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POVZETEK 
Posegi človeka v naravo velikokrat zmanjšujejo kakovost okolja, kar posredno ali neposredno vpliva 

tudi na kvaliteto življenja ljudi. Pred približno 50 leti je bil oblikovan pojem okoljske pismenosti in 

kasneje okoljskega izobraževanja, katerega glavni cilj je razvoj ljudi s primernim okoljskim znanjem, 

stališči in vedenjem. Znanje o tem, kakšen vpliv ima človek na okolje in kakšne spremembe se med tem 

zgodijo v naravi, tako predstavlja pomemben del okoljske pismenosti posameznika in močno povezuje 

interdisciplinarno okoljsko izobraževanje z naravoslovnim izobraževanjem. 

V diplomskem delu je poudarek na poznavanju okoljskih vsebin sedmošolcev, in sicer v prvem delu je 

predstavljena analiza učnih načrtov predmetov, ki se navezujejo na okoljsko vsebino in predstavljajo 

predznanje za vsebinski sklop Vplivi človeka na okolje predmeta naravoslovje v 7. razredu. Na podlagi 

učnih ciljev omenjenega vsebinskega sklopa je bil v drugem delu razvit in analiziran preizkus znanja za 

učence 7. razreda. Pri tem so sedmošolci izkazali povprečno znanje glede okoljskih vsebin. Najboljše so 

reševali naloge, ki so zahtevale zgolj poznavanje vsebine, najmanj točk so v povprečju dosegli pri 

nalogah analize, sinteze in vrednotenja. Pri tem so učenci v povprečju bolj reševali naloge, ki so 

preverjale cilje sklopa z naslovom Človek onesnažuje zrak, vodo in tla kot cilje sklopa Človek spreminja 

ekosisteme. Z analizo nalog in določitvijo merskih karakteristik preizkusa znanja smo preveriti tudi 

kvaliteto uporabljenega preizkusa znanja in ga preoblikovali tako, da imajo naloge ustrezno težavnost 

in ustrezen indeks diskriminativnosti.  

Ključni pojmi: okoljska pismenost, okoljsko izobraževanje, preizkus znanja, merske karakteristike, 

analiza nalog. 

 

 

  



ABSTRACT 
Human interventions in nature often reduce the quality of the environment, which directly or indirectly 

affects the quality of life of people. About 50 years ago the concept of environmental literacy was 

created and later environmental education, whose main goal is the development of people with 

appropriate environmental knowledge, attitudes and behavior. Knowledge about what kind of impact 

humans have on the environment and what changes are occurring in the nature, thus also represents 

an important part of the environmental literacy of individuals and strongly interdisciplinary links 

environmental education with science education. With this study I wanted to explore the topic of the 

environmental issues, particularly the impact of humans on the environment. The first part presents 

the theoretical part, which clarifies the environmental literacy and its importance, the development 

and the impact on education in schools. In the second part I focused on making a good knowledge test, 

which I used as an instrument for the study “Seventh grade primary school students' knowledge about 

environmental topics”. The results showed average knowledge of students regarding the topic of 

environment. The best results were shown in tasks requiring only the knowledge of contents and the 

fewest points on average were shown in tasks of analysis, synthesis and evaluation. The students were 

more successful in the tasks about the man polluting air, water and soil, than in the tasks regarding the 

man changing the ecosystems. With the analysis and the determination of measurement 

characteristics (validity, reliability, sensitivity and objectivity), as well as the attractiveness of the 

answers that were given in the exam, difficulty and discriminativity of individual tasks, our goal was to 

create a good and suitable knowledge test. In the second, empirical part I analyzed the curriculum from 

1st to 7th grade of primary school. The study involved 62 pupils from selected school in the central 

area of Slovenia.  

Key words: environmental literacy, environmental education, knowledge test, measurement 

characteristics, test analysis. 
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1 UVOD 
Posegi človeka v naravo velikokrat posredno ali neposredno zmanjšujejo kakovost okolja. Ocena 

ekosistemov novega tisočletja (Millennium Ecosystem Assessment), katere namen je bil oceniti 

posledice sprememb ekosistemov za človekovo blagostanje in analizirati možnost izboljšanja ohranitve 

in trajnostne rabe ekosistemov, opredeljuje naše obdobje kot obdobje zmanjševanja biodiverzitete in 

pospešene degradacije naših ekosistemov (Millennium Ecosystem Assessment, 2005).  

Da bi to preprečili, potrebujemo okoljsko pismene ljudi, ki bodo imeli poleg poglobljenega znanja o 

okolju tudi razvit primeren odnos do okolja ter bodo ravnali okoljsko odgovorno. Pri tem izobraževanje 

predstavlja enega od močnejših mehanizmov, kar nakazuje tudi osnovna UNESCO definicija okoljskega 

izobraževanja. Ta pravi, da je osnovni namen okoljskega izobraževanja pripraviti svetovno populacijo 

ljudi, ki se zaveda okoljske problematike in skrbi za okolje ter za probleme, povezane z njim. Pri tem 

ima razvito potrebno znanje, veščine, motivacijo in voljo za individualno ter skupinsko ukrepanje in 

iskanje rešitev glede trenutnih okoljskih problemov in preprečevanja novih (McBride, Brewer, 

Berkowitz, in Borrie, 2013).  

V diplomskem delu je analizirano znanje sedmošolcev o okoljskih vsebinah. V ta namen je prikazana 

analiza učnih načrtov predmetov, ki se navezujejo na okoljsko vsebino in predstavljajo predznanje 

vsebinskega sklopa Vplivi človeka na okolje pri predmetu naravoslovje v sedmem razredu osnovne šole. 

Na podlagi učnih ciljev omenjenega vsebinskega sklopa je bil razvit preizkus znanja, pri katerem so bile 

preverjene merske značilnosti preizkusa znanja in izvedena analiza vsebovanih nalog.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 OKOLJSKA PISMENOST 

 

2.1.1 OKOLJSKA PISMENOST IN IZOBRAŽEVANJE 

Korenine okoljske pismenosti segajo v leto 1968, ko je ta termin prvi uporabil Charles E. Roth (St. Clair, 

2003). Njegova kasnejša monografija opredeljuje korenine, evolucijo in tudi prihodnost okoljske 

pismenosti (Disinger in Roth, 1992).  

Da bi uspeli razvozlati izraz »okoljska pismenost«, moramo najprej vedeti, kaj je pismenost. Izraz 

pismenost se je pojavil okrog leta 1800. Prvoten pomen je bil osredotočen samo na sposobnost branja 

in pisanja, sčasoma pa se je pojem razširil in bil kmalu različno opredeljen s strani različnih avtorjev 

(McBride idr., 2013). Avtor St. Clair (2003) pravi, da izraz pismenost predstavlja aktivno uporabo in 

razumevanje pisane besede z namenom kritičnega mišljenja in razumevanje sveta. Definicija, ki jo je 

razvila organizacija UNESCO, trdi, da pismenost vključuje kontinuum učenja glede posameznikovih 

zmožnosti doseganja svojih ciljev, razvijanja svojega znanja in potenciala ter vključevanja v svojo 

skupnost in širšo družbo. Pojem pismenost se je tako iz prvotne definicije, sposobnosti branja in 

pisanja, razširil na sposobnost razumevanja, sprejemanja odločitev, ukrepanja ipd.  

