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POVZETEK 
Pri nas in v svetu vsak dan proizvedejo številne sintezne snovi, med katerimi je veliko 

takšnih, ki imajo vsaj eno izmed nevarnih lastnosti. Letna proizvodnja kemikalij na samem 

področju EU-15 tako znaša v zadnjem desetletju med 250 in 300 milijonov ton/letno, od tega 

delež toksičnih kemikalij presega 150 milijonov ton/letno. Posamezniki se pogosto ne 

zavedamo, da so takšne snovi postale tudi del našega vsakdanjika, kljub temu, da so na 

deklaracijah izdelkov označene z ustreznimi označbami – t. i. piktogrami. Pomembno je, da 

so učenci že od razredne stopnje naprej seznanjeni o prisotnosti teh snovi v izdelkih in s 

potencialnimi nevarnostmi, ki jih povzročajo, saj lahko tako pripomoremo k ustreznemu 

ravnanju z njimi, preprečimo nesreče in prispevamo k varovanju okolja. Hkrati je treba pri 

učencih s preventivnimi ukrepi razvijati tudi znanje o ustreznem ravnanju v primeru neželenih 

dogodkov povezanih z uporabo nevarnih snovi. 

V magistrski nalogi je bilo na vzorcu 545 učencev iz notranjske, gorenjske in osrednje 

slovenske regije (od 4. do 9. razreda) preučeno, kakšno je znanje učencev iz področja 

prepoznavanja nevarnih snovi v svojem okolju, varnega ravnanja z njimi in ukrepanja v 

primeru nesreč.  

Rezultati raziskave kažejo, da se znanje o varnem ravnanju z nevarnimi snovmi pri 

osnovnošolcih med 4. in 9. razredom na nekaterih preučevanih področij, npr. razumevanje 

pojma nevarne snovi in pomen oznak na nevarnih snoveh, postopoma razvija in nadgrajuje, 

na drugih (npr. poznavanje pomena uporabe osebne varovalne opreme pri delu z nevarnimi 

snovmi in pravilnega ravnanja v primeru nesreč z nevarnimi snovmi) pa ni bilo opaziti 

napredka v znanju učencev razredne in predmetne stopnje.  

Glede na ugotovitve raziskave in dejstva, da nas nevarne snovi obdajajo na vsakem koraku, bi 

bilo smiselno za učence omogočiti pridobivanje dodatnega znanja o vsebinah kemijske 

varnosti tudi preko obšolskih dejavnosti, za učitelje od razredne stopnje naprej pa organizirati 

usposabljanja s področja vključevanja obravnavane tematike v redni pouk.  

Ključne besede:  nevarne snovi, kemijska varnost, osebna varovalna oprema, 

razumevanje piktogramov, ravnanje v primeru nesreč z nevarnimi snovmi 
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ABSTRACT 
Each year many synthetic substances are produced in Slovenia and worldwide. A large 

number of these substances possess at least one hazardous characteristic. In the last decade the 

annual production of chemicals within the EU-15 ranged between 250 and 300 million tonnes  

of which the proportion of toxic chemicals exceeded 150 million tonnes per annum. Despite 

the fact that product labels clearly indicate such contents through the appropriate use of 

pictograms we are often not aware that such substances have become a part of our everyday 

life. It is essential to inform primary school pupils from the lower grade about the presence of 

such substances in products and about the possibility of potential hazards, so as to be able to 

ensure adequate handling, prevent accidents and contribute towards environmental protection. 

At the same time, pupils must - with the implementation of preventive measures - develop 

knowledge about appropriate behaviour in the event of accidents associated with the use of 

hazardous substances.  

This Master's thesis examines the level of knowledge among school children in the field of 

identification of hazardous substances in their environment, safe handling of these substances 

and actions to be taken in case of accidents. The study has been carried out on a sample of 

545 pupils (4
th

 to 9
th

 grade) from Inner Carniola, Upper Carniola and the Central Slovenian 

region. 

Results of the study indicate that knowledge regarding the safe handling of hazardous 

substances among primary school pupils between 4
th

 and 9
th

 grade is gradually developing 

and improving in certain areas (e.g. understanding of the hazardous substances concept and 

depiction of hazardous substances on labels), but in other areas (e.g. understanding of the 

importance of the use of personal protective equipment when working with hazardous 

substances and proper handling in case of accidents involving  hazardous substances) there 

was no noticeable evidence of progress in pupils’ knowledge in both lower grade and upper 

grades.  

It would be reasonable - according to the conclusions of the study and the fact that we are 

surrounded by hazardous substances at every step - for pupils to acquire additional knowledge 

on the safety of chemical substances through extracurricular activities; and for teachers from 

lower grade to attend organised training sessions in the field of integration of the topics 

covered in this study into regular primary school classes. 

Key words: hazardous substances, chemical safety, personal protective equipment, 

understanding of pictograms, actions to be taken in case of accidents 
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1 

1 UVOD 

»Vse snovi so strupi, nobene ni, ki ni strup;  

le odmerek ločuje strup od zdravila.«  

Paracellus (1493–1514) 

Veliko nesreč z nevarnimi snovmi se med mlajšo populacijo zgodi v domačem okolju zaradi 

nepravilnega shranjevanja nevarnih snovi, napačnega načina in namena uporabe ter zaradi 

pomanjkljive zaščitne opreme pri delu s temi snovmi. Potrebno  je zavedanje, da niso nevarne 

samo tiste snovi, ki imajo na embalaži varnostno opozorilo, ampak so nevarne tudi vse druge, 

če se uporabljajo v prevelikih količinah in na napačne načine (Jamšek, 2010).   

V Zakonu o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/2003, 2003) so nevarne snovi definirane kot 

snovi, ki imajo najmanj eno od nevarnih lastnosti. Nevarne lastnosti so lastnosti, na podlagi 

katerih so kemikalije razvrščene kot nevarne v naslednje skupine: (1) eksplozivne kemikalije, 

(2) oksidativne kemikalije, (3) zelo lahko vnetljive kemikalije, (4) lahko vnetljive kemikalije, 

(5) vnetljive kemikalije, (6) zelo strupene kemikalije, (7) strupene kemikalije, (8) zdravju 

škodljive kemikalije, (9) jedke kemikalije, (10) dražilne kemikalije, (11) kemikalije, ki 

povzročajo preobčutljivost, (12) rakotvorne kemikalije, (13) mutagene kemikalije, (14) 

kemikalije, ki so strupene za razmnoževanje in (15) okolju nevarne kemikalije. 

Pri zagotavljanju kemijske varnosti v laboratoriju je potrebno snovem oz. kemikalijam, ki so 

bile zaradi svojih lastnosti prepoznane kot nevarne oz. potencialno nevarne snovi nameniti 

posebno pozornost. Za njihovo hitro in učinkovito prepoznavanje so bili izdelani različni 

sistemi razvrščanja in označevanja. Globalno priznani in usklajeni sistem označevanja 

nevarnih kemikalij (GHS) predpisuje, da se morajo nevarne snovi označevati s posebnimi 

grafičnimi simboli, piktogrami (Bačnik et al., 2008). V pomoč pri varnem ravnanju s 

kemikalijami  so nevarni izdelki označeni še s t. i. H-stavki (stavki o nevarnosti) in P-stavki 

(previdnostni stavki). 

Pri ravnanju z nevarnimi snovmi v šolskih laboratorijih na srečo redko pride do nesreč. 

Razlogi zanje so predvsem posledice nemirnega vedenja in razbitje laboratorijske steklovine, 

manj nevarnosti izhaja neposredno iz kemikalij, zaradi izbora reagentov za eksperimentalno 

delo v šolah. Za varno delo je treba v šolskih laboratorijih zagotoviti pogoje, pri katerih je 

najmanjša verjetnost, da bi lahko prišlo do nesreče (Evropska agencija za varnost in zdravje 

pri delu, 2012). Hkedcity (2014) povzema, da so najpogostejši tipi poškodb v šolskih 

laboratorijih ureznine, opekline, politje s kemikalijami in razlitje, poškodbe oči ter vdihovanje 

plinov.  

Namen magistrske naloge je tako preučiti učne cilje povezane z varnim delom z nevarnimi 

snovmi po vertikali osnovnošolskega izobraževanja glede na učne načrte naravoslovnih 

predmetov, nato pa v šolski praksi preučiti, koliko poglobljeno znanje pridobijo učenci v času 

osnovnošolskega izobraževanja. V zaključku naloge bodo na osnovi ugotovitev raziskave 

predlagane možne aktivnosti za izboljšavo znanja osnovnošolcev v zvezi z ravnanjem z 

nevarnimi snovmi v šoli in domačem okolju. 
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2 OZNAČEVANJE IN ROKOVANJE Z NEVARNIMI SNOVMI 
Statistični podatki o nevarnih snoveh so v Evropski uniji dostopni od sredine devetdesetih let 

prejšnjega stoletja naprej, ko se je začel obremenjevanju okolja namenjati večji poudarek.   

2.1 SKUPNA PROIZVODNJA KEMIKALIJ 

 

Graf 1 prikazuje razvoj proizvodnje kemikalij v EU-28 med leti 2004 in 2013; prikazana je 

količina vseh proizvedenih kemikalij, okolju škodljivih kemikalij in strupenih kemikalij. 

Proizvodnja kemikalij se je v EU-28, med letoma 2005 in 2007, nenehno povečevala, na 

splošno za 4,4 % in dosegla najvišjo vrednost leta 2007, ko je bilo proizvedenih 105 

milijonov ton kemikalij. Nato se je v času finančne in gospodarske krize proizvodnja znižala: 

v letu 2008 za 31 milijonov ton (8,4 %) in v letu 2009 še za dodatnih 43 milijonov ton (12,8 

%). Izboljšanje položaja gospodarstva pa je nato v letu 2010 nadomestilo vse izgube in 

proizvodnja kemikalij je v EU-28 naraščala do leta 2011, ko je bilo proizvedenih 92 milijonov 

ton kemikalij. To pa je 40–50 milijonov ton kemikalij manj od proizvodnje kemikalij pred 

gospodarsko krizo (Eurostat, 2015). 

 

Graf 1: Skupna proizvodnja kemikalij v EU-28 med leti 2004–2013 (Eurostat, 2015). 

Proizvodnja industrijskih kemikalij je največja v zahodni Evropi; največ kemikalij je v EU-28 

proizvedenih v Nemčiji, sledijo pa Francija, Italija in Velika Britanija (Eurostat, 2015). 

2.2 PROIZVODNJA OKOLJU ŠKODLJIVIH KEMIKALIJ 

 

Na Grafu 2 je predstavljeno, kako se je spreminjala proizvodnja okolju škodljivih kemikalij. 

Okolju škodljive kemikalije so razdeljene na 5 razredov glede na to, kakšen vpliv imajo na 

okolje: pomembni akutni učinki, kronični učinki, zmerni kronični učinki, pomembni kronični 
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učinki in hudi kronični učinki. Skupna proizvodnja okolju škodljivih kemikalij v EU-28 se je 

med letoma 2004 in 2007 povečevala za približno 1,8 % in dosegla najvišjo vrednost 155 

milijonov ton. Proizvodnja je nato dve leti padla za 24 milijonov ton oziroma 15,7 % in leta 

2009 dosegla najnižjo vrednost, 131 milijonov ton. Nato se je v letu 2010 proizvodnja okolju 

škodljivih kemikalij zopet povečala ter nato upadala do leta 2013, ko je bilo proizvedenih 134 

milijonov ton (Eurostat, 2015). 

 

Graf 2: Proizvodnja okolju škodljivih kemikalij 2004–2013 (Eurostat, 2015). 

Delež proizvodnje okolju škodljivih kemikalij v celotni EU-28 se v zadnjih 10 letih ni 

bistveno spreminjal, nihal je med 41,5 % (leta 2013) in 44,2 % (leta 2009). Velika razlika pa 

je bila v proizvodnji kemikalij glede na učinke, ki jih povzročajo v okolju. Največja rast je v 

EU-28 zabeležena med letoma 2004 in 2013 za kemikalije, ki imajo zmeren kronični učinek 

za okolje – proizvodnja se je v tem obdobju povečala za 2,17 %. V istem obdobju pa je upadla 

proizvodnja kemikalij s kroničnimi vplivi za okolje (za 20,4 %) in kemikalij, ki imajo hude 

kronične učinke na okolje (za 14,3 %) (Eurostat, 2015). 

2.3 PROIZVODNJA STRUPENIH KEMIKALIJ 

 

Graf 3 prikazuje proizvodnjo strupenih (toksičnih) kemikalij, ki so razdeljene na 5 razredov: 

škodljive kemikalije, strupene kemikalije, zelo strupene kemikalije, kronično strupene 

kemikalije in rakotvorne, mutagene ter kemikalije, ki so strupene za razmnoževanje. Podobno 

kot pri okolju škodljivih kemikalijah, je tudi pri strupenih kemikalijah opazna rast 

proizvodnje med letoma 2004 in 2007. Nato sledi padec proizvodnje, ki je povezan z 

gospodarsko in finančno krizo, potem pa preobrat v letu 2010 in podobna proizvodnja 

strupenih kemikalij tudi med leti 2011 in 2013 (Eurostat, 2015). 
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Graf 3: Proizvodnja strupenih kemikalij 2004–2013 (Eurostat, 2015). 

 

Proizvodnja strupenih kemikalij v EU-28 se je med letoma 2004 in 2007 povečala za 0,6 % in 

dosegla najvišjo vrednost 235 milijonov ton. Nato se je v letu 2008 proizvodnja strupenih 

kemikalij zmanjšala za 20 milijonov ton oziroma 8,4 % ter še 11,3 % v letu 2009, ko je bilo 

proizvedenih 196 milijonov ton strupenih kemikalij. V letu 2010 se je proizvodnja povečala 

za 11,7 %, temu pa je sledil ponovni padec proizvodnje strupenih kemikalij med leti 2011 in 

2013, ko je bilo proizvedenih 202 milijona ton (Eurostat, 2015). 

Skupni delež strupenih kemikalij v EU-28 se je v zadnjih 10 letih postopno zniževal. Z 

najvišje vrednosti – 66,0 % celotne proizvodnje kemikalij v letu 2004, je delež strupenih 

kemikalij do leta 2008 postopno padal na 63,5 % in nato do leta 2013 padel na 62,7 % 

(Eurostat, 2015).   

Proizvodnja najbolj strupenih kemikalij – rakotvorne, mutagene in kemikalije, strupene za 

razmnoževanje, se je v EU-28 med letoma 2004 in 2007 gibala od 34 do 36 milijonov ton. 

Nato se je med letoma 2007 in 2008 znižala za 14,8 %, na 30,6 milijona ton, potem pa se je 

med letoma 2009 in 2010 znova povečala in dosegla raven, kot pred gospodarsko in finančno 

krizo (34,7 milijona ton). Temu pa je ponovno sledil padec proizvodnje, ko je bilo leta 2013 

proizvedenih 30,7 % strupenih kemikalij (Eurostat, 2015). 

2.4 ZAKON O KEMIKALIJAH 

Promet s kemikalijami, ukrepi za varovanje zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi učinki 

kemikalij ter obveznosti in postopki, ki se morajo izpolnjevati s strani pravnih in fizičnih 

oseb, ki v Republiki Sloveniji proizvajajo ali skladiščijo kemikalije, z njimi opravljajo promet 

ali jih uporabljajo, določa Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/2003, 2003). 
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V Zakonu o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/2003, 2003) so nevarne snovi definirane kot 

snovi, ki imajo najmanj eno od nevarnih lastnosti. Nevarne lastnosti so lastnosti, na podlagi 

katerih se kemikalije delijo v naslednje skupine: 

 Eksplozivne kemikalije: lahko so tekoče, trdne, želatinozne ali pastozne kemikalije, 

ki lahko tudi v odsotnosti kisika eksotermno reagirajo, pri tem pa se sproščajo plini. Ti 

plini se lahko pod določenimi pogoji hitro vžgejo, detonirajo, če pa so prostorsko 

omejeni lahko zaradi segrevanja in povečanega tlaka tudi eksplodirajo. 

 Oksidativne kemikalije: to so kemikalije, ki v stiku z drugimi snovmi (predvsem z 

vnetljivimi) povzročijo endotermno reakcijo. 

 Zelo lahko vnetljive kemikalije: lahko so kemikalije v tekočem agregatnem stanju, 

ki imajo nizko vrelišče in plamenišče ali pa v plinastem agregatnem stanju in so 

vnetljive ob stiku z zrakom pri sobni temperaturi in tlaku. 

 Lahko vnetljive kemikalije:  

o kemikalije, ki se lahko v stiku z zrakom že pri sobni temperaturi in tlaku same 

po sebi segrejejo in vnamejo; 

o kemikalije v trdnem agregatnem stanju, ki se že po kratkotrajnem stiku z virom 

vžiga vnamejo in dalje gorijo ter se porabljajo tudi, ko se ta vir vžiga odstrani; 

o kemikalije v tekočem agregatnem stanju, ki imajo zelo nizko plamenišče; 

o kemikalije, ki v stiku z vodo ali njeno paro, sproščajo lahko vnetljive pline. 

 Vnetljive kemikalije: to so kemikalije, ki imajo nizko plamenišče. 

 Zelo strupene kemikalije: kemikalije, ki lahko že v zelo majhnih koncentracijah 

povzročijo smrt ali akutne oziroma kronične okvare zdravja, če se zaužijejo, vdihujejo, 

ali če prehajajo skozi kožo v notranjost telesa. 

 Strupene kemikalije: kemikalije, ki že v majhnih količinah povzročijo smrt ali 

akutne oziroma kronične okvare zdravja, če se zaužijejo, vdihujejo ali pa, če prehajajo 

skozi kožo v notranjost telesa. 

 Zdravju škodljive kemikalije: kemikalije, ki lahko povzročijo smrt ali akutne 

oziroma kronične okvare zdravja pri zaužitju, vdihovanju ali prehajanju skozi kožo v 

notranjost telesa. 

 Jedke kemikalije: kemikalije, ki lahko poškodujejo živo tkivo, če pridejo z njim v 

stik. 

 Dražilne kemikalije: kemikalije, ki lahko povzročijo vnetje kože ali sluznice, pri 

kratkotrajnem, dolgotrajnem ali ponavljajočem se stiku. 

 Kemikalije, ki povzročajo preobčutljivost: te kemikalije lahko povzročijo reakcijo 

preobčutljivosti, če se vdihujejo ali če prehajajo skozi kožo, ob nadaljnji 

izpostavljenosti tej kemikaliji pa pride do nastanka negativnih učinkov. 

 Rakotvorne kemikalije: kemikalije, ki povzročijo nastanek raka ali pa povečajo 

možnost in pogostost njegovega nastanka, če se zaužijejo, vdihujejo ali pa, če 

prehajajo skozi kožo. 

 Mutagene kemikalije: zaradi izpostavljenosti tem kemikalijam (zaužitje, vdihovanje, 

prehajanje skozi kožo) pride do dedne genetske okvare ali pa povečajo nastanek le-teh. 
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 Kemikalije, ki so strupene za razmnoževanje: zaradi zaužitja, vdihovanja ali 

prehajanja teh kemikalij skozi kožo, lahko pride ali pa se poveča pogostost nastajanja 

nedednih škodljivih učinkov na potomstvo, lahko pa imajo škodljiv vpliv tudi na 

ženske in moške razmnoževalne sposobnosti in funkcije. 

