioksida) 

cvetovi 

neznatni, cvetna pokrivalca 
(pleve) obstojé samo iz 
zelenih listkov, navadno več 

travnih cvetov skupaj v 
klasku (obdajajo ga od zunaj 
veče pleve) 

neznatni, združeni v klaske, 
obdajata jih po dve plevi 
(krovna, predpleva) 

zgradba se je izredno 
prilagodila opraševanju po 
vetru; drobni in rumeno 

zeleni ter so združeni v 
klaske; suhi ovršni listi - 
pleve; ogrinjalni plevi; krovne 

pleve, resa - dolg izrastek 
krovnih plev mnogih trav; 
predpleva, nad njo dve luskici 

socvetje 
klasek, lat, zloženi klas, 
redkokrat betič 

lat (pecljati klaski), klas 
(sedeči klaski) 

klas (sestavljen klas, sedeči 
klaski), lat (pecljati klaski) 

reproduktivni organi 

skoraj vse obojni cvet s 3 

prašniki in 1 pestičem z 
dvema peresastama 
brazdicama 

navadno trije prašniki, 
nadrastlo plodnico z dvema 
peresastima brazdama 

trije prašniki, nad njimi pa 
nadrasel pestič, ki ima dve 
veliki pernati brazdi; pestič je 

nastalo iz treh plodnih listov, 
v plodnici pa je ena sama 
semenska zasnova 

vetrocvetnost - vse so vetrocvetke 

najbolj prilagojene 
opraševanju po vetru; močno 
pospešena  tudi s tem, da 

rastejo večinoma v gostih 
sestojih 

plod enosemni, suh, jako močnat 

enosemenski zaprti plod  je 
gol ali luščinat (obda s 
trpežnima cvetnima plevama) 

značilni enosemenski plod 

trav golec: seme je tesno 
zraslo s suhim osemenjem, 
ima močnat sekundarni 

endosperm, mnogo manjši 
kalček tiči ob strani na dnu 
semena 

pomen 

najkoristnejše rastline, 
človeški živež, najpoglavitniši 
del travnikov in pašnikov 

(najboljša klaja za domačo 
živino) 

*bolj specifično glede na 
predstavnike skupine 

hrana naših najvažnejših 
domačih živali, najvažnejše 
kulturne rastline, žita, ki 

zavzemajo velikanske 
površine obdelanih tal  
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Trave so v večini zelnate rastline, nekatere vrste so tudi olesenele. 

Predstavljajo pomembno skupino tudi za človeka kot vir vseh vrst žit, večine 

svetovnega pridelka sladkorja in krme za domače kot tudi divje živali ter celo 

gradbenih materialov, kot sta bambus in trstika. Zaradi pomembnosti te 

rastlinske skupine smo jo izbrali za podrobnejšo analizo v treh izbranih 

učbenikih. 

 

Če samo ošvrknemo s pogledom zgornjo tabelo (Preglednica 7) lahko takoj 

sklepamo, da so trave najbolj podrobno opisane v Detelovem učbeniku. Kot 

smo že pri križnicah omenili, tudi tu velja opuščanje latinščine, z izjemo 

Tuškovega učbenika. Prav tako, kot smo ugotavljali pri križnicah, tudi tukaj 

opažamo različno klasificiranje in poimenovanje skupin in podskupin, npr. 

Tušek je trave delil še na latnate, klasnate in betičnate; Detela le na latnate in 

klasnate in nazadnje Detela, ki je to delitev trav opustil. V Detelovi izdaji je 

prvič omenjena tudi številčna ocena predstavnikov skupine, kar bralcu 

omogoča razviti občutek o razširjenosti določene skupine. 

 

Ilustrativno sta Detela in Macher približno enakovredno podkrepila vsebino z 

ilustracijami, medtem ko Tušek, tako kot v celotni knjigi, tudi te skupine ni 

opremil z ilustracijskim prikazom. Izpostavili smo tiste ilustracije, ki nazorno 

prikazujejo splošne lastnosti trav. Preostale ilustracije predstavnikov 

posameznih vrst nismo vključili v preglednico. (Slika 20) 
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Macher 
(1913) 

Detela 
(1969) 

  

  

  
Slika 20: Določene ilustracije na temo Trave v treh izbranih učbenikih 

 

 

Kar smo že omenili pri križnicah glede klasifikacije in jezikovnega sloga, velja 

tudi pri travah. Pričakovano so poudarjene človeku za prehrano najbolj 

uporabne vrste kot predstavniki skupine. (Preglednica 8) Detela je dodal še 

predstavnike skupine, ki so pomembni kot krmne travniške rastline. Pri izboru 

predstavnikov trav lahko poudarimo Tuškovo uvrstitev vrste Carex acuta med 

trave, medtem ko jo Macher in Detela uvrščata v povsem svojo družino šašev. 

To je ponovno odraz razvoja klasifikacije in njenega dopolnjevanja skozi čas. 
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Preglednica 8: Zastopanost predstavnikov znotraj teme Trave v treh obravnavanih 

učbenikih 

P
R

E
D

S
T

A
V

N
IK

I 
Tušek 
(1864) 

Macher 
(1913) 

Detela 
(1969) 

indijanski terst/bambus 
(Bambusa arundinacea) indijski trst/bambus bambus 

rež 
(Secale cereale) rž rž 

navadni oves 
(Avena sativa) oves  navadni oves 

navadni terst/mečiček 
(Phragmites communis) trstika 

 rajž/laško pšeno 
(Oryza sativa) riž riž  

turščica/koruza 
(Zea Mays) turščica/koruza koruza/turščica 

navadna pšenica 
(Triticum vulgare) pšenica pšenica 

navadni ječmen 
(Hordeum vulgare) ječmen ječmen 

omotna ljulika 
(Lolium temulentum) omotna ljulika 

 pravo proso 
(Oanicum miliaceum) proso  proso 

cukrovi terst 
(Saccharum officinarum) sladkorni trst  sladkorni trst 

 ostrica 
(Carex acuta) 

 močvirska sita 
(Scirpus lacustris) 

 plazeča pirnica 

 trpežna ljulika 

 lisičji rep 

 travniška bilnica 

 travniška latovka 

 srednja migalica 

 visoka pahovka 

 stoklasa 

 pasja trava 

 mišji ječmen 

 medena trava 

 laška ljuljka 
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6 ZAKLJUČEK 

 

Z raziskavo v okviru tega diplomskega dela smo ugotovili, da so se posamezne 

botanične teme opuščale, poudarjale pa so se tiste, ki so bile  ključne za 

razumevanje botanike, skladno z odkrivanjem znanstvenih novitet. Najbolj 

izrazito smo to uvideli pri poudarjanju rastlinske morfologije na račun klasifikacije. 

Skladno z razvojem znanosti in botanike kot znanstvene discipline so se tudi v 

botaničnih učbenikih začele prvič pojavljati v drugi polovici 20. stoletja nove 

tematike, kot je npr. genetika, kot eno izmed mlajših področij biologije. 

Predvidevali smo tudi, da bi nekatere od opuščenih vsebin kazalo ponovno 

vključiti v kurikulum. Tak primer je definitivno področje sistematske botanike, ki 

učencem omogoča vpogled v rastlinsko pestrost na urejen in sistematičen način, 

kar je bolj optimalno za ohranjanje (novih) informacij v dolgoročni spomin 

učencev. 
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