Poznamo različne vrste pismenosti, kot so računalniška pismenost, matematična pismenost, kulturna 

pismenost, umetnostna pismenost ipd. Na področju okoljskih vsebin poznamo okoljsko, ekološko in 

eko pismenost. Izraz »okoljska pismenost« je bil prvič uporabljen pred 48 leti s strani že omenjenega 

avtorja Rotha, ki se je spraševal, po čem prepoznamo okoljsko pismenega človeka. Od takrat dalje se 

je izraz začel širše uporabljati in se skozi leta razvijati (McBride idr., 2013). Stables in Bishop (2001) na 

primer ločita med šibkimi in močnimi pojmi okoljske pismenosti, kjer se močni pojmi za razliko od šibkih 

razlikujejo po vsebnosti akcijske komponente oz. prookoljskega ravnanja okoljsko pismenega človeka. 

Najbolj splošno sprejet pomen okoljske pismenosti je, da vsebuje tako ozaveščenost glede okolja in 

skrb zanj ter z njim povezane probleme kot tudi znanje, veščine in motivacijo za iskanje rešitev glede 

trenutnih okoljskih problemov in preprečitev nastanka novih (NAAEE, 2004). Dualibi (2006) pravi, da 

bo preživetje človeške vrste odvisno prav od omenjene okoljske pismenosti, torej od naše sposobnosti 

pridobivanja znanja o naravi, razumevanja osnovnih okoljskih pojmov in dejanj. Okoljska pismenost 

tako omogoča, da se mladi naučijo ravnati z okoljem, da sprejemajo pomembne odločitve in ukrepe v 

korist okolja. Učencem pomaga pridobiti pozitiven odnos glede varstva in skrbi za naravo (Lukman, 

Lozano, Vamberger in Krajnc, 2013). S tematiko okoljske pismenosti se je razvijalo tudi okoljsko 
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izobraževanje oz. okoljska vzgoja, s tujko environmental education, ki po osnovni UNESCO definiciji iz 

leta 1975 strmi k temu, da bi razvila svetovno populacijo ljudi, ki se zaveda okoljske problematike, skrbi 

za okolje ter z njim povezane probleme in ima potrebno znanje, veščine, motivacijo in voljo za 

individualno ter skupinsko ukrepanje in iskanje rešitev glede trenutnih okoljskih problemov in 

preprečevanja novih. V nadaljnjem razvoju so leta 1977 oblikovali trije cilje okoljske izobrazbe, in sicer 

(1) spodbujanje skrbi za skladno ekonomsko, socialno, politično in ekološko soodvisnosti v urbanih in 

podeželskih področjih, (2) poskrbeti, da ima vsak možnost pridobiti znanje, vrednote, stališča in 

veščine, potrebne za varstvo narave in izboljšanje kvalitete okolja, ter (3) ustvariti nove vzorce vedenja 

posameznikov, skupin in celotne družbe do narave (McBride idr., 2013). 

Okoljsko pismen človek je tako postal glavni cilj okoljskega izobraževanja. Okoljsko izobraževanje, ki 

predstavlja interdisciplinarno področje, lahko tako pripomore k večjemu varstvu okolja, saj spodbuja 

posameznike, da vidijo probleme okolja, jih hkrati tudi razumejo ter skušajo nekaj ukreniti, da bi jih 

preprečili (McCue, 2003). Tako se ideje o rešitvi okoljskih problemov prenašajo naprej skupaj s 

potrebnim znanjem in veščinami (Ertekin in Yüksel, 2014). Kot je razvidno iz zapisanega, pomemben 

segment okoljskega izobraževanja predstavlja znanje, kar napeljuje na povezavo med okoljskim in 

naravoslovnim izobraževanjem. Čeprav je okoljsko izobraževanje izrazito interdisciplinarno, igra 

naravoslovno izobraževanje pomembno vlogo pri razumevanju naravoslovnih principov v povezavi z 

okoljskimi problemi. Tako je včasih težko določiti ostro mejo med naravoslovno in okoljsko 

pismenostjo, saj sta med seboj povezani (Krnel in Naglič, 2009).  

 

2.1.2 ELEMENTI OKOLJSKE PISMENOSTI 

Okoljsko pismenost sestavljajo naslednji elementi:  

1. Znanje ekologije: sem uvrščamo poznavanje pomembnejših ekoloških pojmov. Omenjeni element 

okoljske pismenosti vsebuje tako znanje in razumevanje glede delovanja naravnih sistemov kot tudi 

znanje in razumevanje o njihovih povezavah z družbo. 

2. Socialno-politično znanje: vključuje zavedanje gospodarske, socialne, politične in ekološke 

soodvisnosti v urbanih in ruralnih območjih. Dotika se razumevanja, kako človek s svojimi kulturnimi 

aktivnostmi vpliva na okolje z ekološkega pogleda, kakšni so odnosi med političnimi strukturami, 

verovanjem in okoljskimi vrednotami različnih kultur ipd. 

3. Znanje o okoljskih problemih: gre za razumevanje različnih okoljskih problemov in kako nanje vplivajo 

politične, izobraževalne, ekonomske in druge institucije. Osredotoča se na probleme na področju 
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kakovosti pitne vode, kakovosti ozračja, količine in kvalitete zemlje, upravljanja z odpadki, z 

življenjskimi prostorom živali ipd.  

4. Kognitivne sposobnosti: sem uvrščamo zmožnost prepoznavanja okoljskih problemov, njihovega 

definiranja, sinteze, analize in evalvacije informacij o okoljskih problemih z uporabo tako primarnih kot 

sekundarnih virov. V to kategorijo spadajo tudi sposobnost načrtovanja in izbiranja primernih akcijskih 

ukrepov oz. strategij ter njihova evalvacija in implementacija.  

5. Afektivna komponenta: osredotoča se na faktorje, ki posamezniku omogočijo lastno reflektiranje 

okoljskih problemov in ukrepanje, če posameznik presodi, da je to potrebno.  

6. Okoljsko odgovorno vedenje: vključuje aktivno in premišljeno sodelovanje pri iskanju rešitev 

okoljskih problemov. 

7. Dodatni elementi okoljsko odgovorno vedenja: sem uvrščamo percepcijo posameznika glede njegove 

zmožnosti doprinosa sprememb zaradi njegovega vedenja ter njegovo predvidevanje glede osebne 

odgovornosti (Karimzadegan in Meiboudi, 2012; McBride idr., 2013; Simmons, 1995). 

 

2.1.3 ZNANJE UČENCEV O OKOLJSKIH VSEBINAH 

Veliko raziskav se osredotoča na merjenje okoljske pismenosti oz. na merjenje znanja, stališč in vedenj 

v povezavi z okoljem. Večina jih poroča o pozitivnem odnosu do okolja, kjer imajo dekleta v primerjavi 

s fanti bolj pozitiven odnos. Glavni okoljski problemi, ki jih učenci in študentje zaznavajo, so 

onesnaževanje zraka, vode, nevarni odpadki, večanje prebivalstva v velikih mestih in izguba biološke 

raznolikosti. Pri tem so glavni viri informacij televizija, internet, knjige, časopisi, šola in prijatelji. Mifsud 

(2012) navaja, da je glede okoljskega znanja mogoče zaslediti različne ravni znanja, in sicer na eni strani 

nekateri raziskovalci poročajo o šibkem znanju, na drugi strani pa nekatere raziskave kažejo na dobro 

okoljsko znanje učencev in študentov (Mifsud, 2012).  

V nadaljevanju so podrobneje predstavljene tri izbrane raziskave iz slovenskega prostora, ki se 

osredotočajo tudi na preverjanje okoljskega znanja. 