 Okolju nevarne kemikalije: te kemikalije lahko ob prehajanju v okolje povzročijo 

takojšnjo ali dolgoročno nevarnost na eno ali več sestavnih delov okolja. 
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2.5 OZNAČEVANJE NEVARNIH SNOVI 

Pri zagotavljanju kemijske varnosti v laboratoriju je treba snovem oz. kemikalijam, ki so 

zaradi svojih lastnosti prepoznane kot nevarne oz. potencialno nevarne snovi, nameniti 

posebno pozornost. Za njihovo hitro in učinkovito prepoznavanje so bili izdelani različni 

sistemi razvrščanja in označevanja. Globalno priznani in usklajeni sistem označevanja 

nevarnih kemikalij (GHS) predpisuje za označevanje nevarnih snovi uporabo posebnih 

grafičnih simbolov – piktogramov (Bačnik et al., 2008). Piktogrami morajo biti prisotni na 

vsaki embalaži, v kateri so nevarne snovi. V Evropski uniji veljajo od decembra 2010 t. i. 

novi piktogrami, s katerimi je obvezno označevanje od junija 2015, do takrat je bilo dovoljeno 

na embalažah označevanje z novimi ali starimi piktogrami (ECHA, 2009). V pomoč pri 

varnem ravnanju s kemikalijami je bilo uvedeno obvezno dodatno označevanje nevarnih 

izdelkov (poleg piktogramov) še z R- in S-stavki, te pa so leta 2010 nadomestili t. i. H-stavki 

(stavki o nevarnosti) in P-stavki (previdnostni stavki), ki so del GHS-sistema. Ker bodo na 

izdelkih iz domačega okolja kakor tudi v šolskih laboratorijih najbrž še kar nekaj časa prisotni 

poleg izdelkov z novimi oznakami tudi izdelki starejše izdelave s starimi oznakami za 

nevarne snovi, je pomembno, da so učenci poučeni o pomenu obojih. 

2.5.1 PIKTOGRAMI 

Piktogrami so vsebinsko razdeljeni v 3 skupine: nevarnosti za zdravje, fizikalne nevarnosti in 

nevarnosti za okolje (Kemijsko varen, 2009). 

Tabela 1: Piktogrami in H stavki, ki opozarjajo na nevarnosti za zdravje – 1. del (Kemijsko    

varen, 2009). 

PIKTOGRAM POMEN PIKTOGRAMA 
H-stavki, ki se navezujejo na 

posamezni piktogram 

 

Oznaka za akutno strupenost 

Kemikalija je akutno strupena v stiku 

s kožo, pri vdihovanju ali pri 

zaužitju, kar pa lahko privede tudi do 

smrti (ECHA, 2009).  

H300 – smrtno pri zaužitju 

H301 – strupeno pri zaužitju 

H310 – smrtno v stiku s kožo 

H311 – strupeno v stiku s kožo 

H330 – smrtno pri vdihovanju 

H331 – strupeno pri vdihovanju 

 

Oznaka za akutno nevarnost 

Ta oznaka pomeni eno ali več 

nevarnih lastnosti snovi ali zmesi: je 

akutno strupena; povzroča 

preobčutljivost kože, draženje kože 

ali oči; draži dihalne poti; ima lahko 

narkotičen učinek, povzroča 

zaspanost ali omotico; lahko je 

nevarna za ozonski pas (ECHA, 

2009).  

H302 – zdravju škodljivo pri 

zaužitju 

H312 – zdravju škodljivo v stiku s 

kožo 

H332 – zdravju škodljivo pri 

vdihovanju  
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Tabela 2: Piktogrami in H stavki, ki opozarjajo na nevarnosti za zdravje – 2. del (Kemijsko 

varen, 2009). 

PIKTOGRAM POMEN PIKTOGRAMA 
H-stavki, ki se navezujejo na 

posamezni piktogram 

 

Oznaka za jedko snov 

Ta piktogram opozarja, da je kemikalija 

jedka, kar pomeni, da lahko povzroči 

hude opekline kože in poškodbe oči. 

Jedka pa je tudi za kovine (ECHA, 

2009).  

H314 – povzroča hude opekline 

kože in poškodbe oči 

H318 – povzroča hude 

poškodbe oči 

 

Oznaka za različne škodljive vplive 

na organizem 

Ta piktogram opozarja, da ima snov 

oziroma zmes eno ali več naslednjih 

nevarnih učinkov: je rakotvorna; 

povzroča mutacije; lahko ima negativne 

vplive na rodnost in nerojenega otroka; 

lahko privede do preobčutljivosti dihal, 

povzroči nastanek alergij, astme ali 

težav z dihanjem pri vdihovanju; je 

strupena za določene organe; je nevarna 

pri vdihovanju, pri zaužitju in vstopu v 

dihalne poti, lahko pa te tudi smrtno 

nevarna (ECHA, 2009). 

H340 – lahko povzroči genetske 

okvare 

H350 – lahko povzroči raka 

H360 – lahko škoduje plodnosti 

ali nerojenemu otroku 

H370 – škoduje organom 

H372 – škoduje organom pri 

dolgotrajni ali ponavljajoči se 

izpostavljenosti 

H334 – lahko povzroči 

simptome alergije ali astme ali 

težave z dihanjem pri 

vdihovanju 

H304 – pri zaužitju in vstopu v 

dihalne poti je lahko smrtno 
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Tabela 3: Piktogrami in H stavki, ki opozarjajo na fizikalne nevarnosti – 1. del (Kemijsko 

varen, 2009). 

PIKTOGRAM POMEN PIKTOGRAMA 
H-stavki, ki se navezujejo na 

posamezni piktogram 

 

Oznaka za eksplozivno snov 

S tem piktogramom so označene 

eksplozivne, samoreaktivne snovi 

in organski peroksidi, katerih 

segrevanje lahko privede do 

eksplozije (ECHA, 2009). 

H200 – nestabilni eksplozivi 

H201 – eksplozivno; nevarnost 

eksplozije v masi 

H202 – eksplozivno; velika nevarnost 

za nastanek drobcev 

H203 – eksplozivno; nevarnost za 

nastanek požara, udarnega vala ali 

drobcev 

H240 – segrevanje lahko povzroči 

eksplozijo 

H241 – segrevanje lahko povzroči 

požar ali eksplozijo 

 

Oznaka za vnetljivo snov 

Piktogram je na embalažah 

vnetljivih plinov, aerosolov, 

trdnih snovi in tekočin, kamor se 

uvrščajo: samosegrevajoče snovi 

in plini; piroforne tekočine in 

trdne snovi, ki lahko povzročijo 

požar ob stiku z zrakom; snovi in 

zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo 

vnetljive pline; ter samoreaktivne 

snovi ali organske perokside, ki 

pri segrevanju lahko povzročijo 

požar (ECHA, 2009).  

H220 – zelo lahko vnetljiv plin 

H222 – zelo lahko vnetljiv aerosol 

H223 – vnetljiv aerosol 

H226 – zelo lahko vnetljiva tekočina 

in hlapi 

H228 – vnetljiva trdna snov 

H241 – segrevanje lahko povzroči 

požar ali eksplozijo 

H242 – segrevanje lahko povzroči 

požar 

H250 – samodejno se vžge na zraku 

H251 – samosegrevanje: lahko 

povzroči požar 

H252 – samosegrevanje v velikih 

količinah; lahko povzroči požar 

 

Oznaka za oksidativno snov 

Ta piktogram opozarja, da je snov 

ali zmes oksidativni plin ali pa 

trdna snov ali tekočina, ki lahko 

ob prisotnosti kisika povzroči ali 

okrepi požar ali eksplozijo 

(ECHA, 2009).  

H270 – lahko povzroči ali okrepi 

požar; oksidativna snov 

H271 – lahko povzroči požar ali 

eksplozijo; močna oksidativna snov 

H272 – lahko okrepi požar; 

oksidativna snov 
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Tabela 4: Piktogrami in H stavki, ki opozarjajo na fizikalne nevarnosti – 2. del (Kemijsko 

varen, 2009). 

PIKTOGRAM POMEN PIKTOGRAMA 
H-stavki, ki se navezujejo na 

posamezni piktogram 

 

Oznaka za plin pod tlakom 

Kemikalije, na embalaži katerih je 

ta piktogram, so plini pod tlakom. 

To so lahko:  

o stisnjen plin: segrevanje lahko 

povzroči eksplozijo; 

o utekočinjen plin: lahko 

povzroči poškodbe ali 

ozebline; 

o ohlajen utekočinjen plin: 

lahko povzroči poškodbe ali 

ozebline; 

o raztopljen plin: segrevanje 

lahko privede do eksplozije 

(ECHA, 2009). 

H280 – vsebuje plin pod tlakom; 

segrevanje lahko povzroči eksplozijo 

H281 – vsebuje ohlajen utekočinjen 

plin; lahko povzroči ozebline ali 

poškodbe 

 

 

Oznaka za jedko snov 

Ta piktogram opozarja, da je 

kemikalija jedka, kar pomeni, da 

lahko povzroči hude opekline 

kože in poškodbe oči. Jedka pa je 

tudi za kovine (ECHA, 2009). 

H290 – lahko je jedko za kovine 

 

 

 

 

Tabela 5: Piktogrami in H-stavki, ki opozarjajo na nevarnosti za okolje (Kemijsko varen, 

2009) 

PIKTOGRAM POMEN PIKTOGRAMA 
H-stavki, ki se navezujejo na 

posamezni piktogram 

 

Oznaka za okolju nevarno 

snov 

Ta piktogram opozarja, da je 

snov ali zmes nevarna za okolje 

in da lahko povzroči akutno 

strupenost za vodno okolje 

(ECHA, 2009).  

H400 – zelo strupeno za vodne 

organizme 

H410 – zelo strupeno za vodne 

organizme, z dolgotrajnimi učinki 

H411 – strupeno za vodne organizme, z 

dolgotrajnimi učinki 
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2.5.2 H-STAVKI IN P-STAVKI 

H-stavki ali stavki nevarnosti, ki so nadomestili R-stavke (opozorilne stavke), povedo, kakšne 

so možne nevarnosti, ki jih lahko povzroči neka nevarna snov. Mnogi od njih so zelo podobni 

ali celo enaki kot izvorni opozorilni stavki, lahko pa vsebujejo več informacij o morebitnih 

nevarnostih. Nekateri H-stavki pa se lahko uporabljajo za več kot le eno kategorijo nevarnosti 

(European Commission, 2013). Številčne oznake in pomen H-stavkov je predstavljen v Tabeli 

13 (Priloga 2). 

P-stavki ali previdnostni stavki so nadomestili S-stavke (obvestilne stavke), opisujejo 

priporočene ukrepe za zmanjšanje ali preprečevanje negativnih učinkov, ki nastanejo kot 

posledica izpostavljenosti nevarnim snovem ali zmesem (Varno delo, b. d.). Številčne oznake 

in pomen P-stavkov je predstavljen v Tabeli 14 (Priloga 3). 

 

2.6 VARNOSTNI LIST 

Vsaka nevarna snov oziroma kemikalija mora imeti svoj varnostni list (Uradni list RS, št. 

110/03, 2005), tj. dokument, v katerem so zapisani vsi varnostni podatki o določeni 

kemikaliji. Je pomemben vir informacij za osebo, ki dela z določeno nevarno snovjo, saj 

vsebuje podatke o njenih nevarnih lastnostih, kako ukrepati v primeru požara, kakšne so 

nevarnosti za zdravje, kako je treba pravilno ravnati s to snovjo, kako jo pravilno skladiščiti ...  

Varnostni listi niso enaki v vseh državah, saj imajo posamezne države svoje zahteve o tem, 

kakšna mora biti vsebina in oblika le-teh. Enaki standardi pa veljajo v vseh državah Evropske 

unije, kjer zakonodaja zahteva, da so na varnostnem listu za vsako kemikalijo navedeni H-

stavki (prej R-stavki in S-stavki) in piktogrami (Wikipedija, 2015). 

Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi, ki je del Zakona o 

kemikalijah, natančno določa, kako mora biti varnostni list sestavljen ter katere podatke mora 

vsebovati. Poglavja oziroma točke, ki jih vsebuje vsak varnostni list, so (Uradni list RS, št. 

110/03, 2005): 

1. Identifikacija snovi ali pripravka in podatki o dobavitelju 

2. Sestava s podatki o nevarnih sestavinah 

3. Ugotovitve o nevarnih lastnostih 

4. Ukrepi za prvo pomoč 

5. Ukrepi ob požaru 

6. Ukrepi ob nezgodnih izpustih 

7. Ravnanje z nevarno snovjo ali pripravkom in skladiščenje 

8. Nadzor nad izpostavljenostjo ali varnost in zdravje pri delu 

9. Fizikalne in kemijske lastnosti 

10. Obstojnost in reaktivnost 

11. Toksikološki podatki 

12. Ekotoksikološki podatki 

13. Odstranjevanje 

14. Transportni podatki 
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15. Zakonsko predpisani podatki ali podatki o predpisih 

16. Druge informacije 

 

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti 

 

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi  
      Razvrstitev v skladu z uredbo (EU) št. 1272/2008. 

Vnetljive tekočine (Kategorija 2), H225 

Draženje oči (Kategorija 2), H319 

 

Za celotno besedilo H-izjav, omenjeno v tem poglavju, glej 16. poglavje. 

 

2.2 Elementi etikete 

      Označevanje v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008 

      Piktogram:                  

      Opozorilna beseda:      nevarno 

 

Stavki tveganja: 
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. 

H319 Povzroča hudo draženje oči. 

 

Izjava o varnosti: 

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in 

drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. 

P280 Nositi zaščito za oči/zaščito za obraz. 

P305 + P351 + P336 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite 

kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte 

z izpiranjem. 

P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 

P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu, hraniti na hladnem. 

 

2.3 Druge nevarnosti: 

      Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali 

izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1 % ali več. 

 

Slika 1: Primer dela varnostnega lista za ETANOL, ki je v polnem besedilu v Prilogi 4 

(Sigma-Aldirich, 2016). 

2.7 SHRANJEVANJE KEMIKALIJ 

V 6. točki Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/2003, 2003) je navedeno, kako je 

treba pakirati in označevati kemikalije. Embalaža, v kateri gre nevarna kemikalija v promet, 

mora biti prilagojena nevarnim lastnostim kemikalije in predvidenemu namenu ter načinu 

njene uporabe. Določene kemikalije morajo biti označene tako, da omogočajo razpoznavanje 

nevarnosti tudi osebam s posebnimi potrebami in opremljene s posebnimi zapirali, ki 

onemogočajo odpiranje otrokom. Ustreznost embalaže preverjajo laboratoriji, ki izpolnjujejo 
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pogoje glede opreme, usposobljenosti in zagotavljanja kakovosti. Nevarne kemikalije morajo 

biti opremljene z napisi v slovenskem jeziku.  
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3 NEVARNE SNOVI V DOMAČEM OKOLJU 
Čeprav se pogosto ne zavedamo, nas na skoraj vsakem koraku spremljajo snovi, ki so lahko 

nevarne za naše zdravje. Nevarne snovi v domačem okolju so: kemikalije, zdravila, strupene 

rastline in strupene živali (Jamšek, 2010).  

Številna čistila, ki jih uporabljamo, so zdravju škodljiva, jedka ali strupena, kar označujejo 

piktogrami na embalažah izdelkov (Langerholc Žgeč in Cirnski, 2011). Lončar (2009) navaja, 

da lahko aluminijeve spojine, ki so pogosto prisotne v dezodorantih, zobnih kremah, rdečilih 

za ustnice, gelih za tuširanje, lahko povzročijo okvare živcev in živčnega sistema, zmanjšajo 

delovanje ledvic in jeter, vplivajo pa tudi na delovanje imunskega sistema. Suzuki (2015) 

poroča, da lahko amonijak, ki je prisoten v različnih čistilih, ob njihovi uporabi povzroči 

okvaro ledvic in jeter, še posebej nevarni so amonijevi hlapi, ki dražijo kožo, oči, grlo in 

pljuča, najbolj pa so izpostavljene osebe, ki imajo astmo. Menardova (b. d.) navaja, da lahko 

vodikov peroksid, ki je pogosto sestavina barv za lase, zobnih krem, dezinfekcijskih 

sredstev, povzroči preobčutljivost zob, poškodbe ustne votline, draži pa tudi ustno sluznico ter 

ima lahko negativen vpliv na delovanje živčnega sistema. Še ena od sestavin barv za lase, p-

fenilendiamin, lahko po navedbah Langerholc Žgeč in Cirnski (2011) povzroči nastanek 

rakavih obolenj in različnih alergij, škodljiv učinek pa ima lahko tudi na dihalni, živčni in 

imunski sistem. Negativne učinke na telo imajo tudi parabeni (Menard, b. d.), ki so pogosto 

sestavni del različnih kozmetičnih pripravkov (ličil, šamponov, gelov za tuširanje, krem za 

telo, zobnih krem). Prisotnost parabenov v izdelkih povezujejo (Menard, b. d.) tudi z 

nastankom raka na dojkah, neplodnostjo, različnimi alergijami, zaradi podobnosti delovanja s 

hormonom estrogenom, lahko povzročijo tudi prezgodno pojavitev pubertete pri deklicah. 

Menard (b. d.) omenja tudi triklosan, ki je pogosto sestavina dezodorantov, zobnih krem, 

ustnih vodic in mil, uporaba izdelkov, ki ga vsebujejo lahko povzroči draženje oči in kože ter 

ima negativen vpliv na imunski sistem in hormonsko ravnovesje. Langerholc Žgeč in Cirnski 

(2011) pišeta, da natrijev monododecil sulfat, sestavina mnogih šamponov in zobnih krem, 

ob dolgotrajni uporabi takšnih izdelkov pa lahko škoduje in poškoduje notranje organe, kot so 

srce, možgani, pljuča in jetra. Po Langerholc Žgeč in Cirnski (2011) ima tudi toluen, ki je 

sestavni del lakov za nohte, ob uporabi takšnih izdelkov negativen učinek na zdravje, kar se 

kaže v tem, da draži kožo, v hujših primerih pa lahko škoduje tudi dihalom, jetrom in 

živčevju. Zdravju nevarni pa so tudi ftalati, ki se uporabljajo pri proizvodnji umetnih 

materialov, le-ti pa imajo lahko škodljiv vpliv na delovanje hormonskega sistema, negativno 

pa lahko vplivajo tudi na delovanje reproduktivnih organov (Langerholc Žgeč in Cirnski, 

2011) 
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Tabela 6: Formule nekaterih nevarnih snovi, ki so pogosto prisotne v izdelkih iz domačega 

okolja. 