2.1.3.1 Ocena znanja in delovanja osnovnošolcev glede ravnanja z odpadki 

Tomažič in Vidic (2011) sta izvedla raziskavo z namenom ocene znanja in delovanja 10 do 15 let starih 

osnovnošolcev glede ravnanja z odpadki. Želela sta preveriti, kako učenci ločujejo, zbirajo in odlagajo 

odpadke. Pri tem sta se osredotočila na štiri glavna vprašanja:  

 Ali slovenski osnovnošolski učenci vedo, kateri odpadki so bolj in manj nevarni v primeru 

napačnega odlaganja le-teh v naravi? 
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 Ali se učenci v domačem okolju ravnajo po pravilniku Republike Slovenije o odlaganju 

nenevarnih odpadkov? 

 Kakšen je odziv učencev v primeru, da opazijo neprimerno odlaganje odpadkov na prostem? 

 Od kod učenci pridobijo največ informacij o posledicah odlaganja nevarnih odpadkov na okolje 

in organizme? 

V raziskavi je sodelovalo 215 učencev v starosti od 10 do 15 let. Avtorja sta zbirala podatke s pomočjo 

vprašalnika, sestavljenega iz štirih delov. V prvem delu so učenci morali ovrednotiti odpadke od najbolj 

do najmanj nevarnih. V nadaljevanju so morali obrazložiti, kako sami ravnajo z različnimi odpadki. 

Opredeliti so morali, kateri izmed šestih danih načinov je najprimernejši za ravnanje z odpadki. V 

tretjem delu vprašalnika so učenci morali opredeliti, kaj storijo v primeru, ko na prostem opazijo 

neprimerno odvržene odpadke. Tudi tukaj so izbirali med petimi navedenimi odgovori. Zadnji del 

vprašalnika se je nanašal na to, od kod (dom, šola, knjige, internet in televizija) učenci pridobijo največ 

informacij o posledicah neprimernega odlaganja odpadkov na okolje. 

Rezultati raziskave so pokazali, da učenci večinoma vedo, kateri izmed naštetih odpadkov (olupki sadja, 

stelja, razpadajoč les, pločevinke, plastične vrečke, poškodovane plastenke detergentov, antibiotiki, 

baterije in motorno olje) so nenevarni ali nevarni za okolje in organizme. Pri tem so dekleta večkrat 

pripisovale višjo nevarnost odpadkom kot fantje. Rezultati drugega dela raziskave so pokazali, da le 42 

% anketiranih učencev doma pravilno ločuje odpadke, saj je veliko lažje in hitreje vse zavreči v koš za 

mešane odpadke. Veliko učencev rastlinsko olje zavrže v odtok, ostale odpadke (embalaža čistil, 

antibiotiki) pa kar med mešane odpadke. Iz raziskave je bilo tudi razvidno, da učenci največ informacij 

o tej tematiki pridobivajo preko televizije in interneta. 

Rezultati tako kažejo, da učenci vedo, kateri odpadki so nevarni ali nenevarni, ampak imajo omejeno 

znanje glede ravnanja z njimi. Avtorja menita, da je delež učencev, ki ne vedo, kako ravnati z nevarnimi 

in nenevarnimi odpadki, prevelik. Vzroke pripisujeta premajhni pozornosti tej temi, posebej v tretjem 

triletju osnovnošolskega izobraževanja. To je namreč obdobje, ki ga Kellert (1985) opredeljuje kot 

najprimernejše za učenje o okoljski tematiki in oblikovanje okoljskega zavedanja ter prookoljskega 

vedenja. Kot možne razloge za napačno ravnanje z odpadki navajata tudi morebitno neznanje staršev 

o tej tematiki. Namreč v primeru, da starši skrbno in pravilno odlagajo odpadke, je verjetnost večja, da 

bodo enako ravnali tudi njihovi otroci oz. ostali družinski člani. Avtorja sta z raziskavo potrdila, da 

primerno znanje učencev ne pomeni tudi primernega ravnanja v domačem okolju, zato avtorja v 

zaključku pozivata, da bi učenci morali biti vključeni v aktivnosti, kjer bi pridobivali tako dodatna znanja 

o okoljski problematiki kot razvijali pozitiven odnos do okolja (Tomažič in Vidic, 2011). 
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2.1.3.2 Razumevanje faktorjev onesnaževanja vode pri 15 in 16 letnikih 

Devetak in Rebolj (2013) sta izvedla raziskavo, v kateri sta se osredotočila na razumevanje faktorjev, ki 

vplivajo na onesnaženje voda pri učencih starih 15 in 16 let. Pri tem sta si zastavila dve raziskovalni 

vprašanji: 

 Kako dobro učenci v 15. in 16. letu starosti razumejo vpliv različnih faktorjev na onesnaženje 

voda? 

 Ali prihaja do statistično pomembnih razlik v znanju učencev prvega in drugega razreda srednje 

šole? 

V raziskavi je sodelovalo 281 učencev, izmed katerih je bilo 144 učencev prvega letnika in 137 učencev 

drugega letnika srednje zdravstvene šole. Podatki so bili zbrani s pomočjo preizkusa znanja, ki je bil 

sestavljen iz 7 nalog izbirnega tipa na temo različnih faktorjev, ki onesnažujejo vodo.  

Pri prvi nalogi so se učenci morali odločiti, katera izmed naštetih stvari najbolj onesnažuje vodo. 

Prevladujoč odgovor učencev prvega letnika je bil komunalne odplake, pri učencih drugega letnika pa 

industrija. Odgovora sta v medijih najpogosteje omenjena razloga za onesnaževanje. Iz rezultatov sta 

avtorja zato sklepala, da učenci spremljajo medije in se zavedajo osnovnih vzrokov onesnaževanja 

voda. Pri drugi oz. tretji nalogi so učenci odgovarjali na vprašanje, kaj lahko najdemo v vodi, če 

določimo prisotnost amonijaka oz. nitratov. Pri prisotnosti amonijaka so se učenci najpogosteje 

odločali za gnojevko, pri nitratih pa za odgovor soli. Nitrati so kemijsko sicer soli, vendar vir nitratov v 

vodi niso soli na splošno, ampak različna gnojila. To pomeni, da učenci o tem problemu niso dobro 

informirani. Četrta naloga je spraševala, kaj se zgodi z živalmi v reki v primeru prekomerne namnožitve 

zelenih alg. Večina učencev je pravilno odgovorila. Prav tako so skoraj vsi učenci poznali odgovor na 

peto nalogo, ki je spraševala o tem, kaj lahko sklepajo, če v reki ni rib in rastlin. Ta rezultat kaže, da 

učenci ekosisteme dobro povezujejo z onesnaževanjem. Šesta naloga je preverjala razumevanje 

samoočiščevanja rek. Večina je samoočiščevanje povezala z delovanjem mikroorganizmov. Po 

pogostosti pa je predvsem v prvem letniku izstopal tudi odgovor, da se reke samoočiščujejo s pomočjo 

odlaganja nerabnih produktov na breg. Avtorja menita, da je ta odgovor razumljiv, saj lahko pogosto 

vidimo različne odpadke na robu rek, kar je lahko učence napeljalo na izbiro omenjenega odgovora. 

Zadnja naloga preizkusa je preverjala, kaj lahko ugotavljamo s kemijskimi indikatorji za onesnaženost 

voda, kjer je večina učencev pravilno prepoznala kemijske parametre določevanja.  