AMONIJAK VODIKOV PEROKSID p-FENILENDIAMIN 

 
Slika 2: Strukturna formula 

amonijaka (Vir: PubChem, 2016) 

 
Slika 3: Strukturna formula 

vodikovega peroksida (Vir: 

PubChem, 2016) 

 
Slika 4: Strukturna formula p-fenilendiamina (Vir: 

PubChem, 2016) 

PARABENI TRIKLOSAN NATRIJEV LAVRILSULFAT - SLS 

 
Slika 5: Strukturna formula 

parabenov (Vir: ChemInfo, 2012) 

 
Slika 6: Strukturna formula 

triklosana (Vir: PubChem, 2016) 

 

 
 

Slika 7: Strukturna formula natrijevega 

lavrilsulfata (Vir: PubChem, 2016) 

TOLUEN  FTALATI  

 
Slika 8: Strukturna formula toluena 

(Vir: PubChem, 2016) 

 
Slika 9: Strukturna formula ftalatov  

(Vir: Chemistry.about, 2015) 

 

 

Bistveno pri izobraževanju o uporabi izdelkov iz domačega okolja, ki vsebujejo nevarne 

snovi, je, da se pri uporabnikih razvije zavest, da je tudi v domačem okolju obvezno 

upoštevati varovalne ukrepe izhajajoč iz oznak nevarnih snovi (piktogramov).  

Jamškova (2010) navaja, da so najpogostejši vzroki zastrupitev z nevarnimi snovmi v 

domačem okolju naslednji: (1) shranjevanje nevarnih snovi na neustreznem mestu, (2) 

shranjevanje v neoriginalni embalaži in (3) nepravilna uporaba. Pri uporabi lahko pride do 

zastrupitve zaradi različnih vzrokov: prevelika koncentracija, napačen namen in način 
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uporabe ter pomanjkljiva zaščita pri uporabi nevarnih snovi. Tekoča čistila so navadno 

shranjena v pisanih plastenkah. Avtorica navaja tudi, da različne barve pritegnejo otroke, ki 

čistila zamenjajo s sokom in jih popijejo. Zelo zanimive so za otroke tudi tablete in kapsule za 

strojno pomivanje posode. Tudi te so različnih pisanih barv in jih otroci hitro zamenjajo za 

bombone in druge sladkarije.  

Zastrupitvam z gospodinjskimi čistili in drugimi izdelki z nevarnimi snovmi, ki so v 

domačem okolju, se je najlažje izogniti tako, da se jih hrani v omarah, ki so izven dosega 

otrok (Jamšek, 2010). Za varnejšo uporabo takšnih izdelkov Logar (2015) predlaga, da se jih 

nikakor ne hrani skupaj s hrano in pijačo, ker jih lahko otroci zamenjajo z živili in jih 

zaužijejo. Nikoli se jih ne sme pretakati v steklenice, ki so namenjene hrani in pijači, da ne bi 

pomotoma prišlo do zamenjave. Pomembno je, da se jih hrani v originalni embalaži z 

natisnjenim varnostnim opozorilom. Pomembno pa je tudi, da se takoj po uporabi izdelke, ki 

vsebujejo nevarne snovi vrne v omaro, ki je izven dosega otrok (Logar, 2015).  

Da se preprečijo zastrupitve v domačem okolju, je zelo priporočljivo natančno branje navodil 

za uporabo predenj uporabimo določen izdelek. Tako poskrbimo za se preprečitev zastrupitev 

in tudi razvijemo skrb za varovanje okolja. Pomembna je tudi pravilna uporaba čistil: ustrezno 

redčenje in mešanje, s čistili je treba delati v zračnem prostoru, upoštevati je potrebno 

predpisan namen uporabe in zelo pomembno je, da se kemikalij nikoli ne uporabljajo na 

vodovarstvenem območju (Jamšek, 2010).  

Med uporabo kemikalij je prepovedano jesti in piti, nositi je treba ustrezno zaščitno obleko ter 

zagotovitivarnost otrokom. Velikokrat zmotno razmišljamo, ko mislimo, da so nevarne samo 

tiste snovi, ki imajo na embalaži varnostno opozorilo. Nevarne so lahko tudi snovi, ki niso 

označene kot nevarne, kadar so pretirano oz. nepravilno uporabljane, saj tako škodijo zdravju 

in okolju, v katerem živimo (Jamšek, 2010).  

Dobrodošlo je razmisliti tudi o možnostih, kako se izogniti uporabi nevarnih snovi, kadar je to 

mogoče. Žgeč Langerholc in Cirnski (2011) v zvezi z uporabo kozmetičnih izdelkov 

predlagata: (1) uporabo naravne kozmetike z ustreznimi certifikati (ECOCERT, BDIH, 

BIOCONTROL); (2) lastno izdelavo kozmetičnih izdelkov, tako da se lahko izberejo 

nenevarne sestavine; (3) uporabo zobnih krem, ki ne vsebujejo natrijevega fluorida, triklosana 

ali SLS-ja; (4) izogibanje barvanju las ali pa pri barvanju uporabo naravnih barvilnih snovi 

(kana, poparek iz orehovih listov, kamilice). Glede uporabe čistil Žgeč Langerholc in Cirnski 

(2011) predlagata, da: (1) se izberejo izdelki, ki so narejeni na vodni osnovi in ne čistila, 

narejena na osnovi organskih topil; (2) namesto mineralnih kislin (npr. klorovodikova kislina) 

se pri čiščenju uporablja organske kisline (npr. citronska kislina, ocetna kislina); (3) namesto 

bazičnih čistilnih sredstev pa se uporabijo čistilna sredstva, kot sta soda bikarbona (natrijev 

hidrogenkarbonat) in pralna soda (natrijev karbonat). 
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4 NEVARNE SNOVI PRI POUKU KEMIJSKIH VSEBIN 
Eden obveznih ukrepov pri delu v laboratoriju je uporaba osebne varovalne opreme 

(Stepnowski in Wilamovski, 2010). Da do nesreč ne prihaja je pomembno, da se morajo 

učitelji in učenci strogo držati pravil varnega dela v šolskem laboratoriju, ki so zapisana v 

laboratorijskem redu. Ta pravila prav tako veljajo, kadar v učilnici izvajajo eksperimentalno 

delo. V šolskem kemijskem laboratoriju so eksperimentalne vaje praviloma vnaprej 

pripravljene, pri njihovem načrtovanju pa se uporabijo snovi, ki niso »nevarne«, kadar pa se 

uporabljajo je to v manjših količinah in se z njimi pravilno rokuje. Vseeno pa je treba učence 

zmeraj dosledno opozarjati na varno delo s specifičnimi kemikalijami, ki se uporabljajo pri 

vaji, na uporabo osebne varovalne opreme, spremljanje piktogramov za nevarne snovi na 

uporabljenih reagentih, zbiranje odpadnih kemikalij … (Ferk Savec in Košenina, 2012). 

4.1 NESREČE V ŠOLSKIH KEMIJSKIH LABORATORIJIH 

Za varno delo v šolskih laboratorijih je treba zagotoviti pogoje, pri katerih je najmanjša 

verjetnost, da bi lahko prišlo do nesreče (Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, 

2012). Pri ravnanju z nevarnimi snovmi v šolskih laboratorijih pride do nesreč na srečo redko. 

Razlogi zanje so predvsem posledice nemirnega vedenja in zlomi laboratorijske steklovine, 

manj je nesreč, ki izhajajo neposredno iz kemikalij. HkeddCity (2014) podrobneje opredeljuje 

vzroke za nastanek najpogostejših poškodb v šolskih kemijskih laboratorijih, tj. ureznin 

(Tabela 7), opeklin (Tabela 8), politje s kemikalijami (Tabela 9), razlitje kemikalij (Tabela 

10), poškodbe oči (Tabela 11), požar (Tabela 12) in vdihovanje nevarnih snovi (Tabela 13).  

Med pogostejšimi poškodbani v šolskih kemijskih laboratorijih (HkeddCity, 2014) so 

ureznine (Tabela 7). 

Tabela 7: Vzroki na nastanek UREZNIN v šolskih kemijskih laboratorijih in varnostni ukrepi 

(HkedCity, 2014). 

VZROKI:   Majhni kosi razbite laboratorijske steklovine (epruvete, čaše, 

steklene palčke …). 

 Uporaba predmetov z ostrim robom, rezila … 

VARNOSTNI 

UKREPI: 
 Učence je treba učiti pravilne uporabe ostrih predmetov in jih 

opozoriti, naj bodo pri delu z njimi previdni ter se ne igrajo z 

njimi. 

 Razpokane steklovine ali steklovine s počenim robom se ne 

smejo uporabljati pri poskusih.  

 Učence je treba poučiti o pravilnem rokovanju s steklenimi 

aparaturami.  

 Razbito steklovino je treba pravilno odstraniti z delovnih 

površin ter jo odložiti v zato namenjen koš za steklene odpadke.  

 Ostri predmeti (britvice, igle …) morajo biti pravilno shranjeni.   

 

 

Zaradi površnosti in nepazljivosti pri rokovanju z vročimi predmeti lahko pride pri delu v 

šolskih kemijskih laboratorijih do opeklin (HkeddCity, 2014) (Tabela 8).  
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Tabela 8: Vzroki za nastanek OPEKLIN v šolskih kemijskih laboratorijih in varnostni ukrepi 

(HKedCity, 2014). 

VZROKI:   Nepazljivost pri ravnanju z vročimi predmeti, vročimi 

tekočinami, Bunsenovi gorilniki … 

VARNOSTNI 

UKREPI: 
 Vročih objektov se ne sme dotikati in držati z golimi rokami. 

 Pri prijemanju vročih objektov je treba uporabiti toplotno 

odporne rokavice ali klešče za žarilne lončke.  

 Ko se Bunsenovega gorilnika ne potrebuje več, se ugasne.  

 Učitelj oziroma laboratorijski tehnik mora redno pregledovati 

gorilnike in jih po potrebi zamenjati (na tri leta). 

 Dolgi lasje morajo biti speti.  

 Ne nositi ohlapnih oblačil. 

 

 

Učenci so lahko med izvajanjem eksperimentalnega dela v šolskih kemijskih laboratorijih 

velikokrat nepazljivi in tudi nagajivi, zato lahko pride do politja kemikalij, ki jih uporabljajo 

pri izvedbi eksperimenta (HkedCity, 2014) (Tabela 9). 

Tabela 9: Vzroki za POLITJE S KEMIKALIJAMI v šolskih kemijskih laboratorijih in 

varnostni ukrepi (HkedCity, 2014). 

VZROKI:   Razlitje kemikalij med prenosom, segrevanje kemikalij, 

čiščenje aparatur, v katerih so se izvajali eksperimenti, razbitje 

steklenic, v katerih so kemikalije … 

 Nagajivost in nepazljivost učencev (lahko polijejo sošolca). 

VARNOSTNI 

UKREPI: 
 S kemikalijami je treba vedno ravnati zelo pazljivo.  

 Ko se dela z nevarnimi kemikalijami, je treba obvezno nositi 

rokavice.  

 Po končanem delu s kemikalijami in preden se laboratorij 

zapusti, je treba vedno umiti roke.  

 Vedno se uporablja minimalna količina in najnižja 

koncentracija, ki je še primerna za izvedbo poskusa.  

 Nikoli se ne napolni več kot 1/3 epruvete in se rahlo segreva ob 

prisotnosti vrelnega kamenčka. S tem se prepreči možnost 

brizga tekočine iz epruvete med segrevanjem. Ustje epruvete se 

ne sme nikoli usmeriti proti sebi in drugim. 

 

Iz podobnih razlogov in vzrokov, zaradi katerih pride do politja kemikalij, pride lahko tudi do 

razlitja kemikalij pri delu v šolskem kemijskem laboratoriju (HkedCity, 2014) (Tabela 10).   
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Tabela 10: Vzroki za RAZLITJE KEMIKALIJ v šolskih kemijskih laboratorijih in varnostni 

ukrepi (HkedCity, 2014). 

VZROKI:   Razlitje kemikalij med prenosom.  

 Razlitje živega srebra iz razbitih živosrebrnih termometrov. 

 Nepravilno ravnanje učencev z aparaturami, na primer lijem 

ločnikom.  

VARNOSTNI 

UKREPI: 
 Razlite kemikalije je treba odstraniti po ustreznem postopku.  

 O vsakem razlitju morajo učenci poročati učitelju oziroma 

laboratorijskemu tehniku.  

 

V skrajnih primeru pa lahko pride pri delu v šolskem laboratoriju tudi do hujših poškodb, kot so 

poškodbe oči (Tabela 11). Na srečo, pa do le-teh pride zelo poredkoma (HkedCity, 2014).  

Tabela 11: Vzroki za POŠKODBE OČI v šolskih kemijskih laboratorijih in varnostni ukrepi 

(HkedCity, 2014). 

VZROKI:   Tekoče kemikalije lahko med eksperimentalnim delom 

oškropijo oči. 

 Učenec se lahko podrgne po očeh z rokami, na katerih so 

prisotne različne kemikalije. 

 Učenec lahko pogleda proti močni svetlobi s povečevalnim 

steklom.  

VARNOSTNI 

UKREPI: 
 Vsak laboratorij mora biti opremljen z večjim številom 

zaščitnih očal, ki jih lahko uporablja vsak učenec.  

 Učitelj mora zagotoviti, da nosijo vsi učenci zaščitna očala, ko 

izvajajo eksperimentalno delo v laboratoriju ali učilnici (npr. 

med segrevanjem kemikalij, rokovanjem s kislinami, bazami ali 

drugimi jedkimi snovi. 

 Učenci morajo nositi zaščitna očala tudi, ko iz neposredne 

bližine opazujejo učitelja, ki izvaja eksperiment z nevarnimi 

kemikalijami in ko pomivajo laboratorijsko steklovino, pribor, 

ki so jih uporabljali pri izvedbi eksperimenta.  

 

Pri eksperimentalnem delu v šolskem kemijskem laboratoriju pa lahko pride tudi do požara 

(HkedCit, 2014) (Tabela 12). 

Tabela 12: Vzroki za nastanek POŽARA v šolskih kemijskih laboratorijih in varnostni ukrepi 

(HkedCity, 2014). 

VZROKI:   Vžig vnetljivih snovi (na primer etanol). 

 Vžig plina do česar pride zaradi pokvarjenega Bunsonovega 

gorilnika ali iz okvarjene plinske napeljave.  

 Vžig zatemnitvene zavese, na katero je usmerjena sončna 

svetloba iz optičnih instrumentov. 

VARNOSTNI 

UKREPI: 
 Vnetljive kemikalije je treba vedno segrevati s pomočjo vodne 

ali oljne kopeli in nikoli z odprtim ognjem.  

 Količino vnetljivih kemikalij, ki jih uporabljajo učenci pri 

eksperimentu, je treba zmanjšati na minimum.  
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Pri nekaterih eksperimentih, ki se izvajajo v šolskih kemijskih laboratorijih, lahko nastajajo 

nevarni in škodljivi plini, katere nato lahko vdihujejo učenci in učitelj (HkedCity, 2014) 

(Tabela 13). 

Tabela 13: Vzroki za VDIHOVANJE NEVARNIH SNOVI v šolskih kemijskih laboratorijih 

in varnostni ukrepi (HkedCity, 2014). 

VZROKI:   Vdihovanje plinov, ki se sproščajo iz reakcijskih zmesi. 

 Okvarjena plinska napeljava ali jeklenke. 

VARNOSTNI 

UKREPI: 
 Eksperimente, pri katerih se sproščajo nevarni in škodljivi plini, 

je treba izvajati v digestoriju. 

 Laboratorije je treba vedno dobro prezračevati (odprta okna, 

ventilatorji). 

 Učitelj mora biti pozoren na učence, ki imajo astmo. Ti učenci 

ne smejo vdihovati nevarnih plinov. 

 Potrebno je redno pregledovanje brezhibnosti plinske napeljave 

in jeklenk. 

 

HkedCity (2014) povzema, da so najpogostejši tipi poškodb v šolskih kemijskih laboratorijih 

opekline, ureznine, politje s kemikalijami in razlitje, poškodne oči ter vdihovanje plinov, med 

vzroki zanje pa najpogosteje zasledimo: rokovanje z laboratorijsko steklovino, nepazljivost 

pri rokovanju z vročimi predmeti, tekočinami in Bunsenovim gorilnikom, razlitje kemikalij 

med prenosom in pretakanjem, razbitje steklenic v katerih so kemikalije, nepazljivost in 

nagajivost učencev, pri burnih reakcijah in segrevanju lahko kemikalije oškropijo oči, 

sproščanje plinov iz reakcijske zmesi ali izhajanje plinov iz plinskih jeklenk.  

4.2 PREGLED VSEBIN O NEVARNIH SNOVEH PO IZOBRAŽEVALNI 

VERTIKALI 

Veliko nesreč in zastrupitev z nevarnimi snovmi se zgodi med mlajšo populacijo. Po podatkih 

Centra za zastrupitve, ki deluje v sklopu Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani 

(Jamšek, 2010) je bilo med leti 2001 in 2005 (Graf 4) največ nenamernih zastrupitev pri 

otrocih starih od 1 do 5 let (približno 175), kar kaže na nujnost zgodnjega poučevanja o 

kemijski varnosti, tako se namreč lahko preprečijo marsikatere nezgode z nevarnimi snovmi 

(Miller et al., 2000).  
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Graf 4: Število prijavljenih zastrupitev pri otrocih med letoma 2001 in 2005 (Jamšek, 2010). 

Zwaard et al. (1989) meni, da za razvoj uporabnega znanja o kemijski varnosti ne zadošča 

zgolj učenje varnostnih pravil in predpisov, treba je oblikovati premišljen pristop, ki 

vključuje: (1) prepoznavanje nevarnosti, (2) ocenjevanje nevarnosti in (3) nadzor nevarnosti, 

kar spodbuja kompleksnejše razmišljanje učencev in razvoj trajnejšega znanja. Di Raddo 

(2006) predlaga, da bi bilo kemijsko varnost smiselno poučevati s pomočjo poučnih stripov, 

saj meni, da so stripi med učenci še vedno priljubljeni, kljub temu, da so učenci čedalje bolj 

spretni tudi pri uporabi računalniške animacije in virtualne resničnosti. Za preprečevanje 

nesreč v šolskih laboratorijih je pomembno dosledno upoštevanje varnostnih zahtev za delo v 

kemijskem laboratoriju s strani pedagoškega osebja in seznanjenost učencev o pomenu 

doslednega upoštevanja pravil laboratorijskega reda, pravilne in dosledne uporabe varovalne 

opreme ter pomembnosti splošnega znanja iz področja kemijske varnosti (Ferk Savec in 

Košenina, 2013). Bistveno pa je tudi, da so zagotovljeni sistemski pogoji, ki omogočajo varno 

delo in jih predpisuje Pravilnik o varnosti in tveganju v kemijskem laboratoriju (WHO, 2004). 

Le-ta podaja splošna navodila in prepovedi pri delu v kemijskem laboratoriju, kakor tudi 

predpisuje normative glede števila učencev, prisotnosti usposobljenega pedagoškega osebja 

ter potrebno opremo za zagotavljanje varnega dela. Tega so se zavedali že pred dvema 

desetletjema, ko je Mandt (1993) v enem od svojih člankov zapisal, da se ne sme nikakor 

dovoliti, da bi v laboratoriju poučevali in vodili vaje učitelji, ki niso usposobljeni na področju 

kemijske varnosti.  

V skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije (WHO, 2004) se lahko za učence 

organizirajo tudi srečanja z zdravstvenimi delavci, ki lahko učence informirajo s strokovnimi 

informacijami o tem, kako lahko sami identificirajo nevarnosti v domačem okolju, ponudijo 

nasvete o tem, kako se lahko preprečijo zastrupitve in nesreče z nevarnimi snovmi in kar je 

najpomembnejše, učence seznanijo z nudenjem prve pomoči v takšnih situacijah. Učencem so 

na razpolago tudi različne zgibanke in letaki, kjer lahko učenci preberejo, kako lahko sami 

prepoznajo potencialno nevarne snovi, kakšen je pomen piktogramov na embalažah izdelkov, 

ki vsebujejo nevarne snovi in jih imajo doma, kako morajo ravnati v primeru nezgod in 

podobno. Zavedati pa se je treba, da je učinkovitost takšnih gradiv odvisna od tega, ali zna 



Petra Bašek. Nevarne snovi, kot jih dojemajo osnovnošolci. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

22 

prejemnik brati in ali razume zapisano sporočilo, torej niso primerna za učence prve triade 

(WHO, 2004). 

V Sloveniji se o kemijski varnosti učenci začnejo učiti že v prvem razredu osnovne šole pri 

predmetu Spoznavanje okolja, ter nato znanje o kemijski varnosti postopoma nadgrajujejo po 

izobraževalni vertikali, večinoma pri naravoslovnih predmetih (Naravoslovje in tehnika, 

Naravoslovje in Kemija). Iz vidika posameznika je pomembno, da učenci postopoma usvajajo 

znanje (Bačnik in Mršnik, 2015), saj na učenje in dojemanje novih vsebin vplivajo različni 

dejavniki otrokovega razvoja: (1) telesni razvoj otroka – spremembe v rasti in v 

kompleksnosti strukture, (2) spoznavni razvoj otroka – spremembe v intelektualnih procesih, 

kot so razvoj spomina, sklepanja, govora, učenja in presojanja, (3) čustveno-osebnosti razvoj 

– spremembe v doživljanju, izražanju in uravnavanju čustev in (4) socialni razvoj otroka – 

razvoj komunikacije, medosebnih odnosov in socialnega razumevanja.  

V nadaljevanju so predstavljeni naravoslovni predmeti v osnovnošolskem izobraževanju in 

učni cilji, ki se navezujejo na kemijsko varnost.  

SPOZNAVANJE OKOLJA 

Predmet Spoznavanje okolja imajo v predmetniku učenci prvega, drugega in tretjega razreda 

osnovne šole. Pri tem predmetu se učenci seznanijo že s kar nekaj vsebinami iz področja 

kemijske varnosti in nevarnih snovi. Učni cilji, ki jih v zvezi z obravnavanim področjem 

spoznavajo so:  

1. RAZRED (KOLAR, Metoda, KRNEL, Dušan, VELKAVRH, Alenka. Učni načrt, 

Program osnovna šola, Spoznavanje okolja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: 

Zavod RS za šolstvo, 2011.): 

 Učenci spoznajo, da obstajajo snovi z nevarnimi lastnostmi in poznajo osnovne 

skupine nevarnih snovi. 

2. RAZRED (KOLAR, Metoda, KRNEL, Dušan, VELKAVRH, Alenka. Učni načrt, 

Program osnovna šola, Spoznavanje okolja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: 

Zavod RS za šolstvo, 2011.): 

 Učenci poznajo osnovne oznake za nevarne lastnosti snovi. 

3. RAZRED (KOLAR, Metoda, KRNEL, Dušan, VELKAVRH, Alenka. Učni načrt, 

Program osnovna šola, Spoznavanje okolja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: 

Zavod RS za šolstvo, 2011.) 

 Učenci razumejo pomen osnovnih znakov za nevarne lastnosti snovi. 

Iz navedenih ciljev se lahko povzame, da se učenci že v prvi triadi šolanja naučijo osnovnega 

znanja o nevarnih snoveh, poznajo osnovne oznake za nevarne snovi in tudi že razumejo 

pomen teh oznak.   

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

Predmet Naravoslovje in tehnika imajo učenci na predmetniku v četrtem in petem razredu 

osnovne šole. Učni cilji, ki se navezujejo na področje nevarnih snovi, so: 
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4. RAZRED (VODOPIVEC, Irena, PAPOTNIK, Amand, GOSTINČAR BLAGOTINŠEK, 

Ana, SKRIBE DIMEC Darja, BALON, Alenka. Učni načrt, Program osnovna šola, 

Naravoslovje in tehnika. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo, 

2011.): 

 Učenci znajo razložiti pomen simbolov za označevanje nevarnih snovi ter jih 

znajo tudi prepoznati. 

 

5. RAZRED (VODOPIVEC, Irena, PAPOTNIK, Amand, GOSTINČAR BLAGOTINŠEK, 

Ana, SKRIBE DIMEC Darja, BALON, Alenka. Učni načrt, Program osnovna šola, 

Naravoslovje in tehnika. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo, 

2011.): 

 Učenci prepoznajo nevarne snovi na podlagi simbolov za nevarne snovi. 

 Učenci znajo ustrezno ravnati z nevarnimi snovmi. 

 Učenci znajo razložiti posledice neustreznega ravnanja z nevarnimi snovmi.  

Iz navedenih ciljev se lahko povzame, da učenci v četrtem in petem razredu še poglobijo 

znanje o nevarnih snoveh, spoznajo pomen simbolov na nevarnih snoveh in znajo pravilno 

rokovati z nevarnimi snovmi. Predmeta Spoznavanje okolja in Naravoslovje in tehnika 

poučujejo učitelji razrednega pouka, za uspešno realizacijo navedenih ciljev potrebujejo 

osnovno znanje kemijske varnosti.  

NARAVOSLOVJE 

Predmet Naravoslovje imajo na predmetniku učenci v šestem in sedmem razredu osnovne 

šole. Učni cilji vezani na področje nevarnih snovi so (ŠKVARČ, Mariza, GLAŽAR, Saša 

Aleksij, MARHL, Marko, SKRIBE DIMEC, Darja, ZUPAN, Anka, CVAHTE, Miroslav, ... 

ŠORGO, Andrej. Učni načrt, Program osnovna šola, Naravoslovje. Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo, 2011.): 

 Učenci spoznajo simbole za označevanje nevarnih snovi. 

 Učenci poznajo načine ravnanja z nevarnimi snovmi. 

 Učenci poznajo ustrezne načine zaščite ter ukrepe v primeru nesreč in 

poškodb. 

Pri predmetu Naravoslovje učenci pridobijo več znanja tudi o tem, kako pravilno ukrepati v 

primeru nesreč z nevarnimi snovmi in spoznajo pravilne načine, kako ravnati s temi snovmi.  

KEMIJA 

S predmetom Kemija se učenci srečajo v osmem in devetem razredu osnovne šole. 

Splošni učni cilji iz področja kemijske varnosti, s katerimi se seznanijo učenci pri pouku 

kemije, so (BAČNIK, Andreja, BUKOVEC, Nataša, VRTAČNIK, Margareta, POBERŽNIK, 

Anita, KRIŽAJ, Marjetka, STEFANOVIK, Violeta, ... PRESKAR, Stanka. Učni načrt, Program 

osnovna šola, Kemija. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo, 2011.): 

 Ustrezno ravnanje z nevarnimi snovmi v domačem in šolskem okolju. 
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 Poznavanje simbolov za označevanje nevarnih lastnosti snovi: piktogrami, H-

stavki. 

 Varna in odgovorna uporaba nevarnih snovi. 

 Dosledna uporaba osebne varovalne opreme pri delu z nevarnimi snovmi in 

ustrezno zbiranje odpadnih nevarnih snovi. 

Učenci pri predmetu Kemija še poglobijo svoje znanje o nevarnosti nevarnih snovi in kako 

varno delati s temi snovmi. To je pomembno, ker učenci pri pouku kemije samostojno 

izvajajo tudi eksperimentalno delo. V sklopu tega se učenci naučijo tudi, kaj morajo storiti z 

odpadnimi kemikalijami, ki ostanejo po končanem eksperimentalnem delu.  

Učenci že v prvi triadi osnovnošolskega izobraževanja, v sklopu predmeta Spoznavanje 

okolja, pridobijo osnovno znanje o nevarnih snoveh, spoznajo osnovne skupine nevarnih 

snovi in oznak za nevarne snovi ter že razumejo njihov pomen. Nato v 4. in 5. razredu pri 

predmetu Naravoslovje in tehnika poglobijo pridobljeno znanje in spoznajo pomen simbolov 

za nevarne snovi in se naučijo, kako pravilno ravnati s temi snovmi, da ne pride do nesreče. 

Bolj natančno, kako pravilno rokovati z nevarnimi snovmi in kako pravilno ravnati v primeru 

nesreč z nevarnimi snovmi pa pridobijo učenci na predmetni stopnji pri predmetu 

Naravoslovje, to znanje pa še nadgradijo pri predmetu Kemija, kjer se priučijo tudi, kako 

moramo ravnati z odpadnimi nevarnimi snovmi.  
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4.3 VREDNOTENJE OKOLJSKE PRIMERNOSTI KEMIKALIJ 

UPRABLJENIH PRI EKSPERIMENTALNEM DELU V ŠOLI   
Čeprav so količine kemikalij, ki se uporabljajo  pri eksperimentalnem delu v šoli razmeroma 

majhne, moramo med eksperimentalnim delom z njimi ustrezno ravnati ter ustrezno poskrbeti 

za odpadne kemikalije in njihovo embalažo. Odpadnih kemikalij ne smemo odlagati v smeti 

ali pa zlivati v odtočne cevi (FKKT, 2015).  

Ribeiro, Yunes in Machado (2014) v zvezi s šolskim eksperimentalnim delom uvajajo 

koncept  vrednotenja okoljske primernosti uporabljenih snovi z ocenjevanjem izpolnjevanja  

12 principov zelene kemije. Pri tem okoljsko primernost uporabljenih snovi vizualizirajo z 

dvema  grafičnima meriloma – t.i. zeleno zvezdo in t.i. zelenim krogom.   

Vrednotenje okoljske primernosti po Ribeiro, Yunes in Machado (2014) se prične s 

preučevanem postopka eksperimentalnega dela:  

1. korak: stehiometrijskih izračunih preseženih reagentov – uporaba v povezavi s 

principom zelene kemije P2;  

2. korak: preučitvi reakcijskih pogojev (predvsem tlaka in temperature) – uporaba v 

povezavi s principom zelene kemije P6;  

3. korak: preučitvi izvedbe eksperimentalnega dela iz vidika nevarnosti za zdravje ljudi in 

nevarnosti za okolje – uporaba v povezavi s principi zelene kemije P1, P3, P5, in P9; ter 

iz vidika možnosti morebitnih nesreč in preostalih odpadnih nevarnih snovi in njihove 

embalaže – uporaba v povezavi s principom zelene kemije P12;  

4. korak: preučitvi možnosti ponovne uporabe odpadnih snovi in možnosti za njihovo 

pretvorbo v neškodljive produkte – uporaba v povezavi s principoma zelene kemije P7 in 

P10;  

5. korak: sintezi derivatov ali podobnih reakcijah – uporaba v povezavi s principom 

zelene kemije P8.  

 

V procesu vrednotenje okoljske primernosti uporabljajo podatke o nevarnih lastnostih snovi iz 

varnostnih listov. Ob uporabi zbranih informacij pri preučevanju postopka eksperimentalnega 

dela (koraki 1 do 5) se nato vsako snov razvrsti na lestvici od 1 do 3 (za izdelavo zelene 

zvezde), oziroma se za vsako snov opredeli ali ima nizko ali visoko stopnjo nevarnosti (za 

izdelavo zelenega kroga) ob uporabi kriterijev predstavljenih v Tabeli 12. Za uporabo 

koncepta  vrednotenja okoljske primernosti pri šolskem eksperimentalnem delu so točkovalne 

lestvice za razvrstitev snovi razdelne tudi s podrobnimi opisniki, ki so dostopni v originalnem 

gradivu (Ribeiro, Yunes in Machado; 2014). 
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Tabela 14: Kriteriji izpolnjevanje principov zelene kemije pri oblikovanju zelenega kroga 

(Ribeiro, Yunes in Machado, 2010, 2014). 

PRINCIPI ZELENE KEMIJE 

(povzeto po Hribar, 2012) 

MERILA ZA IZPOLNJEVANJE NAČELA 

P1 – Preprečiti nastanek odpadnih snovi Odpadki niso proizvedeni, oziroma imajo nizko 

tveganje za zdravje ljudi in okolje. 

P2 – Povečati atomsko ekonomičnost Reakcije brez presežnih reagentov (≤ 10%) in 

brez nastanka stranskih produktov.  

P3 – Varnejša kemijska sinteza Vse snovi morajo imeti nizka tveganja za 

zdravje ljudi in okolje.  

P4 – Izbor sinteznih strategij za 

zmanjšanje toksičnosti vseh uporabljenih 

snovi 

Premišljen izbor sinteznih strategij za 

zmanjševanje toksičnosti uporabljenih snovi v 

vseh stopnjah eksperimentalnega dela. 

P5 – Uporaba bolj varnih topil in 

reakcijskih pogojev 

Uporaba topil in drugih snovi je minimalna. Če 

se toplila uporabljajo, predstavlja njihova 

uporaba nizko tveganje za zdravje ljudi in 

okolje.  

P6 – Večja energetska učinkovitost Izvedba kemijskih reakcij pri sobni temperaturi 

in atmosferskem tlaku.  

P7 – Uporaba obnovljivih surovin in 

materialov 

Uporabljene surovine so obnovljive.  

P8 – Izogibanje dodatnim pretvorbam Če je le mogoče, se izognemo dodatnim 

pretvorbam produktov kemijske reakcije. 

P9 – Uporaba katalizatorjev Uporaba kataliziranih reakcije ima prednost 

pred stehiometrijskimi. Ustrezen izbor 

katalizatorjev naj poveča selektivnost, zmanjša 

količino odpadkov, skrajša reakcijski čas.  

P10 – Uporaba kemikalij in produktov, ki 

se razgradijo po uporabi 

Vse snovi, vključene v eksperimentalno delo, 

so razgradljive oziroma razpadejo na 

neškodljive produkte. 

P11 – Nenehno spremljanje 

eksperimentalnega dela za preprečevanje 

onesnaževanja 

Zagotovljeno nenehno spremljanje vseh stopenj 

eksperimentalnega dela za preprečevanje 

onesnaževanja 

P12 – Zmanjšati možnost nesreč Uporaba snovi, ob uporabi katerih je 

minimalna verjetnost nesreč. 

 

Zelena zvezda (Slika 10), ki je oblikovana tako, da prikazuje vrednosti doseganja posameznih 

principov zelene kemije z 1, 2 ali 3 točkami  (3 točke - največja okoljska primernost).  
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Zeleni krog (Slika 10) je zasnovan tako, da uporablja za vrednotenje doseganja posameznih 

principov zelene kemije enostaven binarni kriterij: je doseženo/ni.  

V zeleni zvezdi in zelenem krogu sta uporabljeni dve barvi - zelena in rdeča, ki predstavljata 

ali je posamezno načelo doseženo (zelena barva) ali pa ni doseženo (rdeča barva). Bolj kot je 

grafikon zelen, večja je stopnja okoljske primernosti  (Ribeiro, Yunes in Machado, 2014).  

 

Slika 10: Primer zelene zvezde in zelenega kroga za sintezo tetraamin bakrov(II) sulfat 

monohidrata (Ribeiro, Yunes in Machado, 2014). 

Slika 10 (A-zelena zvezda, B- zeleni krog) prikazuje okoljsko primernost glede na izbrane 

principe zelene kemije - P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P12 za sintezo tetraamin 

bakrovega(II) sulfat monohidrata, ki so bili vrednoteni. Na Sliki 10 (C-zelena zvezda, D-

zeleni krog) pa vidimo predstavitvi, kjer je poleg zelene in rdeče uporabljena tudi bela barva, 

ki poudari, da se v primeru sinteze tetraamin bakrovega(II) sulfat monohidrata nista 

ocenjevali načeli P4 in P11.  

Zelena zvezda in zeleni krog, sta bili prilagojeni za uporabo v šolski praksi, saj lahko na ta 

način učenci ocenjujejo stopnjo okoljske primernosti posameznih eksperimentalnih vaj in 

opredeljijo, katere imajo najvišjo stopnjo okoljske primernosti. Ribeiro, Yunes in Machnado 

(2014) navajajo, da slednje uporabljajo v nekaterih srednjih šolah na Portugalskem, v sklopu 

projekta, ki uvaja zeleno kemijo v srednješolsko izobraževanje. V nižjih letnikih srednješolci 

najprej spoznajo zelene kroge, saj jih je lažje konstruirati, v višjih letnikih pa uporabljajo in 

spoznajo tudi zelene zvezde. Ribeiro, Yunes in Machado (2014) ugotavljajo, da srednješolci 

zlasti ob uporabi zelene zvezde bolje ocenijo okoljsko primernost eksperimentalnih vaj, ki 

vključujejo sintezne postopke, omogočajo pa jim tudi lažjo razlago rezultatov in nudijo 

možnosti za nadaljnjo razpravo o morebitnih izboljšavah obstoječih sinteznih postopkov.   
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5 EMPIRIČNI DEL 

5.1 NAMEN IN CILJI 
Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšno je znanje učencev razredne in predmetne stopnje 

osnovnega šolanja iz področja kemijske varnosti. Postavljeni so bili naslednji cilji: 

1. Preučiti razumevanje pojma nevarne snovi pri učencih po izobraževalni vertikali. 

2. Preučiti ustrezno ravnanje in rokovanje z nevarnimi snovmi v domačem okolju in šoli. 

3. Preučiti znanje učencev o osnovnih piktogramih in simbolih za označevanje nevarnih 

lastnosti snovi po izobraževalni vertikali. 

4. Preučiti ustreznost ravnanja učencev v primeru v primeru nesreč z nevarnimi snovmi v 

domačem in šolskem okolju po izobraževalni vertikali. 

5. Preučiti ustreznost ravnanja učencev z odpadnimi nevarnimi snovmi in njihovo 

embalažo po izobraževalni vertikali po izobraževalni vertikali.  

5.2 METODE IN MATERIALI 
V nadaljevanju so predstavljene metode in materiali, ki so bile uporabljene pri izvedbi 

magistrske naloge. 

5.2.1 RAZISKOVALNA METODA 

V namen raziskave je bila uporabljena kavzalno-neeksperimentalna metoda pedagoškega 

raziskovanja. 

5.2.2 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN 

RAZISKOVALNIH HIPOTEZ 

Posamezniki se običajno ne zavedajo, da so v vsakodnevnem življenju izpostavljeni nevarnim 

snovem in da te zanje predstavljajo potencialno grožnjo. Tako so tudi otroci v domačem 

okolju že od najzgodnejših let soočeni s številnimi izdelki, ki imajo oznako (piktogram) 

nevarne snovi. Podatki nacionalnega Centra za zastrupitve pri UKC Ljubljana navajajo, da je 

veliko nesreč z nevarnimi snovmi ravno med mlajšo populacijo (Jamšek, 2010). V magistrski 

nalogi je zato podrobneje preučeno znanje učencev različnih starosti o vsebinah, povezanih z 

nevarnimi snovmi ter mnenje učiteljev in njihove izkušnje o poučevanju vsebin o nevarnih 

snoveh. Na osnovi zbranih rezultatov in njihove analize so izpeljane smernice v smislu 

ukrepov ter aktivnosti za izboljšavo šolske prakse v zvezi s kemijsko varnostjo v šoli in 

domačem okolju. 