Z raziskavo sta avtorja dokazala, da se znanje o tej tematiki izboljšuje tekom šolanja, saj so bili učenci 

drugega letnika pri preizkusu statistično bolj uspešni. V povprečju so učenci prvega letnika namreč 

dosegli 54,3 % točk, medtem ko so učenci drugega letnika dosegli 59,0 % točk. Pri tem sta obe skupini 

učencev bolje reševali splošnejša vprašanja, katerih vsebina je pogosto tudi del neformalnega 
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izobraževanja. Slabše znanje so izkazali na področju specifičnih, še posebej na kemijo vezanih 

informacij. V splošnem je znanje na preučevanem področju na stopnji povprečnega, kar opozarja na 

potrebno izboljšanje. Avtorja menita, da bi se v slovenskem izobraževalnem sistemu morali truditi za 

izboljšanje omenjenega znanja tudi s pomočjo sprememb kurikuluma (Devetak in Rebolj, 2013). 

2.1.3.3 Vpliv programa Ekošola na okoljsko pismenost osnovnošolcev 

Raziskava avtorjev Krnel in Naglič (2009) je bila izvedena z namenom preverbe vpliva mednarodnega 

programa Ekošola na okoljsko pismenost osnovnošolcev. Okoljsko pismenost sta razdelila na tri 

komponente, in sicer na okoljsko znanje, zavest in vedenje. Glede na omenjene komponente sta si 

zastavila naslednje tri hipoteze, kjer eksperimentalno skupino predstavlja 136 devetošolcev, vključenih 

v program Ekošola, kontrolno pa 97 devetošolcev, ki niso vključeni v omenjeni program: 

 Med kontrolno in eksperimentalno skupino obstajajo statistično pomembne razlike v 

okoljskem znanju. 

 Med kontrolno in eksperimentalno skupino obstajajo statistično pomembne razlike v okoljski 

zavesti. 

 Med kontrolno in eksperimentalno skupino obstajajo statistično pomembne razlike v 

prookoljskem vedenju. 

Podatki so bili zbrani s pomočjo tridelnega vprašalnika, kjer je bilo 16 vprašanj namenjenih preverjanju 

okoljskega znanja, 12 vprašanj je bilo namenjenih okoljski zavesti in 17 prookoljskemu vedenju. 

Vprašanja preverjanja znanja so se osredotočala na okoljske vsebine iz učnih načrtov naravoslovja, 

biologije, kemije in fizike za sedmi in osmi razred devetletke.  

Raziskovalca sta z analizo pridobljenih rezultatov potrdila prvo hipotezo. Pri vprašanjih, osredotočenih 

na okoljsko znanje, so namreč učenci eksperimentalne skupine v povprečju dosegli statistično 

pomembno več točk (47,1 %) kot kontrolna skupina (41,7 %). Pri tem sta bili najslabše rešeni nalogi na 

temo evtrofikacije (pod 10,0 % pravilnih odgovorov). V eni od omenjenih nalog so testiranci morali 

podati razlago pojava »cvetenja« morja, v drugi pa razložiti, ali je povečana rast alg v vodi dobra ali 

slaba. Drugi dve hipotezi sta bili zavrnjeni, saj se med kontrolno in eksperimentalno skupino niso 

pokazale statistično pomembne razlike niti pri okoljski zavesti niti pri prookoljskem vedenju (Krnel in 

Naglič, 2009).  

Iz navedenega lahko zaključimo, da večje znanje učencev ne vodi direktno do pogostejšega primernega 

ravnanja, kar se sklada z rezultati raziskave avtorjev Tomažiča in Vidičeve (2011). Prav tako pridobljeni 

rezultati na področju okoljskega znanja potrjujejo potrebo po njihovem izboljšanju, ki ga izpostavljata 

Devetak in Rebolj (2013). 
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2.2 PREIZKUS ZNANJA 
Za vpogled v znanje učencev o vsebini, ki nas zanima, moramo pridobiti zadostno količino podatkov, 

da lahko sklepamo o specifičnem znanju neke skupine učencev. Pri raziskovanju znanja učencev se 

navadno uporablja preizkus znanja. Ima številne pozitivne lastnosti, kot so: (1) večje število učencev 

reši preizkus znanja v kratkem času; (2) vsi učenci dobijo enaka vprašanja; (3) odgovori so lahko 

anonimni, kar pomeni, da učencem ni potrebno skrbeti, kako bodo njegovi dosežki vplivali na šolski 

uspeh; (4) preverimo lahko večji obseg učne vsebine ipd. Največji pomanjkljivosti sta neustreznost za 

mlajše učence in odsotnost neposrednega stika med raziskovalcem in testirancem. Pri izdelavi 

preizkusa znanja moramo biti pozorni na številne segmente, da lahko rečemo, da je preizkus res 

pravilno izdelan in da preverja prav to, kar nas zanima (Žagar, 2009).  

Že zaradi omenjenih lastnosti, kot sta preverjanje velike količine učne vsebine v kratkem času in večje 

število preverjenih učencev naenkrat, se preizkus znanja velikokrat uporablja za sumativno 

ocenjevanje v šolskem prostoru. Pri tem je na voljo veliko nasvetov, kako pripraviti kvaliteten preizkus 

znanja (Froncek, Hirschfeld in Thielsch, 2014).  

 

2.2.1 SESTAVLJANJE PREIZKUSA ZNANJA 

Žagar (2009) izpostavlja pet glavnih faz, ki so potrebne za izdelavo kvalitetnega preizkusa znanja. 

1. V prvi fazi je potrebno izdelati osnovo specifikacijske tabele. To je tabela, ki omogoča lažji 

pregled nad celotnim preizkusom znanja in vsebuje točno določene učne cilje in vsebine, tip 

nalog, oblikovane naloge s predvidenimi rešitvami in število točk za posamezno nalogo. V tej 

fazi je potrebno določiti učne cilje in vsebine, ki jih želimo preverjati, ter število nalog 

posameznega cilja. Pri tem moramo upoštevati njihove taksonomske ravni, ki so podrobneje 

predstavljene v poglavju 2.2.2 Bloomova taksonomija učnih ciljev. Pomembno je tudi, da z 

namenom zagotovitve vsebinske veljavnosti v tej fazi izhajamo iz učnega načrta.  

2. V drugi fazi se osredotočamo na določitev tipa nalog. Poznamo različne tipe nalog, in sicer od 

nalog izbirnega tipa in kratkih odgovorov do esejskih in strukturiranih nalog. Priporočljivo je v 

preizkus vključiti največ 4 različne tipe nalog, ki so izbrani predvsem glede na preverjane učne 

cilje.  

3. Tretja faza se nanaša na analizo nalog. Naloge apliciramo na ustreznem vzorcu učencev in nato 

preverimo njihovo diskriminativnost in težavnost, pri nalogah z več možnimi odgovori pa tudi 

atraktivnost posameznih odgovorov, kar je podrobneje predstavljeno v poglavju 2.2.3.1 

Težavnost, diskriminativnost nalog in atraktivnost posameznih odgovorov. V nadaljevanju nato 

izberemo ustrezne naloge in določimo njihovo razporeditev v preizkusu znanja. 
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4. Merske značilnosti preizkusa znanja preverimo v četrti fazi. Le-te so: veljavnost, zanesljivost, 

objektivnost in občutljivost (Žagar, 2009). Podrobneje so predstavljene v poglavju 2.2.3.2 

Merske značilnosti preizkusa znanja.  

5. Zadnja, peta faza, se nanaša na standardizacijo preizkusa znanja, kar pomeni, da natančno 

opredelimo postopek izvedbe preizkusa znanja ter vrednotenje rezultatov in oblikovanje 

norm. Norme nam omogočijo presoditi rezultat učenca glede na njegovo skupino. Poznamo 

več vrst norm, od katerih so pri preizkusu znanja najbolj pogoste centilne ali perceptivne 

norme. Te nam povedo, kakšen je odstotek boljših in slabših rezultatov v populaciji od uspeha 

določenega učenca (Žagar, 2009). Šele takemu inštrumentu nato lahko rečemo preizkus znanja 

določene vsebine. 