V magistrski nalogi so bile hipoteze zastavljene v povezavi s petimi vsebinskimi sklopi: 

(1) Razumevanje pojma nevarne snovi: 

HIPOTEZA 1: V znanju učencev razredne in predmetne stopnje obstaja statistično 

pomembna razlika v razumevanju pojma nevarne snovi, v korist predmetne stopnje. 

(2) Uporaba ustrezne varovalne opreme pri rokovanju z nevarnimi snovmi v 

domačem in šolskem okolju: 
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HIPOTEZA 2: V znanju učencev razredne in predmetne stopnje obstaja statistično 

pomembna razlika glede smiselne in pravilne uporabe varovalne opreme pri delu z 

nevarnimi snovmi, v korist predmetne stopnje. 

(3) Razumevanje pomena oznak za nevarne snovi: 

HIPOTEZA 3: V znanju učencev razredne in predmetne stopnje obstaja statistično 

pomembna razlika v razumevanju pomena oznak za nevarne snovi, v korist predmetne 

stopnje. 

(4) Ustrezno ravnanje v primeru nesreč z nevarnimi snovmi: 

HIPOTEZA 4: V znanju učencev razredne in predmetne stopnje obstaja statistično 

pomembna razlika o ustreznem ravnanju v primeru nesreč pri rokovanju z nevarnimi 

snovmi v šoli in domačem okolju, v korist predmetne stopnje. 

(5) Vsebine s področja varovanje zdravje in okolja: 

HIPOTEZA 5: V znanju učencev razredne in predmetne stopnje obstaja statistično 

pomembna razlika s področja varovanje zdravje in okolja v korist predmetne stopnje. 

5.2.3 OPIS VZORCA 

V raziskavo so bili vključeni učenci 6 slovenskih osnovnih šol iz notranjske, gorenjske in 

osrednje slovenske regije. Šole, vključene v raziskavo, so bile izbrane po naključnem izboru, 

in sicer tako, da se je s strani MŠZŠ pridobil seznam vseh šol iz notranjske, gorenjske in 

osrednje slovenske regije. Nato pa se je iz posamezne regije izžrebalo po 2 osnovni šoli, ki sta 

bili vključeni v raziskavo. Sodelovali so učenci razredne stopnje (4. razred: N=153 učencev, 

5. razred: N=130 učencev) in predmetne stopnje (7. razred: N=137 učencev, 9. razred: N=125 

učencev). Skupno število učencev, vključenih v raziskavo, je bilo 545, od tega je bilo 268 

deklet in 277 fantov. Za namen raziskave so bili učenci 4. in 5. razreda združeni v skupino - 

razredna stopnja (N=283); učenci 7. in 9. razreda pa v skupino – predmetna stopnja (N= 262).  

5.2.4 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Po dogovoru s šolami za izvedbo raziskave smo na šole odnesli preizkuse znanja in jih 

seznanili z načinom reševanje le-teh. Na vseh šolah je bila raziskava izvedena v okviru učnih 

ur iz področja naravoslovja oziroma kemije v šolskem letu 2015/2016. Za reševanje preizkusa 

znanja so imeli učenci na voljo 20 minut.  

5.2.5 OPIS INSTRUMENTA 

 Preizkus znanja je bil nadgrajen po Ferk Savec in Košenina (2013) in sestavljen iz 17 

vprašanj; 3 vprašanja odprtega tipa in 14 vprašanj zaprtega tipa z vnaprej določenimi 

možnimi odgovori. Preizkus znanja je v Prilogi 1. 

Vprašanja preizkusa znanja so strukturirana v 5 vsebinskih sklopov v skladu z zastavljenimi 

hipotezami:  

1. Vsebinski sklop - Vsebine s področja razumevanja pojma nevarne snovi 
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Naloge na preizkusu znanja: 1., 2.  

Opis nalog: Obe nalogi sta bili odprtega tipa, kjer so morali učenci sami zapisati odgovor, kaj 

zanje pomeni izraz nevarne snovi (1. naloga) ter našteti nekaj primerov nevarnih snovi iz 

njihovega vsakodnevnega življenja (2. naloga). 

Nalogi sta bili zastavljeni za preučevanje: hipoteze 1  

  

2. Vsebinski sklop - Vsebine s področja uporabe ustrezne varovalne opreme pri 

rokovanju z nevarnimi snovmi v domačem in šolskem okolju 

Naloge na preizkusu znanja: 3., 4. naloga 

Opis nalog: Tretja naloga je bila zaprtega tipa, z vnaprej določenimi odgovori, kjer so učenci 

morali izbrati katero varovalno opremo je potrebno uporabljati pri delu z nevarnimi snovmi; 

četrta naloga pa je bila odprtega tipa, kjer so morali učenci sami zapisati, katero varovalno 

opremo uporabljajo pri delu z nevarnimi snovmi v njihovem domačem okolju.   

Nalogi sta bili zastavljeni za preučevanje: hipoteze 2 

 

3. Vsebinski sklop - Vsebine s področja razumevanje pomena oznak na nevarnih snoveh 

Naloge na preizkusu znanja: 5. , 6. , 7. , 8., 9. in 10. naloga 

Opis nalog: Vse naloge so bile zaprtega tipa, z vnaprej določenimi odgovori. Naloge so se 

navezovale na poznavanje oznak (piktogramov) na embalažah nevarnih snovi (8., 9. in 10. 

naloga), in poznavanju pomena S stavkov (7. naloga), R stavkov (6. naloga) in H stavkov (5. 

naloga).  Vse naloge so bile zaprtega tipa, z vnaprej določenimi odgovori v povezavi z 

razumevanjem oznak na embalaži nevarnih snovi (piktogramov, H- stavkov, P-stavkov) 

Naloge so bile zastavljene za preučevanje: hipoteze 3 

 

4. Vsebinski sklop - Vsebine s področja ustrezno ravnanje v primeru nesreč z nevarnimi 

snovmi 

Naloge na preizkusu znanja: 11., 12., 15., 16. in 17. naloga 

Opis nalog: Vse naloge so bile zaprtega tipa, z vnaprej določenimi odgovori v povezavi z 

ustreznim ravnanjem v primeru nesreč z nevarnimi snovmi: kako ravnati v primeru izrednega 

dogodka (11. naloga); katero telefonsko številko moramo poklicati v primeru nesreče (12. 

naloga); kako pravilno ravnati v primeru zaužitja jedke snovi (15. in 16. naloga); kako 

pravilno ravnati v primeru politja z jedko snovjo (17. naloga).  

Naloge so bile zastavljene za preučevanje: hipoteze 4 

 

5. Vsebinski sklop - Vsebine s področja varovanje zdravja in okolja 

Naloge na preizkusu znanja: 13. in 14. naloga 

Opis nalog: Nalogi sta bila zaprtega tipa, z naprej določenimi odgovori v povezavi s 

pravilnim ravnanjem z odpadnimi snovmi (13. naloga) ter varovanjem zdravja (14. naloga).  

Naloge so bile zastavljene za preučevanje: hipoteze 5 

 



Petra Bašek. Nevarne snovi, kot jih dojemajo osnovnošolci. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

31 

Zanesljivost preizkusa znanja je bila preverjana z metodo notranje konsistentnosti ocenjevalne 

lestvice. Vrednost Cronbachovega koeficient alfa za celoten preizkus znanja je znašala α = 

0,63.  

5.2.6 OBDELAVA PODATKOV 

Zbrani preizkusi znanja so bili pregledani v skladu s točkovnikom. Odgovori na vprašanja 

zaprtega tipa so bili vneseni v Microsoftov program Excel, nato pa preneseni v statistični 

program SPSS. Pri statistični analizi dobljenih podatkov je bila uporabljena osnovna 

interferenčna in deskriptivna statistika: povprečne vrednosti, standardni odklon ter ustrezni 

parametrični preizkusi za primerjavo uspešnosti med skupinami testirancev (t-test).  

Pri vprašanjih odprtega tipa so bili najprej pregledani odgovori na vzorcu 25 % učencev, ter 

tako izdelana kategorizacijska shema (zanesljivost določitve vsebinskih kategorij na osnovi 

neodvisne kategorizacije dveh raziskovalcev znaša 98 %). Opisana kategorizacijska shema je 

bila uporabljena za vrednotenje odgovorov vprašanj odprtega tipa vseh preizkusov znanja 

celotnega vzorca učencev. 

5.3 REZULTATI 
Rezultati so v nadaljevanju predstavljeni glede na zastavljene tematske sklope in pripadajoče 

hipoteze. 

(1) Razumevanje pojma nevarne snovi 

Z Grafa 5 je razvidno, da so učenci na vprašanje, kaj jim pomeni izraz nevarne snovi, navedli 

zelo različne odgovore.  

 

Graf 5: Odgovori učencev na vprašanje: Razloži, kaj zate pomeni izraz nevarne snovi. 
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Pri učencih obeh stopenj šolanja sta bili najpogostejši opredelitvi pojma, da so nevarne snovi 

nekaj, kar je nevarno oziroma škodljivo (razredna stopnja: f%R=25,44 %; predmetna stopnja: 

f%S=20,90 % ; Priloga 8 – Tabela 5) oziroma da so to eksplozivne in vnetljive snovi (razredna 

stopnja: f%R=20,49 %; predmetna stopnja: f%S=26,49 %; Priloga 8 – Tabela 5).  

Pravilni odgovori so bili definirani glede na opredelitev nevarnih snovi v Zakonu o 

kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03), ki jih definira kot snovi, ki imajo najmanj eno od 

nevarnih lastnosti: eksplozivnost, oksidativnost, vnetljivost, strupenost, jedkost, dražilnost itd. 

Iz navedenega se lahko povzame, da je pri učencih v osnovni šoli pogosto prisotno delno oz. 

poenostavljeno razumevanje pojma nevarne snovi in bi bilo treba glede na to, da se učenci 

tudi v domačem okolju pogosto srečujejo z nevarnimi snovmi, nameniti več pozornosti 

razvijanju razumevanja tega pojma že na razredni stopnji. 

V povezavi s tem sklopom razumevanje pojma nevarne snovi nas je zanimalo tudi, katere 

snovi iz vsakodnevnega življenja učenci razredne in predmetne stopnje prepoznajo kot 

primere nevarnih snovi.  

 

Graf 6: Odgovori učencev na vprašanje: Naštej nekaj primerov nevarnih snovi iz svojega 

vsakodnevnega življenja. 

Z Grafa 6 je razvidno, da so učenci našteli veliko različnih nevarnih snovi, s katerimi se 

srečujejo v svojem vsakdanjem življenju. Če se izpostavijo le najpogostejše, opazimo, da je 

največ učencev kot nevarno snov iz svojega vsakdana prepoznalo čistila (razredna stopnja: 

f%R=32,51 % in predmetna stopnja: f%S=47,39 %; Priloga 9 – Tabela 6), sledijo snovi iz 

skupine naftnih derivatov, kot so nafta, bencin in motorna olja (razredna stopnja: f%R=25,44 

% in predmetna stopnja: f%S=22,76 %; Priloga 9 – Tabela 6), ogenj (razredna stopnja: 
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f%R=10,25 % in predmetna stopnja: f%S=8,58 %; Priloga 9 – Tabela 6), izpušni plini (razredna 

stopnja: f%R=7,42 % in f%S=11,19 %; Priloga 9 – Tabela 6) in pirotehnična sredstva (razredna 

stopnja: f%R=15,90 % in f%S=10,45 %; Priloga 9 – Tabela 6). Vzrok za pogosto navajanje teh 

je najverjetneje v tem, da je večina učencev preizkus znanja reševala v decembru, ko je bilo 

veliko govora o nevarnostih in poškodbah, ki jih lahko povzročijo pirotehnična sredstva.  

Iz odgovorov učencev se lahko ponovno prepozna, da imajo učenci težave s pojmovanjem 

nevarnih snovi, saj mednje uvrščajo tudi ostre predmete, poškodbe in ogenj. Kot primere 

nevarnih snovi učenci navajajo tudi pojme, ki so jih spoznali v povezavi z onesnaževanjem 

okolja, kot na primer dim iz tovarne, izpušni plini, ogljikov dioksid ...  

Za prvi tematski sklop razumevanje pojma nevarne snovi, se lahko izpelje celokupne dosežke 

učencev razredne stopnje (M=2,27; SD=1,43; Priloga 25) in učencev predmetne stopnje 

(M=2,58; SD=1,18; Priloga 25). Iz dobljenih rezultatov prvega tematskega sklopa se lahko 

povzame, da se pojavljajo statistično pomembne razlike (t=2,715; p=0,007; Priloga 25) med 

razredno in predmetno stopnjo pri razumevanju pojma nevarne snovi v korist predmetne 

stopnje, kjer je v skladu s pričakovanji, saj pridobijo učenci pri predmetih Naravoslovje in 

Kemija poglobljeno znanje o nevarnih snoveh. Predmeta Naravoslovje in Kemija namreč 

poučujejo učitelji kemije, predmeta Spoznavanje okolja in Naravoslovje in tehnika pa 

poučujejo učitelji razrednega pouka, ki morda nimajo ustreznega znanja o kemijski varnosti, 

da bi lahko uspešno realizirali cilje, ki se vežejo na razumevanje pojma nevarne snovi. 

Glede na analizo rezultatov prvega tematskega sklopa razumevanje pojma nevarne snovi se 

lahko Hipoteza 1: »V znanju učencev razredne in predmetne stopnje obstaja statistično 

pomembna razlika v razumevanju pojma nevarne snovi, v korist predmetne stopnje« potrdi, 

ker se pojavljajo statistično pomembne razlike med razredno in predmetno stopnjo pri 

razumevanju pojma nevarne snovi, v korist predmetne stopnje. 

(2) Uporaba ustrezne varovalne opreme pri rokovanju z nevarnimi snovmi v domačem 

in šolskem okolju 

V skladu s »Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim 

snovem pri delu« (Uradni list RS, št. 100/01) je osnovna osebna varovalna oprema, ki jo je 

treba nositi pri delu z nevarnimi snovmi: zaščitna halja, zaščitna očala in zaščitne rokavice. Za 

delo z večino snovi, ki se uporabljajo v vsakodnevnem življenju, ta oprema zadostuje. Če se 

uporabljajo agresivnejše snovi, pa je priporočljivo, da se uporablja tudi zaščitna maska za 

obraz in zaščitna maska za usta. 
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Graf 7: Odgovori učencev na vprašanje: Katero varovalno opremo je treba uporabljati pri 

delu z nevarnimi snovmi iz vsakodnevnega življenja? 

Učenci so morali najprej odgovoriti na vprašanje, kakšno varovalno opremo moramo 

uporabljati pri delu z nevarnimi snovmi iz vsakdanjega življenja. Iz Grafa 7 lahko razberemo, 

kako dobro razumejo pomen uporabe ustrezne varovalne opreme pri delu z nevarnimi snovmi.  

Odgovori, ki so jih največkrat izbrali so: zaščitna očala (razredna stopnja: f%R=71,02 % in 

predmetna stopnja: f%S=65,67 %; Priloga 10 – Tabela 7), masko za usta (razredna stopnja: 

f%R=68,90 % in predmetna stopnja: f%S=45,90 %; Priloga 10 – Tabela 7), zaščitno masko za 

obraz (razredna stopnja: f%R=77,74 % in predmetna stopnja: f%S=42,54 %; Priloga 10 – 

Tabela 7) in haljo (razredna stopnja: f%R=53,36 % in predmetna stopnja: f%S=63,81; % Priloga 

10 – Tabela 7). Zanimivo pa je le malo učencev, predvsem predmetne stopnje, izbralo 

odgovor rokavice, ki jih je treba obvezno nositi pri uporabi vseh nevarnih snovi (razredna 

stopnja: f%R=51,59 % in predmetna stopnja: f%S=8,21 %; Priloga 10 – Tabela 7).  
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Graf 8: Odgovori učencev na vprašanje: Kaj od naštete varovalne opreme uporabljate pri 

delu z nevarnimi snovmi v tvojem domačem okolju? 

Ko so učenci morali sami zapisati, kakšno varovalno opremo uporabljajo pri delu z nevarnimi 

snovmi v svojem domačem okolju, so zapisali, da največkrat uporabljajo rokavice (razredna 

stopnja: f%R=55,48 % in predmetna stopnja: f%S=57,10 %; Priloga 23 – Tabela 20), v najši 

meri pa uporabljajo tudi zaščitno obleko oziroma halijo (razredna stopnja: f%R=19,43 % in 

predmetna stopnja: f%S=16,79 %; Priloga 23 – Tabela 20), zaščitna očala (razredna stopnja: 

f%R=13,43 % in predmetna stopnja: f%S=8,96 %; Priloga 23 – Tabela 20), masko za usta 

(razredna stopnja: f%R=13,43 % in predmetna stopnja: f%S=12,69 %; Priloga 23 – Tabela 20), 

masko za obraz (razredna stopnja: f%R=6,71 % in predmetna stopnja: f%S=10,45 %; Priloga 23 

– Tabela 20), zaščitne čevlje (razredna stopnja: f%R=6,36 % in predmetna stopnja: f%S=5,60 

%; Priloga 23 – Tabela 20). Manjši delež učencev je mnenja, da pri delu z nevarnimi snovmi 

ne potrebujemo nikakršne osebne varovalne opreme (razredna stopnja: f%R=8,48 % in 

predmetna stopnja: f%S=13,81 %; Priloga 23 – Tabela 20), nekaj učencev pa je prepričanih, da 

se v svojem vsakdanjem življenju ne rokujejo in ne delajo z nevarnimi snovmi (razredna 

stopnja: f%R=14,13 % in predmetna stopnja: f%S=2,61 %; Priloga 23 – Tabela 20). 

 

Iz dobljenih rezultatov drugega tematskega sklopa, uporaba ustrezne varovalne opreme pri 

rokovanju z nevarnimi snovmi v domačem in šolskem okolju, se lahko izpelje celokupne 

dosežke učencev razredne stopnje (M=5,26; SD=1,99; Priloga 25) in učencev predmetne 

stopnje (M=5,30; SD=2,07; Priloga 25). Iz dobljenih rezultatov se lahko povzame, da ni 

statistično pomembne razlike (t=0,215; p=0,830; Priloga 25) med učenci razredne in 

predmetne stopnje v poznavanju ustrezne uporabe varovalne opreme pri delu z nevarnimi 
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snovmi v domačem in šolskem okolju. Takšen rezultat lahko pripišemo temu, da učenci že na 

razredni stopnji, predvsem pri predmetu Naravoslovje in tehnika, spoznajo in se naučijo, kako 

pravilno ravnati z nevarnim snovmi, na predmetni stopnji pa potem to znanje le še poglobijo. 

Glede na analizo drugega tematskega sklopa uporaba ustrezne varovalne opreme pri 

rokovanju z nevarnimi snovmi v domačem in šolskem okolju se Hipoteza 2: »V znanju 

učencev razredne in predmetne stopnje obstaja statistično pomembna razlika glede smiselne 

in pravilne uporabe varovalne opreme pri delu z nevarnimi snovmi, v korist predmetne 

stopnje« zavrne, ker med razredno in predmetno stopnjo ni statistično pomembne razlike v 

razumevanju uporabe ustrezne varovalne opreme pri delu z nevarnimi snovmi.   

Kot je bilo pričakovano, se lahko povzame, da se večina učencev obeh stopenj 

osnovnošolskega izobraževanja v splošnem zaveda pomena uporabe varovalne opreme pri 

delu z nevarnimi snovmi. Ferk Savec in Košenina (2013) sta v svoji raziskavi, izvedeni med 

študenti prvih, drugih in tretjih letnikov izbrane ljubljanske fakultete, ugotovila, da prav vsi 

študenti, zajeti v raziskavo, vedo, da morajo pri delu z nevarnimi snovmi nositi zaščitno haljo, 

zaščitna očala in zaščitne rokavice. Da bi tak rezultat v prihodnje dosegli tudi pri 

osnovnošolcih, je smiselno, da se v prihodnje tako na razredni kot tudi na predmetni stopnji 

nameni še nekoliko večji poudarek pomenu uporabe ustrezne varovalne opreme pri delu z 

nevarnimi snovmi.  

(3) Razumevanje pomena oznak za nevarne snovi 

V skladu z zakonodajo je v pomoč pri varnem delu z nevarnimi snovmi embalaža izdelkov, ki 

vsebujejo nevarne snovi, opremljena s piktogrami in H-stavki, v preteklosti pa so bili namesto 

njih navedeni R- in S-stavki. Z Grafa 8 je razvidno, da večina učencev, tako razredne kot tudi 

predmetne stopnje, ne pozna pomena H-stavkov.  

 

Graf 9: Odgovori učencev na vprašanje: Kaj pomenijo H-stavki? 

H-stavki se nanašajo na vrsto nevarnosti, ki jo povzroča nevarna snov ali zmes. Na Grafu 8 je 

razvidno, da je le malo učencev (razredna stopnja: f%R=3,87 % in predmetna stopnja: 

f%S=14,18 %; Priloga 11 – Tabela 8) vedelo, kaj pomenijo H-stavki. Razlog za tako nizek 
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delež pravilnih odgovorov učencev obeh stopenj je verjetno v tem, da v učnih načrtih za 

osnovne šole še ni uporabljen posodobljen izraz H-stavki, temveč se še vedno uporabljata 

stara izraza R- in S-stavki, ki sta bila v rabi do leta 2010, ko so ju nadomestili t. i. H- in P-

stavki. Prednost učencev predmetne stopnje pa je verjetno v tem, da imajo ti na urniku več 

naravoslovnih vsebin in tudi izkušenj z uporabo nevarnih snovi, kjer lahko spoznajo pomen 

H-stavkov.  

Da bi potrdili oziroma ovrgli domneve, da se v šoli še vedno uporabljata izraza R- in S-stavki, 

so učenci odgovorili še na vprašanji, kaj pomenijo R- stavki in kaj S-stavki. Z Grafa 9 in 

Grafa 10 je razvidno, da večina učencev razredne in predmetne stopnje ne pozna pomena S-

stavkov in R-stavkov. 

 

Graf 10: Odgovori učencev na vprašanje: Kaj pomenijo R-stavki? 

R-stavki so opozorilni stavki. Z grafa je razvidno, da je tudi na to vprašanje pravilno 

odgovoril le manjši delež učencev (razredna stopnja: f%R=12,72 % in predmetna stopnja: 

f%S=20,52 %; Priloga 12 – Tabela 9). Večina učencev (razredna stopnja: f%R=71,02 % in 

predmetna stopnja: f%S=59,96 %; Priloga 12 – Tabela 9) ne ve, kakšen je pomen R-stavkov. 
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Graf 11: Odgovori učencev na vprašanje: Kaj pomenijo S-stavki? 

S-stavki so obvestilni stavki. Z grafa je razvidno, da je bila tudi pri tem vprašanju večina 

učencev neuspešnih (razredna stopnja: f%R=5,30 % in predmetna stopnja: f%S=11,94 %; 

Priloga 13 – Tabela 10). Večina učencev (razredna stopnja: f%R=76,68 % in predmetna 

stopnja: f%S=56,34 %; Priloga 13 – Tabela 10) ne pozna tudi pomena S-stavkov.  

Znotraj tretjega tematskega sklopa razumevanje pomena oznak na nevarnih snoveh nas je 

zanimalo tudi, kakšno je poznavanje izbranih piktogramov učencev razredne in predmetne 

stopnje.  

 

Graf 12: Odgovori učencev na vprašanje: Kaj pomeni piktogram ? 

Z Grafa 11 je razvidno, da je večina učencev obeh starostnih skupin pravilno prepoznala 

oznako, ki opozarja na jedko snov (razredna stopnja: f%R=77,74 % in predmetna stopnja: 

f%S=75,75 %; Priloga 15 – Tabela 12). 
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Graf 13: Odgovori učencev na vprašanje: Kaj pomeni piktogram ?  

Z Grafa 12 je razvidno, da je velika večina učencev (razredna stopnja: f%R=89,75 % in 

predmetna stopnja: f%S=90,30 %; Priloga 14 – Tabela 11) poznala pomen oznake »nevarno za 

vodno okolje«. 

 

Graf 14: Odgovori učencev na vprašanje: Kaj pomeni piktogram ? 

Kot pričakovano, je večina učencev (razredna stopnja: f%R=61,13 % in predmetna stopnja: 

f%S=67,16 %; Priloga 16 – Tabela 13) prepoznala tudi pomen oznake »strupeno, dražljivo«, 

kar je razvidno tudi z Grafa 13.   

Glede na analizo rezultatov tretjega tematskega sklopa, razumevanje pomena oznak na 

nevarnih snoveh, se lahko izpelje celokupne dosežke učencev razredne stopnje (M=5,60; 

SD=0,83; Priloga 25) in učencev predmetne stopnje (M=5,72; SD=0,86; Priloga 25). Iz 

dobljenih rezultatov se lahko povzame, da se ne pojavijo statistično pomembne razlike 

(t=1,722; p=0,086; Priloga 25) med razredno in predmetno stopnjo pri razumevanju oznak na 

nevarnih snoveh. Rezultat je nenavaden - pri pregledu učnih načrtov opazimo, da pridobijo 
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učenci na predmetni stopnji, pri predmetih Naravoslovje in Kemija, sicer bolj poglobljeno 

znanje o pomenu oznak, ki se pojavljajo na nevarnih snoveh, vendar jih na osnovni ravni, ki 

je bila preverjena na preizkusu znanja spoznajo že tudi učenci na razredni stopnji, pri 

predmetih Spoznavanje okolja in Naravoslovje in tehnika.  

Glede na analizo tretjega tematskega sklopa razumevanje pomena oznak na nevarnih snoveh, 

se Hipoteza 3: »V znanju učencev razredne in predmetne stopnje obstaja statistično 

pomembna razlika v razumevanju pomena oznak na nevarnih snoveh, v korist predmetne 

stopnje« se zavrne, ker se ne pojavljajo statistično pomembne razlike med razredno in 

predmetno stopnjo pri razumevanju oznak na nevarnih snoveh. 

Dobro poznavanje piktogramov se je izkazalo tudi med srednješolci 3. letnikov različnih 

izobraževalnih programov iz Slovenije (Salkić, 2016), kajti tudi pri njih se je izkazalo, da jih 

več kot 90 % prepozna piktograma jedko in nevarno za vodno okolje, prav tako kot 

osnovnošolci pa so imeli tudi dijaki kar nekaj težav s prepoznavanjem piktograma strupeno, 

dražljivo. Opazna razlika pa je pri poznavanju pomena H-stavkov, kjer je tretjina dijakov 

pravilno prepoznala pomen H-stavkov (Salkić, 2016), medtem ko je bilo v magistrski nalogi 

ugotovljeno, da le slab delež učencev (razredna stopnja: f%R=3,89 % in predmetna stopnja: 

f%S=14,17 %; Priloga 11 – Tabela 8 ) pozna pomen H-stavkov. 

(4) Ustrezno ravnanje v primeru nesreč z nevarnimi snovmi 

Podatki slovenskega centra za zastrupitve navajajo, da se veliko nesreč z nevarnimi snovmi 

zgodi med mlajšo populacijo (Jamšek, 2010). Zato je zelo pomembno, da se otroke začne 

učiti o tem, kako pravilno ravnati v primeru nesreč z nevarnimi snovmi že v prvi triadi 

osnovne šole. Na tak način se bodo lahko preprečile zastrupitve in poškodbe, ki bi lahko 

imele tudi trajne posledice pri poškodovancu.   

 

Graf 15: Odgovori učencev na vprašanje: Kako bi ravnali, če bi pri pouku v vaši učilnici 

nastal izreden dogodek? 
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V primeru izrednega dogodka mora učenec o tem obvestiti učitelja in nato slediti njegovim 

navodilom. Z Grafa 14 je razvidno, da bi v primeru izrednega dogodka pravilno ravnalo 

približno enak delež učencev razredne stopnje in učencev predmetne stopnje (razredna 

stopnja: f%R=72,08 % in predmetna stopnja: f%S=79,40 %; Priloga 17 – Tabela 14), zanimivo 

pa je, da bi nekoliko večji delež učencev razredne stopnje zapustil učilnico (razredna stopnja: 

f%R=33,57 % in predmetna stopnja: f%S=26,49 %; Priloga 17 – Tabela 14). 

 

Graf 16: Odgovori učencev na vprašanje: Katero telefonsko številko je treba poklicati v 

primeru nesreče? 

V primeru nesreče je treba poklicati center za obveščanje, njegova telefonska številka je 112. 

Ob klicu je treba navesti naslednje informacije: KAJ se je zgodilo (kratek opis dogodka), KJE 

se je zgodilo (lokacija dogodka), KDO kliče (ime in priimek klicatelja), KDAJ se je dogodek 

zgodil, KOLIKO je ponesrečencev, KAKŠNE so poškodbe in KAKŠNE so okoliščine 

(Uprava RS za zaščito in reševanje, 2011). Z Grafa 15 je razvidno, da velika večina učencev 

razredne in predmetne stopnje pozna telefonsko številko centra za obveščanje (razredna 

stopnja: f%R=91,17 % in predmetna stopnja: f%S=85,45 %; Priloga 18 – Tabela 15). Razlog za 

tako dobro poznavanje telefonske številke centra za obveščanje je verjetno v tem, da 

velikokrat že otroke v vrtcu in nižjih razredih osnovne šole obiščejo gasilci, reševalci in 

policisti ter jih med drugim seznanijo tudi s tem, kam morajo poklicati v primeru nesreče. 

V sklopu četrtega tematskega sklopa ustrezno ravnanje v primeru nesreč z nevarnimi snovmi 

nas je zanimalo tudi, kako bi učenci razredne in predmetne stopnje odreagirali v izbranih 

konkretnih primerih nesreč z nevarnimi snovmi. Pričakovano je bilo, da bi učenci predmetne 

stopnje ustrezneje ravnali v primeru nesreč z nevarnimi snovmi. 
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Graf 17: Odgovori učencev na vprašanje: Kaj misliš, kaj je pravilno, da najprej naredimo v 

primeru zaužitja čistila za čiščenje vodnega kamna (na plastenki čistila je piktogram 

za jedko snov)? 

Navkljub jasnim navodilom za varno delo z nevarnimi snovmi, se v domačem okolju 

velikokrat izkaže praksa hranjenja čistil in drugih nevarnih snovi na mestih, ki so v dosegu 

otrok, zato se lahko hitro zgodi, da otroci zaužijejo katero izmed teh nevarnih snovi, o čemer 

pričajo podatki Centra za zastrupitve (Jamšek, 2010). Ponesrečenec, ki je zaužil jedko snov, 

mora nemudoma izpljuniti vsebino, izprati usta z obilo vode ter takoj poiskati zdravniško 

pomoč (Trstenjak, 2014). Pravilno so odgovorili torej tisti učenci (Graf 16), ki so izbrali 

odgovor, da je treba pri zaužitju jedke snovi nemudoma obiskati zdravnika (razredna stopnja: 

f%R=39,93 % in predmetna stopnja: f%S=58,96 %; Priloga 19 – Tabela 16). Kar nekaj učencev 

(razredna stopnja: f%R=17,31 % in predmetna stopnja: f%S=30,60 %; Priloga 19 – Tabela 16) 

pa je odgovorilo, da je treba v primeru zaužitja jedke snovi nemudoma izzvati bruhanje. 

Vendar se pri zaužitju jedke snovi nikakor ne sme izzvati bruhanja, saj pride pri zaužitju teh 

snovi do poškodb prebavnega trakta in z bruhanjem bi se lahko še dodatno poškodoval 

(Trstenjak, 2014).  
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Graf 18: Odgovori učencev na vprašanje: Ali je v primeru zaužitja čistila za vodovodne cevi 

obvezno obiskati zdravnika (na plastenki čistila je piktogram za jedko snov)? 

V primeru zaužitja jedke snovi je treba obvezno obiskati zdravnika, saj te snovi lahko 

povzročijo trajne posledice. Po pričakovanjih, to je razvidno tudi z Grafa 17, se tega zaveda 

večina učencev, ki so sodelovali v raziskavi (razredna stopnja: f%R=65,37 % in predmetna 

stopnja: f%S=79,85 %; Priloga 21 – Tabela 18). Nekaj učencev (razredna stopnja: f%R=15,19 

% in predmetna stopnja: f%S=8,21 %; Priloga 21 – Tabela 18) pa meni, da je treba zdravnika 

obiskati le v primeru slabega počutja. 

 

Graf 18: Odgovori učencev na vprašanje: Kaj misliš, kaj je pravilno ravnanje v primeru, če se 

polijemo s čistilom za vodovodne cevi (na plastenki čistila je piktogram za jedko 

snov)? 
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Med pogoste nesreče s kemikalijami, tako pri eksperimentalnem delu v šolskih kemijskih 

laboratorijih kot tudi pri delu z nevarnimi snovmi v domačem okolju, štejemo tudi politje s 

kemikalijami. Do teh nesreč največkrat pride med prenosom kemikalij, med segrevanjem 

kemikalij, lahko pa zaradi razbitja steklenic v katerih so nevarne snovi (HkedCity, 2014). V 

primeru politja z jedko snovjo, moramo prizadeti del čim hitreje pričeti spirati s hladno vodo. 

Voda odstrani dražilne snovi iz površine kože, razredči kemikalije, ki so v stiku s telesom in s 

tem zmanjša poškodbo tkiv in prehajanje kemikalij v telo. A takšna prva pomoč je primerna le 

pri manjših politjih kože z jedkimi snovmi. Pri politju z jedkimi snovmi v večjem obsegu pa 

prizadeto mesto nato sterilno pokrijemo in nemudoma poiščemo zdravniško pomoč (UKC, 

Sekcija za klinično toksikologijo, b.d.). Kot lahko razberemo iz Grafa 18 so na vprašanje, 

kako pravilno ravnati v primeru politja z jedko snovjo, pravilno odgovorili tisti učenci, ki so 

izbrali odgovor spiramo s čim več tekoče vode (razredna stopnja: f%R=15,55 % in predmetna 

stopnja: f%S=50,37 %; Priloga 22 – Tabela 19) ali odgovor sterilno pokrijemo in nemudoma 

obiščemo zdravnika (razredna stopnja: f%R=42,76 % in predmetna stopnja: f%S=33,21 %; 

Priloga 22 – Tabela 19).  

Glede analize nalog v okviru četrtega tematskega sklopa ustrezno ravnanje v primeru nesreč z 

nevarnimi snovmi se lahko izpelje celokupne dosežke učencev razredne stopnje (M=5,63; 

SD=1,44; Priloga 25) in učencev predmetne stopnje (M=5,58; SD=1,28; Priloga 25). Iz 

dobljenih rezultatov se lahko povzame, da analiza ni pokazala statistično pomembnih razlik 

med učenci razredne in predmetne stopnje (t=0,521; p=0,602; Priloga 25). Takšen rezultat 

lahko pripišemo temu, da učenci že na razredni stopnji, predvsem pri predmetu Naravoslovje 

in tehnika, spoznajo in se naučijo, kako pravilno ravnati v primeru nesreč z nevarnim snovmi, 

na predmetni stopnji pa potem to znanje le še poglobijo. 

Glede na analizo četrtega tematskega sklopa ustrezno ravnanje v primeru nesreč z nevarnimi 

snovmi se Hipoteza 4: »V znanju učencev razredne in predmetne stopnje obstaja statistično 

pomembna razlika o ustreznem ravnanju v primeru nesreč pri rokovanju z nevarnimi snovmi 

v šoli in domačem okolju, v korist predmetne stopnje« zavrne, ker se ne pojavi statistično 

pomembna razlika med učenci razredne in predmetne stopnje v znanju o ustreznem ravnanju 

v primeru nesreč pri rokovanju z nevarnimi snovmi v šoli in domačem okolju. 

Večina učencev obeh izobraževalnih stopenj izobraževanja se zaveda, kako je treba pravilno 

odreagirati v primeru nesreč z nevarnimi snovmi in v primeru, če bi prišlo do izrednega 

dogodka. Podobno uspešno bi v primeru nesreče z nevarnimi snovmi ravnali tudi dijaki 

izbranih srednjih šol. Preseneča pa dejstvo, da bi nekoliko manjši delež srednješolcev (okrog 

80 %) (Salkić, 2016) v primeru izrednega dogodka poklical na pravilno telefonsko številko 

centra za obveščanje. Podobno kot pri osnovnošolcih pa je tudi pri srednješolcih (Salkić, 

2016) skrb vzbujajoče dejstvo, da bi v primeru zaužitja nevarne snovi izzvali bruhanje. S tem 

bi namreč poškodovancu povzročili še več škode.  

(5) Vsebine s področja varovanja zdravja in okolja 

 

Na tem mestu potrebno dodati še del glede varovanja zdravja – po analogiji z varovanjem 

okolja, ki je predstavljeno v nadalejvanju 
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Da bi se izognili nesrečam in izrednim dogodkom, do katerih lahko pride pri delu z nevarnimi 

snovmi v  domačem okolju in šolskem kemijskem laboratoriju, moramo paziti na higieno. V 

laboratoriju in v pripravkih, ki jih uporabljamo v domačem okolju je veliko zdravju škodljivih 

snovi in preprečiti moramo vnos teh snovi v naše telo. Zato moramo upoštevati naslednja 

pravila: pri delu z nevarnimi snovmi ni dovoljeno uživanje hrane in pijače, hranjenje pijače in 

živil skupaj z nevarnimi snovmi, ne smemo hraniti kemikalij v embalažah za živila ter ne 

smemo pipetirati z usti (UL FKKT, 2015). 

 

Graf 19: Odgovori učencev na vprašanje: Ali je med izvedbo eksperimentalnega dela 

(poskusov) dovoljeno uživanje hrane in pijače? 

Med izvedbo eksperimentalnega dela (poskusov) ni dovoljeno uživanje hrane in pijače. Iz 

Grafa 19 lahko vidimo, da se tega zaveda velika večina učencev obeh stopnej 

osnovnošolskega izobraževanja (razredna stopnja: f%R=70,67 % in predmetna stopnja: 

f%S=79,48 %; Priloga 24 – Tabela 21). 