 

2.2.2 BLOOMOVA TAKSONOMIJA UČNIH CILJEV 

Pri oblikovanju preizkusa znanja je pomembno, da upoštevamo različne taksonomske ravni preverjanih 

ciljev. Pri tem se najpogosteje uporabljajo kategorije spoznavnih ciljev po Bloomu. Bloom je s pomočjo 

svojih sodelavcev leta 1956 opredelil šest različnih kognitivnih kategorij: 

 

1. Znanje: v to kategorijo uvrščamo poznavanje dejstev, procesov, kriterijev, simbolov in pojavov. 

2. Razumevanje: poznamo tri vrste razumevanja, in sicer prevajanje, ekstrapolacijo in 

interpretacijo. Sem spada opis z drugimi besedami, prevod v drugo obliko, prevajanje slik, 

tabel, grafov ipd. 

3. Uporaba: nanaša se na uporabo znanja v različnih situacijah, pri reševanju različnih problemov. 

Učenci uporabljajo znanja in veščine ter jih vpeljejo v vsakodnevna opravila in dolžnosti.  

4. Analiza: vključuje razčlenitev gradiva. Sem spadata analiza elementov, odnosov in analiza 

organizacijskih načel. Učenec razlikuje dejstva od hipotez, razlikuje vedenja pri različnih 

organizmih, mehanizmih, prepoznava odnose, razčleni kompleksnejše zadeve ipd. 

5. Sinteza: poudarja povezovanje delov v celoto. Učenec oblikuje nove ideje, nove modele, izdela 

načrt ipd. 

6. Vrednotenje: gre za evalvacijo oz. presojanje idej in metod. Predstavlja visoko miselno 

aktivnost z uporabo kriterijev (Zorman, 1974). 

 

Tekom let, natančneje leta 2001, se je taksonomija nekoliko spremenila. V novi različici Bloomove 

taksonomije vrednotenje ni več na vrhu, saj jo je zamenjal glagol »ustvarjanje«. Pojmi, zapisani kot 

kategorije, po novem niso več samostalniki, ampak glagoli. S tem so želeli opredeliti posameznikovo 
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razmišljanje in ne vedenje. Nova verzija Bloomove taksonomije je sedaj sestavljena iz naslednjih 

glagolov:  

 

1. pomnjenje, 

2. razumevanje, 

3. uporabljanje, 

4. analiziranje, 

5. evalvacija ali vrednotenje, 

6. ustvarjanje.  

 

Razlika v stari in novi Bloomovi taksonomiji je ta, da so bile v prvotni razporeditvi kategorije hierarhično 

razporejene po pomembnosti z namenom, da posameznik najprej osvoji najnižjo kategorijo in se počasi 

vzpenja navzgor. Tudi spremenjena taksonomija je urejena od manj kompleksne do bolj kompleksne, 

vendar strokovnjaki menijo, da se veščine, kot npr. razumevanje, lahko prenašajo oz. obravnavajo v 

vseh kategorijah. Zato je prekrivanje med kategorijami dovoljeno (Munzenmaier in Rubin, 2013).  

 

2.2.3 ANALIZA NALOG IN PREVERJANJE MERSKIH ZNAČILNOSTI PREIZKUSA 

ZNANJA 

 

2.2.3.1 Težavnost, diskriminativnost nalog in atraktivnost predloženih odgovorov 

Težavnost, diskriminativnost in atraktivnost oz. privlačnost predloženih odgovorov so pomembni vidiki, 

ki jih moramo preveriti pri preizkusu znanja. Z njimi dobimo boljši vpogled v naloge, ki smo jih vključili 

v preizkus, in s tem tudi boljši vpogled v njihovo primernost.  

 Težavnost nalog 

Težavnost nalog ugotavljamo z različnimi formulami, odvisno od tipa naloge. Najbolj osnovna formula, 

ki jo uporabljamo pri nalogah, kjer so odgovori točkovani z eno točko, je, da za vsako nalogo ugotovimo 

odstotek učencev, ki so nalogo pravilno rešili. Nižji kot je dobljeni odstotek, težja je naloga. V primeru, 

da lahko pri nalogi dosežemo večje število točk, moramo uporabiti formulo: 

Težavnost = (Bs + Ss – (2N x min. št. točk)) / (2N x (max. št. točk – min. št. točk)), 

pri kateri oznaka Bs pomeni vsoto točk zgornjih 25 % učencev; Ss vsoto spodnjih 25 % učencev; N 25 % 

učencev od njihovega celotnega števila; max. št. točk največje število možnih točk pri nalogi in min. št. 

točk najmanjše število možnih točk pri nalogi. Težavnost nalog se giblje med 0 in 100 %, kjer 100 % 

pomeni, da so nalogo pravilno rešili vsi testiranci. V preizkus znanja nato vključimo naloge, katerih 
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odstotki se gibljejo med 20 in 80 %. Pri tem je smiselno dodati tudi eno ali dve zelo lahki in težki nalogi. 

Povprečna težavnost preizkusa znanja mora bi med 50 in 60 % (Žagar, 2009). 

 Diskriminativnost 

Z določanjem diskriminativnosti nalog preverimo, kako posamezna naloga ločuje med boljšimi in 

slabšimi učenci. Pri tem je najbolj enostavna in uporabna metoda ekstremnih skupin. Učence razdelimo 

glede na dosežene točke na celotnem preizkusu znanja, kjer izberemo 20 % najboljših in 20 % najslabših 

učencev. Za vsako nalogo moramo ugotoviti, koliko izmed obeh skupin učencev je nalogo pravilno 

rešilo, nato uporabimo formulo za izračun indeksa diskriminativnosti: 

Diskriminativnost = (Bs – Ss) / N, 

pri kateri oznaka Bs pomeni število pravilnih rešitev pri najboljših 20 % učencev; Ss število pravilnih 

rešitev pri najslabših 20 % učencev in N 20 % učencev od njihovega celotnega števila. Pri nalogah z več 

točkami uporabimo drugo formulo: 

Diskriminativnost = (Bs – Ss) / (N x (max. št. točk – min. št. točk)), 

pri kateri oznaka Bs pomeni vsoto točk zgornjih 25 % učencev; Ss vsoto točk spodnjih 25% učencev in 

N 25 % učencev od njihovega celotnega števila. Vrednost indeksa diskriminativnosti se giblje med -1 in 

+1, kjer indeks +1 pomeni, da naloga maksimalno razlikuje po znanju boljše učence od slabših. V 

primeru indeksa 0 naloga učencev ne razlikuje, indeks -1 pa pomeni, da so nalogo bolje reševali slabši 

učenci. Priporočljivost indeksa diskriminativnosti nalog, vključenih v preizkus znanja, je najmanj 0,20, 

vendar ga je potrebno presojati v odvisnosti od težavnosti (Žagar, 2009).  

 Atraktivnost predloženih odgovorov 

Atraktivnost predloženih odgovorov merimo pri nalogah izbirnega tipa. Izračunamo jo z določitvijo 

odstotka učencev, ki so se odločili za posamezen odgovor. Da je odgovor atraktiven oz. privlačen, lahko 

trdimo, ko odgovor izbere najmanj 5 % učencev. Pri vključitvi lahkih nalog z namenom zajetja širšega 

razpona znanja učencev je to zelo težko zagotoviti (Žagar, 2009). 