 

V zvezi s skrbjo za varovanje okolja je pomembno, da se pri učencih razvija skrb, da odpadne 

kemikalije ločeno zbirajo v posebnih posodah, nato pa jih je treba oddati v zbiralnice nevarnih 

frakcij (MKO). Tega se zaveda tudi (skoraj) dve tretjini učencev obeh starostnih skupin 

(razredna stopnja: f%R=70,67 % in predmetna stopnja: f%S=64,66 %; Priloga 19 – Tabela 16). 
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Graf 20: Odgovori učencev na vprašanje: Kako je treba poskrbeti za odpadne nevarne 

kemikalije? 

Kljub temu, da je več kot polovica otrok pri tej nalogi izkazala okoljsko ozaveščenost, pa se je 

treba zavedati, da se slaba petina učencev tega še ne zaveda. Nujno je, da se pri mladostnikih 

ob različnih priložnostih razvija zavedanje, da je skrb za okolje skupna naloga vseh 

prebivalcev, ustrezna skrb za ločevanje in zbiranje odpadnih kemikalij (tudi v domačem 

okolju!) je pri tem gotovo eno prioritetnih področij. Pri tem se ne sme pozabiti, da so odrasli s 

svojim ravnanjem zgled otrokom. 

Iz dobljenih rezultatov petega tematskega sklopa vsebine s področja varovanje zdravje in 

okolja se lahko izpelje celokupne dosežke učencev razredne stopnje (M=2,04; SD=0,56; 

Priloga 25) in učencev predmetne stopnje (M=1,97; SD=0,39; Priloga 25). Iz dobljenih 

rezultatov se lahko povzame, da ni statistično pomembne razlike (t=1,488; p=0,137; Priloga 

25) med učenci razredne in predmetne stopnje. Takšen rezultat lahko pripišemo temu, da 

učenci že na razredni stopnji, predvsem pri predmetu Naravoslovje in tehnika, spoznajo kako 

moramo pravilno ravnati z odpadnimi nevarnim snovmi, na predmetni stopnji pa potem to 

znanje le še poglobijo. To je zelo pomembno, saj s tem pripomoremo k varstvu okolja.  

Glede na analizo rezultatov petega tematskega sklopa vsebine s področja varovanje zdravje in 

okolja se Hipoteza 5: »V znanju učencev razredne in predmetne stopnje obstaja statistično 

pomembna razlika s področja varovanje zdravje in okolja v korist predmetne stopnje« zavrne, 

ker se ne pojavi statistično pomembna razlika med učenci razredne in predmetne stopnje v 

ustreznem ravnanju z odpadnimi nevarnimi snovmi in njihovo embalažo.  

Podobno kot osnovnošolci so okoljsko ozaveščeni tudi srednješolci 3. letnikov različnih 

izobraževalnih programov, kjer se je izkazalo, da približno dve tretjini dijakov (Salkić, 2016) 

ve, kako je treba ravnati z odpadnimi nevarnimi snovmi.   
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6 ZAKLJUČEK 

Namen magistrske naloge je bil raziskati, kakšno je znanje osnovnošolcev razredne in 

predmetne stopnje o različnih sklopih iz področja kemijske varnosti; npr. razumevanje pojma 

nevarne snovi, uporaba ustrezne varovalne opreme pri delu z nevarnimi snovmi v domačem in 

šolskem okolju, preučiti razumevanje pomena oznak nevarnih snoveh pri učencih, ustrezno 

ravnanje v primeru nesreč z nevarnimi snovmi ter ustrezno ravnanje z odpadnimi snovmi in 

njihovo embalažo ter ugotoviti ali se pojavljajo statistično pomembne razlike znotraj 

posameznega vsebinskega sklopa med učenci razredne in predmetne stopnje.  

V empirični del raziskave so bili vključeni učenci četrtih, petih, sedmih in devetih razredov iz 

6 naključno izbranih slovenskih osnovnih šol iz notranjske, gorenjske in osrednje slovenske 

regije. V raziskavi je sodelovalo skupno 545 učencev, ki so bili glede na starost umeščeni v 

skupini razredne in predmetne stopnje. V namen raziskave so učenci reševali preizkus znanja, 

ki je bil sestavljen iz 13 nalog, ki so zajemala vprašanja iz vseh petih vsebinskih sklopov: (1) 

vsebine s področja razumevanja pojma nevarne snovi, (2) uporaba ustrezne varovalne opreme 

pri rokovanju z nevarnimi snovmi v domačem in šolskem okolju, (3) razumevanje pomena 

oznak na nevarnih snoveh, (4) ustrezno ravnanje v primeru nesreč z nevarnimi snovmi in (5) 

pravilno ravnanje z odpadnimi nevarnimi snovmi ter njihovo embalažo. 

Iz analize rezultatov se lahko izpeljejo naslednje ugotovitve: 

Rezultati kažejo, da je predvsem pri učencih razredne stopnje opaziti poenostavljeno 

pojmovanje pojma nevarne snovi, ki pa se pri učencih predmetne stopnje že razvije v 

kompleksnejše razmišljanje o nevarnih snoveh (škodljive snovi za naše zdravje in okolje), 

pomembna pa je tudi ugotovitev, da je pri manjšem delu učencev prisotno tudi napačno 

razumevanje tega pojma (ostri predmeti, ogenj). Glede na stopnjo šolanja učencev je 

statistično pomembna razlika opazna tudi pri razumevanju pomena oznak na nevarnih snoveh 

v prid predmetni stopnji. Pri preverjanju razumevanja H-stavkov, R- in S-stavkov se je 

pokazalo, da le manjšina učencev pozna njihov pomen. Ravno nasprotno pa se je pokazalo pri 

preverjanju poznavanja izbranih piktogramov, kjer je večina učencev tako razredne kot tudi 

predmetne stopnje pravilno prepoznala vse 3 primere predstavljenih piktogramov. V 

prihodnje bi bilo siselno dati večji povdarek poznavanju pomena oznak nevarnih snovi že v 

prvi triadi šolanja. Tako bi se učenci že od malega podučili o pomenu teh oznak in bi bili 

previdnejši pri uporabi nevarnih snovi. Tako pa bi se izognili tudi marsikateri nesreči z 

nevarnimi snovmi, ki so najpogostejše ravno med mlajšo populacijo.  

Pri drugih preučevanih področjih varnega dela z nevarnimi snovmi, kot na primer poznavanju 

pomena osebne varovalne opreme pri delu z nevarnimi snovmi, ustreznem ravnanju v primeru 

nesreč pri rokovanju z nevarnimi snovmi v domačem in šolskem okolju ter o vedenju, kako je 

treba ravnati z odpadnimi nevarnimi snovmi in njihovo embalažo, se statistično pomembne 

razlike med učenci razredne in predmetne stopnje niso pokazale. Lahko povzamemo, da se 

večina učencev obeh stopenj izobraževanja zaveda, kakšno osebno varovalno opremo 

(zaščitna halja, zaščitna očala in zaščitne rokavice) je treba uporabljati pri delu z nevarnimi 

snovmi, večina učencev obeh izobraževalnih stopenj, zajetih v raziskavo, ve, kako pravilno 
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ravnati v primeru nesreč z nevarnimi snovmi ter da je več kot polovica učencev, vključenih v 

raziskavo, okoljsko ozaveščena. Iz teh rezultatov lahko razberemo, da so učenci že od malega 

dobro poučeni o tem, kako moramo pravilno ravnati z nevarnimi snovmi in kako moramo 

reagirati, če pride do nesreče s temi snovmi. Želimo si, da bi se ta trend znanja nadaljeval tudi 

v prihodnjih generacijah učencev vseh starosti.  

Iz dobljenih rezultatov raziskave se lahko izpelje, da se kažejo pomanjkljivosti v zanju 

učencev iz preučevanega področja pri naslednjih vsebinah: veliko učencev pozna posplošenen 

pomen pojma nevarne snovi, zelo slabo pa poznajo tudi pomen H stavkov, R stavkov in S 

stavkov. Tem vsebinam bo potrebno v prihodnje nameniti več pozornosti pri poučevanju 

naravoslovnih vsebin vzdolž izobraževalne vertikale. Pri tem se izhaja iz dejstva, da so 

nevarne snovi na vsakem koraku in je znanje na tem področju bistveno za preprečevanje 

nezgod, kakor tudi ključno pri razvijanju skrbi za ohranitev okolja. Kot dopolnitev znanj 

rednega učnega procesa bi lahko učenci pridobili dodatno znanje tudi v okviru tematskih 

delavnic pri naravoslovnih dneh, dnevu Zemlje, izbirnih predmetih oziroma neformalnih 

oblikah izobraževanja. 

Za posplošitev veljavnosti rezultatov za slovenski šolski prostor bi se raziskava lahko v 

prihodnosti nadgradila. Na primer smiselno bi bilo raziskavo razširiti na večjo populacijo in 

vključiti vanjo vključiti učence iz vseh slovenskih regij, vprašalnik bi bilo dobro dopolniti 

tako, da bi pri vsakem tematskem sklopu dodali še po nekaj vprašanj; . Prav tako bi bilo 

zanimivo preučiti mnenje in izkušnje učiteljev o kemijski varnosti, npr. z intervjujem z 

učitelji. Tako bi bilo smiselno pridobiti informacije, na kakšen način učitelji poučujejo učence 

o vsebinah, ki so vezane na nevarne snovi in do katere mere uspejo realizirati cilje učnih 

načrtov. 
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PRILOGE 
Priloga 1: Preizkus znanja. 

VPRAŠALNIK VARNOST IN ZDRAVJE V KEMIJSKEM LABORATORIJU 

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani opravljamo raziskavo o poznavanju vsebin o 

varnosti in zdravju pri delu z nevarnimi snovmi. Vljudno te prosimo, da izpolniš vprašalnik, 

s katerm boš pomembno pripomogel k raziskovanju obravnavanega področja. Za 

verodostojnost rezultatov je zelo pomembno, da odgovoriš samostojno, iskreno, po vrsti kot 

si sledijo vprašanja in da odgovorov kasneje ne popravljaš. V kolikor ni navedeno drugače, 

pri posameznem vprašanju označi le eno od ponujenih možnosti. Vprašalnik je anonimen. 

Spol: a) moški          b) ženski          Starost:______let          Razred: 4         5         7         9  

1. Razloži, kaj zate pomeni izraz nevarne snovi. 

 

 

2. Napiši nekaj primerov nevarnih snovi iz svojega vsakodnevnega življenja. 

 

 

3. Katero varovalno opremo je potrebno uporabiti pri delu z nevarnimi snovmi iz 

vsakodnevnega življenja? Obkroži ustrezne odgovore.  

a) Haljo. 

b) Zaščitno masko za obraz. 

c) Očala z dioptrijo. 

č)   Rokavice. 

d)   Zaščitna očala. 

e)   Masko za usta. 

f)   Ne uporabljamo varovalne opreme. 

g)   Zaščitne čevlje. 

 

4. Kaj od naštete varovalne opreme uporabljate pri delu z nevarnimi snovmi v tvojem 

domačem okolju? 
 

 

5. Kaj pomenijo H stavki? 

a) Se nanašajo na priporočene ukrepe za zmanjšanje ali preprečevanje negativnih 

učinkov zaradi izpostavljenosti nevarni snovi ali zmesi. 

b) Se nanašajo na kazni zaradi neupoštevanja pravil varnega dela v laboratoriju. 

c) Se nanašajo na vrsto nevarnosti, ki jo povzroča nevarna snov ali zmes. 

č)   Ne vem. 

 

6. Kaj pomenijo R stavki? 

a) So obvestilni stavki.  

b) So stavki o nevarnosti. 

c) So opozorilni stavki. 

č)   Ne vem.  

 

7. Kaj pomenijo S stavki? 

a) So opozorilni stavki. 

b) So obvestilni stavki.  



Petra Bašek. Nevarne snovi, kot jih dojemajo osnovnošolci. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016 

 
 

c) So stavki o nevarnosti. 

č)   Ne vem. 

 

8. Kaj pomeni oznaka:   

a) Jedko. 

b) Oksidativno. 

c) Nevarno za vodno okolje. 

 

9. Kaj pomeni oznaka: 

a) Eksplozivno. 

b) Jedko. 

c) Dražljivo. 

 

10. Kaj pomeni oznaka: 

a) Oksidativno. 

b) Rakotvorno, mutageno. 

c) Strupeno, dražljivo. 

 

11. Kako bi ravnal, če bi pri pouku v vaši učilnici nastal izredni dogodek (požar, 

eksplozija, razlitje nevarne snovi ...)? Obkroži ustrezen odgovor. 

a) Zapustil-a bi učilnico. 

b) Obvestil-a bi učitelja in sledil-a njegovim navodilom. 

c) Poklical-a bi center za obveščanje. 

č)   Ne vem. 

 

12. Katero telefonsko številko je potrebno poklicati v primeru nesreče? 

a) 112 

b) 113 

c) 911 

č)   1188 

d)    Ne vem. 

 

13. Ali je med izvedbo eksperimentalnega dela (poskusov) dovoljeno uživanje hrane in 

pijače? 

a) Ne, nikoli 

b) Da, vedno 

c) Da, ampak le če dovoli učitelj. 

d) Ne vem 

 

14. Kako je potrebno poskrbeti za odpadne nevarne kemikalije? 

a) Ločeno jih zbiramo v posebnih posodah. 

b) Zlivamo jih v odtok. 

c) Zbiramo jih v posebnih posodah. 

č)   Nimamo nevarnih kemikalij. 

 

15. Kaj meniš, kaj je pravilno, da najprej naredimo v primeru zaužitja čistila za čiščenje 

vodovodnih cevi (na plastenki čistila je piktogram za jedko snov)? 

a) Zaužijemo 1–2 dl vode. 

b) Zaužijemo čim več vode. 

c) Zaužijemo 1–2 dl mleka.  
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      č)   Nemudoma izzovemo bruhanje. 

      d)   Nemudoma obiščemo zdravnika. 

      e)   Ne vem.  

 

16. Ali je v primeru zaužitja čistila za vodovodne cevi (na plastenki čistila je piktogram 

za jedko snov) obvezno obiskati zdravnika? 

a) Ne, ni treba. 

b) Samo v primeru slabega počutja. 

c) Da, v vsakem primeru. 

      č)   Ne vem. 

 

17.  Kaj misliš, kaj je pravilno ravnanje v primeru, če se po koži polijemo s čistilom za 

vodovodne cevi (JEDKO čistilo)? 

a)    Spiramo s čim več tekoče vode. 

b)   Obrišemo s suho krpo. 

c    Kožo namažemo s hladilnim mazilom. 

č)   Samo sterilno pokrijemo in nemudoma obiščemo zdravnika. 

d)   Ne vem  
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Priloga 2: Tabela 1: Številčne oznake in pomen H stavkov – 1. del (Urad RS za kemikalije, 

2015). 

FIZIKALNE 

NEVARNOSTI 

NEVARNOST ZA 

ZDRAVJE 

NEVARNOSTI ZA 

OKOLJE 
H200- nestabilni eksplozivi H300- smrtno pri zaužitju H400- zelo strupeno za vodne 

organizme 

H201- eksplozivno; nevarnost 

eksplozije v masi 

H301- strupeno pri zaužitju H401- strupeno za vodne 

organizme 

H202- eksplozivno, velika 

nevarnost za nastanek drobcev 

H302- zdravju škodljivo pri 

zaužitju 

H402- škodljivo za vodne 

organizme 

H203- eksplozivno; nevarnost za 

nastanek požara, udarnega vala ali 

drobcev 

H303- lahko škoduje zdravju pri 

zaužitju 

H410- zelo strupeno za vodne 

organizme, z dolgotrajnimi učinki 

H204- nevarnost za nastanek 

požara ali drobcev 

H304- pri zaužitju in vstopu v 

dihalne poti je lahko smrtno 

H411- strupeno za vodne 

organizme, z dolgotrajnimi učinki 

H205- pri požaru lahko eksplodira 

v masi.  

H305- lahko škoduje zdravju pri 

zaužitju in vstopu v dihalne poti 

H412- škodljivo za vodne 

organizme, z dolgotrajnimi učinki 

H220- zelo lahko vnetljiv plin H310- smrtno pri stiku s kožo H413- lahko ima dolgotrajne 

škodljive učinke za vodne 

organizme 

H221- vnetljiv plin H311- strupeno v stiku s kožo  

H222- zelo lahko vnetljiv aerosol H312- zdravju škodljivo v stiku s 

kožo 

 

H223- vnetljiv aerosol H313- lahko je škodljivo v stiku s 

kožo 

 

H224- zelo lahko vnetljiva 

tekočina in hlapi 

H314- povzroča hude opekline 

kože in poškodbe oči 

 

H225- lahko vnetljiva tekočina in 

hlapi 

H315- povzroča draženje kože  

H226- vnetljiva tekočina in hlapi H316- povzroča draženje kože  

H227- vnetljiva tekočina H317- lahko povzroči alergijski 

odziv kože 

 

H228- vnetljiva trdna snov H318- povzroča hude poškodbe 

oči 

 

H229- posoda pod tlakom – pri 

segrevanju lahko poči 

H319- povzroča hudo draženje oči  

H230- lahko eksplozivno reagira 

tudi ob odsotnosti zraka 

H320- povzroča draženje oči  

H231- lahko eksplozivno reagira 

tudi ob odsotnosti zraka pri 

povišanem tlaku in/ali temperaturi 

H330- smrtno pri vdihovanju  

H240- segrevanje lahko povzroči 

eksplozijo 

H331- strupeno pri vdihovanju  

H241- segrevanje lahko povzroči 

požar ali eksplozijo 

H332- zdravju škodljivo pri 

vdihovanju 

 

H242- segrevanje lahko povzroči 

požar 

H333- lahki škoduje zdravju pri 

vdihovanju 

 

H250- samodejno se vžge na 

zraku 

H334- lahko povzroči simptome 

alergije ali astme ali težave z 

dihanjem pri vdihovanju 

 

H251- samo segrevanje; lahko 

povzroči požar 

H335- lahko povzroči draženje 

dihalnih poti 

 

H252- samo segrevanje v velikih 

količinah; lahko povzroči požar 

H336- lahko povzroči zaspanost 

ali omotico 

 

H260- v stiku z vodo se sproščajo 

vnetljivi plini, ki se lahko 

samodejno vžgejo 

H340- lahko povzroči genetske 

okvare 
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Priloga 3: Tabela 2: Številčne oznake in pomen H stavkov – 2. del (Urad RS za kemikalije, 

2015). 