 

2.2.3.2 Merske značilnosti preizkusa znanja 

 Veljavnost 

Veljavnost meri, koliko smo se v resnici približali svojim ciljem in s tehniko pridobivanja podatkov res 

pridobili podatke, ki jih potrebujemo (Jennings, Slack, Mollon, in Warholak, 2016). Poznamo več vrst 
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veljavnosti, medtem ko sta za preizkus znanja pomembni predvsem vsebinska in kriterijska veljavnost. 

Vsebinska odgovarja na vprašanje, ali vsebina preizkusa znanja res preverja želene učne cilje. 

Kriterijsko veljavnost pa preverjamo tako, da rezultate preizkusa znanja primerjamo z drugimi rezultati, 

ki jih določimo kot kriterij (Žagar, 2009). 

 Zanesljivost 

Zanesljivost preizkusa znanja, ki kaže stabilnost dobljenih rezultatov, lahko določimo z različnimi 

metodami. Te so na primer ponavljalna (test − retest) metoda, metoda enakih polovic, metoda 

paralelnih oblik ter metoda analize notranje konsistentnosti. Slednja se uporablja najpogosteje (Žagar, 

2009). Pri tej metodi lahko določimo Cronbachov koeficient alfa, ki nam pove, kako konsistentno so 

preizkus znanja reševali učenci – ali je učenec, ki je slabše reševal določeno nalogo, slabše reševal tudi 

drugo nalogo oz. ali je učenec, ki je dobro reševal določeno nalogo, dobro reševal tudi druge naloge. 

Vrednosti se gibljejo med 0 in 1, kjer predstavlja višja vrednost višjo zanesljivost preizkusa znanja. Pri 

tem je kriterij naslednji: > 0,90 zelo visoko zanesljiv; 0,80–0,90 visoko zanesljiv; 0,70–0,79 zanesljiv; 

0,60–0,69 minimalno zanesljiv in < 0,60 nesprejemljivo nizko zanesljiv preizkus znanja (Cohen, Manion, 

in Morrison, 2007).             

 Objektivnost 

Objektivnost se nanaša na nepristransko vrednotenje odgovorov v preizkusu znanja. Računsko jo lahko 

določimo tako, da koreliramo število točk učencev, pridobljenih s strani različnih ocenjevalcev ali s 

pomočjo ponovnega ocenjevanja. Objektivnost je močno odvisna od tipa nalog, pri čemer naloge 

izbirnega tipa dajejo večjo objektivnost v primerjavi z nalogami, pri katerih mora učenec sam oblikovati 

odgovor (Žagar, 2009). 

 Občutljivost 

Občutljivost razumemo kot sposobnost razlikovanja med učenci glede na njihovo znanje. Torej učenci 

z boljšim znanjem praviloma dosegajo boljše rezultate in učenci s slabšim znanjem slabše. Preizkus 

znanja je občutljiv, če vsebuje različno težke naloge, torej da nekatere naloge rešijo vsi, nekatere pa le 

določeno število učencev (Žagar, 2009). Pri tem lahko za kriterij uporabljamo standardni odklon 

(Jennings idr., 2016). 
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2.2.4 OPREDELITEV PROBLEMA, NAMEN, CILJI TER RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

2.2.4.1 Opredelitev problema in namen 

Pečjak (2010, str. 50) pravi: »V civiliziranem svetu verjetno ni človeka, ki ne bi nič vedel o ekološki 

ogroženosti.« V zadnjih letih se povečuje poročanje o stanju okolja s poudarkom na vrednotenju 

okoljske problematike (Bernard Vukadin, 2007). To je pripomoglo k temu, da danes poskušamo 

razmišljati bolj okoljevarstveno in jasneje vidimo tudi negativne posledice, ki jih prinaša gospodarski 

napredek (Koželj in Vuk, 1987). Nekateri posegi človeka v okolje namreč pogosto zmanjšujejo njegovo 

kakovost in posredno ali neposredno tudi kakovost človekovega blagostanja (Krnel idr., 2002).  

Številni znanstveniki menijo, da okoljsko izobraževanje z glavnim ciljem oblikovanja okoljsko pismene 

populacije predstavlja najboljši odgovor na okoljske probleme (McBride idr., 2013). Pri tem se okoljsko 

izobraževanje osredotoča na konstruiranje znanja o okolju, zavedanje pomena čistega okolja in 

okoljsko odgovornega ravnanja. Znanje o tem, kakšen vpliv ima človek na okolje in kakšne spremembe 

se med tem zgodijo v naravi, tako predstavlja pomemben del okoljske pismenosti posameznika in 

močno povezuje interdisciplinarno okoljsko izobraževanje z naravoslovnim izobraževanjem. Namen 

diplomskega dela je predstaviti analizo slovenskih učnih načrtov osnovnošolskih predmetov, ki 

vključujejo učne cilje v povezavi z okoljsko tematiko, in razvoj inštrumenta za preverjanje znanja 

sedmošolcev o okoljskih vsebinah s poudarkom na vplivu človeka na okolje pri predmetu naravoslovje.  

 

2.2.4.2 Cilja in raziskovalna vprašanja 

Za namen diplomskega dela smo si zastavili dva cilja: 

 s pomočjo analize učnih načrtov opredeliti vsebino učnih ciljev, ki se navezujejo na okoljsko 

vsebino in predstavljajo predznanje za vsebinski sklop Vplivi človeka na okolje (predmet 

naravoslovje, 7. razred ),  

 na podlagi učnih ciljev vsebinskega sklopa Vplivi človeka na okolje (predmet naravoslovje, 7. 

razred) razviti preizkus znanja iz omenjenih vsebin za učence 7. razreda. 

 

Za dosego ciljev je bilo opredeljenih pet raziskovalnih vprašanj: 

 Pri katerih predmetih in vsebinah najdemo učne cilje, ki se navezujejo na okoljsko vsebino in 

predstavljajo predznanje za vsebinski sklop Vplivi človeka na okolje (predmet naravoslovje, 7. 

razred)?  

 Kakšna je vsebina učnih ciljev, ki se navezujejo na okoljsko vsebino in predstavljajo predznanje 

za vsebinski sklop Vplivi človeka na okolje (predmet naravoslovje, 7. razred)?  

 Kakšne so merske karakteristike sestavljenega preizkusa znanja na podlagi učnih ciljev 

vsebinskega sklopa Vplivi človeka na okolje (predmet naravoslovje, 7. razred)? 
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 Kakšni sta težavnost in diskriminativnost posameznih nalog v preizkusu znanja za vsebinski 

sklop Vplivi človeka na okolje (predmet naravoslovje, 7. razred)? 

 Kakšna je privlačnosti posameznih odgovorov pri izbirnem tipu posameznih nalog v preizkusu 

znanja za vsebinski sklop Vplivi človeka na okolje (predmet naravoslovje, 7. razred)? 

3 METODE DELA 

 

3.1 ANALIZA UČNIH NAČRTOV 
V prvem delu diplomskega dela smo analizirali dokumente, in sicer učne načrte predmetov, ki 

vsebujejo okoljsko vsebino in predstavljajo predznanje za vsebinski sklop Vplivi človeka na okolje 

(predmet naravoslovje, 7. razred). Ti predmeti so spoznavanje okolja (1., 2. in 3. razred), naravoslovje 

in tehnika (4. in 5. razred), naravoslovje (6. in 7. razred), gospodinjstvo (5. in 6. razred) in izbirni 

predmet okoljska vzgoja (7., 8. in 9. razred). Pri tem smo se osredotočili na tematski sklop, učne cilje, 

osnovne obravnavane pojme, predlagane vsebine in določene standarde znanja. 

 

3.2 PREIZKUS ZNANJA 
V drugem delu je bila uporabljena kvantitativna metoda zbiranja podatkov, ki je potekala na 

neslučajnostnem priložnostnem vzorcu. Vzorec je obsegal 62 učencev 7. razreda osnovne šole iz 

osrednjega dela Slovenije. Inštrument zbiranja podatkov je bil preizkus znanja, ki je bil sestavljen na 

podlagi učnih ciljev vsebinskega sklopa Vplivi človeka na okolje (predmet naravoslovje, 7. razred). Kot 

je razvidno iz Preglednice 1, je preizkus znanja vseboval 14 nalog različnih tipov. Naloge so bile glede 

na Bloomovo taksonomijo razdeljene po napotkih Državne komisije za vodenje nacionalnega 

preverjanja znanja za pripravo preizkusov znanja v osnovni šoli, in sicer 30 % nalog je zahtevalo 

poznavanje (1. raven), 35 % nalog razumevanje in uporabo (2. raven) ter 35 % nalog analizo, sintezo in 

vrednotenje (3. raven) (DKNPZ, 2005). Specifikacijska tabela oblikovanega in uporabljenega preizkusa 

znanja je priložena v Prilogi 2. Pridobljeni podatki so bili vneseni v Excel in obdelani s pomočjo SPSS 

programa. Analiza nalog je bila izračunana, kot je opisano v poglavju 2.2.3.1 Težavnost, 

diskriminativnost nalog in atraktivnost predloženih odgovorov. Zanesljivost je bila določena z metodo 

analize notranje konsistentnosti in z izračunom Cronbachovega koeficienta alfa, objektivnost s 

pomočjo ponovnega ocenjevanja po dveh mesecih in z izračunom Pearsonovega koeficienta, vsebinska 

veljavnost s pomočjo preverbe učnih ciljev specifikacijske tabele in občutljivost s pregledom razpršitve 

dobljenih rezultatov učencev. 
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Preglednica 1: Predstavitev učnih ciljev učnega načrta za predmet naravoslovje (Skvarč idr., 2011) v 
povezavi z nalogo, Bloomovo taksonomijo in številom možnih točk posamezne naloge 

CILJ  NALOGA RAVEN ŠT. TOČK 
SKUPNO 

ŠT. TOČK 

Spoznajo pomen biotske pestrosti za stabilnost ekosistema. 
2. A, B 1. 1 

4 
12. 3. 3 

Spoznajo primere antropogenih ekosistemov (npr. njivo, 

sadovnjak, gojeni travnik, vinograd itd.) in proučujejo biotsko 

pestrost v bližnjih naravnih in antropogenih ekosistemih. 

5. 3. 6 6 

Spoznajo iz primerjave delovanja naravnih in antropogenih 

ekosistemov, zakaj mora človek antropogene ekosisteme 

neprestano vzdrževati (npr. z gnojenjem, odstranjevanjem 

plevela in škodljivcev). 

2. C, Č 1. 1 
1,5 

2. D 2. 0,5 

Razumejo, da v naravi ni koristnih ali škodljivih vrst, temveč 

so v antropogenih ekosistemih le z vidika človeka posamezne 

živalske in rastlinske vrste škodljive (npr. škodljivci poljščin in 

sadnega drevja, pleveli) ali koristne (čebele, plenilci 

škodljivcev). 

1. 2. 3 

4 

6. 2. 1 

Spoznajo vplive in posledice gnojenja v kmetijstvu ter 

uporabe pesticidov (npr. herbicidov, insekticidov) na 

onesnaženje podtalnice. 

14. 2. 4 4 

Spoznajo možne posledice odstranjevanja dreves iz gozda 

(npr. primerjava selektivne sečnje in goloseka). 
2. G 2. 0,5 0,5 

Razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z neposrednim 

varovanjem vse narave in biosfere nasploh, s sonaravno rabo 

krajine in trajnostnim razvojem , še posebej na zavarovanih 

območjih. 

7. 1. 2,5 2,5 

Spoznajo, da se zaradi naravnih vzrokov (npr. poplav, 

vulkanov) in človekovih dejavnosti lahko v vodi, zraku in tleh 

poveča vsebnost snovi (onesnaževalcev), ki škodljivo vplivajo 

na organizme in s tem rušijo naravno ravnovesje. 

4. 1. 1,5 

2,5 

9. 2. 1 

Spoznajo glavne vzroke onesnaževanja (površinskih voda, 

podtalnice, zraka in prsti ), ključne onesnaževalce , posledice 

njihovega delovanja na organizme in okolje ter načine in 

ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje onesnaževanja. 

8. 2. 3 

5,5 

11. 1. 2,5 

Spoznajo vplive različnih vrst prometa in komunikacij na 

okolje (onesnaževanje zraka, vode in prsti) in organizme (npr. 

hrup). 

3. 1. 1,5 1,5 

Spoznajo vzroke za povečevanje emisij plinov (ogljikovega 

dioksida, metana, dušikovega oksida) in s tem povezano 

prekomerno segrevanje ozračja (povečan učinek tople grede), 

ki se odraža v spreminjanju podnebja in v kopenskih in vodnih 

ekosistemih. 

2. E, F 2. 1 

7 10. 1. 2 

13. 3. 4 
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4 REZULTATI Z DISKUSIJO 

 

4.1 ANALIZA UČNIH NAČRTOV 
Z namenom odgovoriti na prvi dve raziskovalni vprašanji na temo opredelitve učnih ciljev, ki se 

navezujejo na okoljsko vsebino in predstavljajo predznanje za vsebinski sklop Vplivi človeka na okolje 

(predmet naravoslovje, 7. razred), smo analizirali učne načrte osnovnošolskih predmetov. Pri tem smo 

ugotovili, da se učenci že takoj ob začetku šolanja srečajo z okoljskimi vsebinami. Učenci spoznavajo 

njihovo okolje in živa bitja ter se postopoma učijo o njegovem varstvu. Kot je razvidno iz operativnih 

učnih ciljev analiziranih učnih načrtov, se njihovo znanje tekom šolanja nadgrajuje s poglabljanjem 

razumevanja že obravnavanih pojmov in procesov ter s spoznavanjem novih. Pri tem poskušajo razviti 

tudi pozitiven odnos do narave, pridobiti zavest in občutek za skrb ter ohranjanje le-te, na kar 

nakazujejo predvsem splošni cilji analiziranih učnih načrtov. 

Kot je razvidno iz Preglednice 2, je prvi predmet, pri katerem se učenci srečajo s tematiko okolja, 

spoznavanje okolja. Predmet vsebuje različne tematske sklope, ki se od prvega do tretjega razreda 

osnovne šole nadgrajujejo. Za graditev predznanja, potrebnega za reševanje nalog oblikovanega 

preizkusa znanja, so pomembni predvsem tematski sklopi Snovi, Pojavi, Živa bitja, Človek, Promet in 

Okoljsko vzgoja, pri čemer izstopa sklop Okoljska vzgoja. Učenci se namreč tam že učijo o varovanju 

narave, glavnih onesnaževalih, posledicah onesnaževanja vode, zraka in tal ipd.  
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Preglednica 2: Analiza učnih načrtov razredne stopnje za predmeta spoznavanje okolja (Kolar, Krnel in 
Velkavrh, 2011) ter naravoslovje in tehnika (Vodopivec, Papotnik, Gostinčar Blagotinšek, Skribe Dimec 
in Balon, 2011) 

IME PREDMETA RAZRED TEMATSKI SKLOP OSNOVNI POJMI 

Spoznavanje okolja 

1. 

Snovi 

Oznake za nevarne snovi 

2. Oznake za nevarne snovi 

3. Lastnosti zraka; odpadki 

1. 