FIZIKALNE 

NEVARNOSTI 

NEVARNOST ZA 

ZDRAVJE 

NEVARNOSTI ZA 

OKOLJE 

H261- v stiku z vodo se sproščajo 

vnetljivi plini 

H341- sum povzročitve genetskih 

okvar 

 

H270- lahko povzroči ali okrepi 

požar; oksidativna snov 

H350- lahko povzroči raka  

H271- lahko povzroči požar ali 

eksplozijo; močna oksidativna 

snov 

H351- sum povzročitve raka  

H272- lahko okrepi požar; 

oksidativna snov 

H360- lahki škoduje plodnosti ali 

nerojenemu otroku 

 

H280- vsebuje plin pod tlakom; 

segrevanje lahko povzroči 

eksplozijo 

H361- sum škodljivosti za 

plodnost ali nerojenega otroka 

 

H281- vsebuje ohlajen utekočinjen 

plin; lahko povzroči ozebline ali 

poškodbe 

H362- lahko škoduje dojenim 

otrokom 

 

H290- lahko je jedko za kovine H370- škoduje organom  

 H371- lahko škoduje organom  

 H372- škoduje organom pri 

dolgotrajni ali ponavljajoči se 

izpostavljenosti  

 

 H373- lahko škoduje organom pri 

dolgotrajni ali ponavljajoči se 

izpostavljenosti 
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Priloga 4: Tabela 3: Številčne oznake in pomen P stavkov – 1. del (MSDS Europe, b.d.). 

ŠTEVILČNA 

OZNAKA 

POMEN P STAVKA 

P 101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoba ali etiketa proizvoda. 

P 102 Hraniti zunaj dosega otrok. 

P 103 Pred uporabo prebrati etiketo. 

P 201 Pred uporabo dobiti posebna navodila. 

P 202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. 

P 210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje 

prepovedano. 

P 211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. 

P 220 Hraniti ločeno od oblačil/.../vnetljivih materialov. 

P 221 Preprečiti mešanje z vnetljivimi snovmi. 

P 222 Preprečiti stik z zrakom. 

P 223 Hraniti ločeno od možnega stika z vodo zaradi burne reakcije in možnega 

bliskovitega požara. 

P 230 Hraniti prepojeno z ... 

P 231 Hraniti v ustreznem inertnem plinu. 

P 232 Zaščititi pred vlago. 

P 233 Hraniti v tesno zaprti posodi. 

P 234 Hraniti samo v originalni posodi. 

P 235 Hraniti na hladnem. 

P 240 Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. 

P 241  Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo/.../, odporno 

proti eksplozijam. 

P 242 Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker. 

P 243 Preprečiti statično naelektrenje.  

P 244 Preprečiti stik reducirnih ventilov z mastjo ali oljem. 

P 250 Ne izpostavljati drgnjenju/udarjanju/.../trenju. 

P 251 Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. 

P 260 Ne vdihovati prahu/plina/dima/meglice/hlapov/razpršila. 

P 261 Ne vdihovati prahu/plina/dima/meglice/hlapov/razpršila. 

P 262  Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. 

P 263 Preprečiti stik med nosečnostjo/dojenjem. 

P 264 Po uporabi temeljito umiti.  

P 270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 

P 271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. 

P 272  Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. 

P 273 Preprečiti sproščanje v okolje. 

P 280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/ zaščito za obraz. 

P 281 Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. 

P 282 Nositi hladne izolirne rokavice/zaščito za obraz/zaščito za oči. 

P 283  Nositi negorljiva oblačila in oblačila odporna proti ognju. 

P 284 Nositi opremo za zaščito dihal. 

P 285 Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal.  

P 301 PRI ZAUŽITJU: 

P 302 PRI STIKU S KOŽO: 

P 303 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): 

P 304 PRI VDIHOVANJU: 

P 305 PRI STIKU Z OČMI: 
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Priloga 5: Tabela 4: Številčne oznake in pomen P stavkov – 2. del (MSDS Europe, b.d.). 

ŠTEVILČNA 

OZNAKA 

POMEN P STAVKA 

P 306 PRI STIKU Z OBLAČILI: 

P 307 PRI izpostavljenosti: 

P 308 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: 

P 309 PRI izpostavljenosti ali slabemu počutju: 

P 310  Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. 

P 311 Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.  

P 312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. 

P 313  Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 

P 314 Ob slabem počutju obiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 

P 315 Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 

P 320 Posebno zdravljenje je nujno. 

P 321 Posebno zdravljenje. 

P 322 Posebni ukrepi. 

P 330 Izprati usta. 

P 331 NE izzivati bruhanja. 

P 332 Če nastopi draženje kože: 

P 333 Če nastopi draženje kože ali se pojavijo izpuščaji: 

P 334 Potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje. 

P 335 S krtačo odstraniti razsute delce s kože. 

P 336  Zamrznjeje dele odtaliti z mlačno vodo. Ne drgniti prizadetega mesta. 

P 337 Če draženje oči ne preneha: 

P 338 Odstraniti kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte 

z izpiranjem. 

P 340 Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. 

P 341 Pri oteženem dihanju prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, 

ki olajša dihanje.  

P 342 Pri respiratornih simptomih:  

P 350 Nežno umiti z veliko mila in vode. 

P 351 Previdno izpirati z vodo nekaj minut. 

P 352 Umiti z veliko mila in vode. 

P 353 Kožo izpirati z vodo/prho. 

P 360 Takoj izprati kontaminirana oblačila in kožo z veliko vode pred odstranitvijo 

oblačil. 

P 361 Takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. 

P 362 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. 

P 363 Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.  

P 370 Ob požaru: 

P 371 Ob velikem požaru in velikih količinah: 

P 372 Nevarnost eksplozije ob požaru. 

P 373 NE gasiti, ko ogenj doseže eksploziv.  
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Priloga 6: Primer varnostnega lista za ETANOL (Sigma-Aldirich, 2016). 
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Priloga 7: Tabela 5: Odgovori učencev na vprašanje: Razloži, kaj zate pomeni izraz nevarne 

snovi. 

ODGOVOR 

RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA 

ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] 

SNOVI, KI SE JIM MORAMO IZOGIBATI 19 7,98 20 7,46 

ČISTILA IN ČISTILNA SREDSTVA 8 2,83 0 0,00 

DROGE 2 0,71 0 0,00 

SPREJI 4 1,41 0 0,00 

NEKAJ, KAR NAM JE NEVARNO, ŠKODLJIVO 72 25,44 56 20,90 

NEKAJ, KAR NAS LAHKO POŠKODUJE (OSTRI PREDMETI) 14 4,95 19 7,90 

OGENJ 1 0,35 0 0,00 

SNOVI, KI ŠKODUJEJO ZDRAVJU 38 13,43 88 32,84 

VNETLJIVE, EKSPLOZIVNE SNOVI 58 20,49 71 26,49 

STRUPENE SNOVI 47 16,61 20 7,46 

SNOVI, KI ŠKODUJEJO OKOLJU (ŽIVALIM IN RASTLINAM) 41 14,49 47 17,54 

 

Priloga 8: Tabela 6: Odgovori učencev na vprašanje: Napiši nekaj primerov nevarnih snovi iz 

svojega vsakodnevnega življenja.  

ODGOVOR 

RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA 

ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] 

OGENJ 29 10,25 23 8,58 

ČISTILA 92 32,51 127 47,39 

PIROTEHNIČNA SREDSTVA 45 15,90 28 10,45 

SPREJI 16 5,65 8 2,99 

OSTRI PREDMETI 11 3,89 2 0,75 

ZDRAVILA 6 2,12 3 1,12 

NAFTA, BENCIN, MOTORNA OLJA 72 25,44 61 22,76 

DIM IZ TOVARNE 19 6,71 10 3,73 

IZPUŠNI PLINI 21 7,42 30 11,19 

POŠKODBE 6 2,12 4 1,49 

ACETON 9 3,18 12 4,48 

RAZKUŽILO 3 1,06 10 3,73 

ŠKROPILA, PESTICIDI, GNOJILA 5 1,77 13 4,85 

ODPADKI 1 0,35 5 1,87 

OGLJIKOV DIOKSID 1 0,35 6 2,24 

ŽIVO SREBRO 0 0,00 5 1,87 

STRUPI 15 5,30 7 2,61 

ALKOHOL, DROGE 3 1,06 2 0,75 

KISLINE 16 5,65 9 3,36 

LEPILA, BARVE 10 3,53 7 2,61 
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Priloga 9: Tabela 7: Odgovori učencev na vprašanje: Katero varovalno opremo je potrebno 

uporabljati pri delu z nevarnimi snovmi iz vsakodnevnega življenja? 

ODGOVOR 

RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA 

ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] 

HALJO 151 53,36 171 63,81 

ZAŠČITNO MASKO ZA OBRAZ 220 77,74 114 42,54 

OČALA Z DIOPTRIJO 32 11,31 8 2,96 

ROKAVICE 146 51,59 22 8,21 

ZAŠČITNA OČALA 201 71,02 176 65,67 

MASKO ZA USTA 195 68,90 123 45,90 

NIČESAR 4 1,41 9 3,36 

ZAŠČITNI ČEVLJI 85 30,04 58 21,64 

 

Priloga 10: Tabela 8 Odgovori učencev na vprašanje: Kaj pomenijo H stavki?  

ODGOVOR 

RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA 

ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] 
Se nanašajo na priporočene ukrepe za 
zmanjšanje ali preprečevanje negativnih 
učinkov zaradi izpostavljenosti nevarni 
snovi ali zmesi. 12 4,24 32 11,94 
Se nanašajo na kazni zaradi neupoštevanja 
pravil varnega dela v laboratoriju. 9 3,18 15 5,60 
Se nanašajo na vrsto nevarnosti, ki jo 
povzroča nevarna snov ali zmes. 11 3,87 38 14,18 

Ne vem. 215 75,97 147 54,85 

 

Priloga 11: Tabela 9: Odgovori učencev na vprašanje: Kaj pomenijo R stavki? 

ODGOVOR 

RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA 

ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] ŠT. UČENCEV 5 DELEŽ UČENCEV [%] 

SO OBVESTILNI STAVKI 9 3,18 18 6,72 

SO STAVKI O NEVARNOSTI 18 6,36 21 7,84 

SO OPOZORILNI STAVKI 36 12,72 55 20,52 

NE VEM 201 71,02 158 58,96 
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Priloga 12: Tabela 10: Odgovori učencev na vprašanje: Kaj pomenijo S stavki?  

ODGOVOR 

RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA 

ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] 

SO OPOZORILNI STAVKI 12 4,24 31 11,57 

SO OBVESTILNI STAVKI 15 5,30 32 11,94 

SO STAVKI O NEVARNOSTI 23 8,13 31 11,57 

NE VEM 217 76,68 151 56,34 

 

Priloga 13: Tabela 11: Odgovori učencev na vprašanje: Kaj pomeni oznaka – piktogram 

(nevarno za vodno okolje)? 

ODGOVOR 

RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA 

ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] 

JEDKO 11 3,89 9 3,36 

OKSIDATIVNO  15 5,30 9 3,36 

NEVARNO ZA VODNO OKOLJE 254 89,75 242 90,30 

 

Priloga 14: Tabela 12: Odgovori učencev na vprašanje: Kaj pomeni oznaka – piktogram 

(jedko)? 

ODGOVOR 

RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA 

ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] 

EKSPLOZIVNO 36 12,72 10 3,73 

JEDKO 220 77,74 203 75,75 

DRAŽLJIVO 14 4,95 46 17,16 

 

Priloga 15: Tabela 13: Odgovori učencev na vprašanje: Kaj pomeni oznaka – piktogram 

(strupeno, dražljivo)? 

ODGOVOR 

RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA 

ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] 

OKSIDATIVNO 50 17,67 32 11,94 

RADIOAKTIVNO, MUTAGENO 35 12,37 35 13,06 

STRUPENO, DRAŽLJIVO 173 61,13 180 67,16 
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Priloga 16: Tabela 14: Odgovori učencev na vprašanje: Kako bi ravnal, če bi pri pouku v vaši 

učilnici nastal izreden dogodek (požar, eksplozija, razlitje nevarnih snovi, ipd.)? 

ODGOVOR 

RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA 

ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] 

ZAPUSTIL BI UČILNICO 95 33,57 71 26,49 

OBVESTIL BI UČITELJA IN SLEDIL 
NJEGOVIM NAVODILOM 204 72,08 186 69,40 

POKLICAL BI CENTER ZA 
OBVEŠČANJE 70 24,73 43 16,04 

NE VEM  13 4,59 13 4,85 

 

Priloga 17: Tabela 15: Odgovori učencev na vprašanje: Katero telefonsko številko je potrebno 

poklicati v primeru nesreče? 

ODGOVOR 

RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA 

ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] 

112 258 91,17 229 85,45 

113 55 19,43 32 11,94 

911 6 2,12 6 2,24 

1188 0 0,00 9 3,36 

NE VEM 3 1,06 7 2,61 

 

Priloga 18: Tabela 16: Odgovori učencev na vprašanje: Kako je potrebno poskrbeti za 

odpadne nevarne kemikalije? 

ODGOVOR 

RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA 

ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] 
LOČENO ZBIRAMO V POSEBNIH 
POSODAH 183 64,66 183 64,66 

ZLIVAMO V ODTOK 5 1,77 7 2,61 

ZBIRAMO V POSEBNIH POSODAH 80 28,27 55 20,52 

NIMAMO NEVARNIH KEMIKALIJ 44 15,55 12 4,48 
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Priloga 19: Tabela 17: Odgovori učencev na vprašanje: Kaj meniš, kaj je pravilno, da najprej 

naredimo v primeru zaužitja čistila za čiščenje vodovodnih cevi (na plastenki 

čistila je piktogram za jedko snov)? 

ODGOVOR 

RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA 

ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] 

ZAUŽIJEMO 1-2 DCL VODE 15 5,30 5 1,87 

ZAUŽIJEMO ČIM VEČ VODE 39 13,78 26 9,70 

ZAUŽIJEMO 1-2 DCL MLEKA 14 4,95 14 5,22 

NEMUDOMA IZZOVEMO BRUHANJE 49 17,31 82 30,60 

NEMUDOMA OBIŠČEMO 
ZDRAVNIKA 113 39,93 158 58,96 

NE VEM 73 25,80 24 8,96 

 

Priloga 20: Tabela 18: Odgovori učencev na vprašanje: Ali je v primeru zaužitja čistila za 

vodovodne cevi (na plastenki čistila je piktogram za jedko snov) obvezno obiskati 

zdravnika? 

ODGOVOR 

RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA 

ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] 

NE, NI POTREBNO 11 3,89 8 2,99 

SAMO V PRIMERU SLABEGA 
POČUTJA 43 15,19 22 8,21 

DA, V VSAKEM PRIMERU 185 65,37 214 79,85 

NE VEM 35 12,37 13 4,85 

 

Priloga 21: Tabela 19: Odgovori učencev na vprašanje: Kaj misliš, kaj je pravilno ravnanje v 

primeru, če se po koži polijemo s čistilom za vodovodne cevi (na plastenki je 

piktogram za jedko snov)?  

ODGOVOR 

RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA 

ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] 

SPIRAMO S ČIM VEČ TEKOČE VODE 44 15,55 135 50,37 

OBRIŠEMO S SUHO KRPO 43 15,19 14 5,22 

KOŽO NAMAŽEMO S HLADILNIM 
MAZILOM 37 13,07 25 9,33 

STERILNO POKRIJEMO IN NEMUDOMA 
OBIŠČEMO ZDRAVNIKA 121 42,76 89 33,21 

NE VEM 58 20,49 27 10,07 
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Priloga 22: Tabela 20: Odgovori učencev na vprašanje: Kaj od naštete varovalne opreme 

uporabljate pri delu z nevarnimi snovmi v tvojem domačem okolju? 

ODGOVOR 

RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA 

ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] 

ROKAVICE 157 55,48 149 57,1 

ZAŠČITNA OBLEKA/HALIJA 55 19,43 45 16,79 

MASKA ZA OBRAZ 19 6,71 28 10,45 

ZAŠČITNA OČALA 38 13,43 24 8,96 

OČALA Z DIOPTRIJO  15 5,30 13 4,85 

MASKO ZA USTA 38 13,43 34 12,69 

NIČESAR 24 8,48 37 13,81 

ZAŠČITNI ČEVLJI 18 6,36 15 5,60 

NE DELAMO Z NEVARNIMI 
SNOVI  40 14,13 7 2,61 

 

Priloga 23: Tabela 21: Odgovori učencev na vprašanje: Ali je med izvedbo eksperimentalnega 

dela (poskusov) dovoljeno uživanje hrane in pijače? 

ODGOVOR 

RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA 

ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] ŠT. UČENCEV  DELEŽ UČENCEV [%] 

NE, NIKOLI 200 70,67 213 79,48 

DA, VEDNO 15 5,30 7 2,61 

DA, AMPAK LE ČE DOVOLI UČITELJ 34 12,01 28 10,45 

NE VEM 19 6,71 5 1,87 
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Priloga 24: T test 

 

 

Notes 

Output Created 16-JUL-2016 12:15:19 

Comments  

Input Data C:\Users\Vesna\Documents\aktualno\di

plome\!petra basek\rezultati\vnosna 

tabela.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
544 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based 

on the cases with no missing or out-of-

range data for any variable in the 

analysis. 

Syntax T-TEST GROUPS=Stopnja(1 2) 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=sklop1 sklop2 sklop3 

sklop4 sklop5 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Resources Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,02 
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Group Statistics 

 Stopnja N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

sklop1 1,0 283 2,2721 1,43172 ,08511 

2,0 261 2,5785 1,17611 ,07280 

sklop2 1,0 283 5,2615 1,98813 ,11818 

2,0 261 5,2989 2,06685 ,12794 

sklop3 1,0 282 5,6028 ,82986 ,04942 

2,0 261 5,7280 ,86310 ,05342 

sklop4 1,0 283 5,6396 1,43566 ,08534 

2,0 261 5,5785 1,28249 ,07938 

sklop5 1,0 282 2,0355 ,56482 ,03363 

2,0 260 1,9731 ,38711 ,02401 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. t df 

sklop1 Equal variances assumed 7,097 ,008 -2,715 542 

Equal variances not 

assumed 

  -2,736 534,992 

sklop2 Equal variances assumed ,793 ,373 -,215 542 

Equal variances not 

assumed 

  -,215 534,329 
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sklop3 Equal variances assumed 3,866 ,050 -1,722 541 

Equal variances not 

assumed 

  -1,719 533,730 

sklop4 Equal variances assumed ,631 ,427 ,521 542 

Equal variances not 

assumed 

  ,524 541,457 

sklop5 Equal variances assumed 15,583 ,000 1,488 540 

Equal variances not 

assumed 

  1,510 499,574 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

sklop1 Equal variances assumed ,007 -,30646 ,11288 -,52819 

Equal variances not 

assumed 
,006 -,30646 ,11200 -,52646 

sklop2 Equal variances assumed ,830 -,03737 ,17389 -,37896 

Equal variances not 

assumed 
,830 -,03737 ,17417 -,37950 

sklop3 Equal variances assumed ,086 -,12513 ,07267 -,26787 

Equal variances not 

assumed 
,086 -,12513 ,07278 -,26809 

sklop4 Equal variances assumed ,602 ,06103 ,11709 -,16897 

Equal variances not 

assumed 
,601 ,06103 ,11655 -,16792 
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sklop5 Equal variances assumed ,137 ,06238 ,04193 -,01999 

Equal variances not 

assumed 
,132 ,06238 ,04132 -,01881 

 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Upper 

sklop1 Equal variances assumed -,08472 

Equal variances not assumed -,08646 

sklop2 Equal variances assumed ,30422 

Equal variances not assumed ,30477 

sklop3 Equal variances assumed ,01761 

Equal variances not assumed ,01783 

sklop4 Equal variances assumed ,29103 

Equal variances not assumed ,28999 

sklop5 Equal variances assumed ,14476 

Equal variances not assumed ,14357 

 