Pojavi 

Vremenska stanja 

2. Vremenski pojavi 

3. Vremenski pojavi; vremenska stanja 

1. 

Živa bitja 

Živa bitja in okolja 

2. Polje in vrt 

3. Živa bitja; okolja v Sloveniji 

1. Človek Škodljive snovi za človeka 

3. Promet Promet; onesnaževanje 

1. 

Okoljska vzgoja 

Vpliv človeka na okolje; onesnaževanje 

2. Posledice onesnaževanja 

3. 
Vpliv človeka na okolje; odpadki; glavni 
onesnaževalci vode, zraka in tal 

Naravoslovje in tehnika 

4. 

Snovi 

Oznake za nevarne snovi; ločevanje odpadkov  

5. 
Nevarne snovi; pomen vode; onesnaževalci voda, 
zraka in tal 

4. 
Pojavi 

Pomen vode; les in papir 

5. Gorenje; toplota in temperatura 

4. 
Živa bitja 

Prilagojenost živih bitij; dednost in okolje 

5. Dihanje; biotska pestrost; trajnostni razvoj 

 

V četrtem in petem razredu, ko se učenci srečajo s predmetom naravoslovje in tehnika, ne najdemo 

posebnega sklopa, poimenovanega Okoljska vzgoja. Pa vendar učenci v sklopih Snovi, Pojavi in Živa 

bitja pridobijo pomembne osnove o biotski pestrosti, trajnostnem razvoju in prilagojenosti živih bitij, 

kot tudi nadgradijo znanje o nevarnih snoveh, pomenu vode, glavnih onesnaževalcih okolja ipd.  

Kot je razvidno iz Preglednice 3, v šestem in sedmem razredu osnovne šole najdemo tematiko okolja v 

učnem načrtu predmeta naravoslovje. Ta vsebuje tudi tematski sklopi Vpliv človeka na okolje, na 

katerega smo se osredotočili pri izdelavi preizkusa znanja. Pomemben del predstavljajo tudi sklopi 

Snovi, Energija in Živa narava, kjer se učenci osredotočajo na vire surovin in goriv, obnovljive in 

neobnovljive vire, hrup, zgradbo in delovanje ekosistemov ipd. 

Tematike okolja se učenci dotaknejo tudi pri predmetu gospodinjstvo v šestem razredu, kjer se v sklopu 

Bivanje in okolje posvetijo pravilnemu ravnanju z odpadki in razvijanju primernega odnosa do okolja.  

Učenci lahko svoje znanje nagradijo tudi s triletnim izbirnim predmetom v zadnjem triletju osnovne 

šole okoljska vzgoja, katere cilj je tudi razvijanje akcijske komponente okoljske pismenosti. 
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Podrobnejše analize učnih načrtov predmeta okoljska vzgoja in ostalih omenjenih predmetov je 

predstavljena v Prilogi 1. 

V nadaljevanju osnovnošolskega izobraževanja se učenci o okoljskih vsebinah učijo predvsem v okviru 

predmetov biologija in kemija, katerih učni načrti za namene naše raziskave niso bili podrobneje 

analizirani. 

Preglednica 3: Analiza učnih načrtov predmetne stopnje za predmete naravoslovje (Skvarč idr., 2011), 
gospodinjstvo (Simčič idr., 2011) ter okoljska vzgoja (Marentič Požarnik idr., 2004) 

 
IME PREDMETA 
 

RAZRED TEMATSKI SKLOP OSNOVNI POJMI 

Naravoslovje 

6. 
Snovi 

Oznake nevarnih snovi; fosilna goriva; naravni viri 
surovin in goriv 

7. Lastnosti plinov v zraku; viri voda; gorenje 

6. 
Energija 

Sonce; obnovljivi in neobnovljivi viri energije 

7. Svetloba; zvok; onesnaževanje okolja s hrupom 

6. 

Živa narava 

Neživi dejavniki okolja 

7. 
Gozd kot ekosistem; ekosistemi; biotska 
raznovrstnost 

6. 
Vpliv človeka na 
okolje 

Izkoriščanje virov voda; varčevanje z energijo; 
varovanje okolja; odpadki 

7. 
Pomen biotske pestrosti; naravni in antropogeni 
ekosistemi; škodljive in neškodljive vrste; 
onesnaževanje tal, zraka in voda 

Gospodinjstvo 6. Bivanje in okolje Odpadki; odnos do okolja 

Okoljska vzgoja 
Izbirni predmet 

7. 
8. 
9. 

Voda 
Pomen voda; onesnaževalci voda; ukrepi za 
izboljšanje 

Zrak 
Glavni onesnaževalci zraka; globalno 
onesnaževanje zraka 

Energija Viri energije; varčna poraba energije 

Tla Vloga tal v prehranjevalni verigi; degradacija tal 

Biotska pestrost Izumiranje vrst; pomen biotske pestrosti 

Okolje kot 
povezan sistem 

Kroženje snovi; vpliv človeka na okolje; odnos do 
okolja 

Okolje včeraj, 
danes, jutri 

Razvojne spremembe; reševanje okoljskih 
problemov  

Okolje kot način 
življenja 

Življenjski ciklus; ekološka sled; primer 
spreminjanja okolja 

 

4.2 ANALIZA PREIZKUSA ZNANJA 

 

4.2.1 ANALIZA PREIZKUSA ZNANJA NA SPLOŠNO 

Z namenom odgovoriti na raziskovalna vprašanja glede analize nalog in določitve merskih karakteristik 

smo na podlagi učnih ciljev vsebinskega sklopa Vplivi človeka na okolje (predmet naravoslovje, 7. 

razred) pripravili preizkus znanja.  
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Preizkus znanja je rešilo 62 učencev in učenk iz osnovne šole v osrednji Sloveniji. Iz Grafa 1 je razvidna 

razporeditev dosežkov učencev pri reševanju preizkusa znanja. Skupno je preizkus obsegal 40 točk. V 

povprečju so učenci dosegli 58,1 % vseh točk. Nekaj učencev je doseglo le 26,0 % vseh točk, 

najuspešnejši učenci pa 88,0 % točk od skupnega števila vseh točk. 

 

 

Preglednica 4: Uspešnost reševanja preizkusa znanja glede na Bloomovo taksonomijo 

RAVEN BLOOMOVE TAKSONOMIJE 
POVPREČEN REZULTAT USPEŠNOSTI 

REŠEVANJA (%) 

1. RAVEN (poznavanje) 72,8 

2. RAVEN (razumevanje in uporaba) 55,1 

3. RAVEN (analiza, sinteza in vrednotenje) 47,9 

Graf 1: Rezultati preizkusa znanja 
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Če naloge preizkusa razdelimo v tri širše skupine glede na kognitivno stopnjo, lahko ugotovimo, da so 

učenci najbolje reševali naloge, ki so zahtevale zgolj poznavanje vsebine. Manj kot polovico točk so v 

povprečju dosegli pri nalogah analize, sinteze in vrednotenja (Preglednica 4). 

Preglednica 5: Uspešnost reševanja preizkusa znanja glede na učne cilje predmeta naravoslovje 
(Skvarč idr., 2011) 

CILJ 
POVPREČEN 

REZULTAT (%) 

1. Spoznajo pomen biotske pestrosti za stabilnost ekosistema. 55,2 

2. Spoznajo primere antropogenih ekosistemov (npr. njive, sadovnjaka, gojenega 

travnika, vinograda itd.) in proučujejo biotsko pestrost v bližnjih naravnih in 

antropogenih ekosistemih. 

55,1 

3. Spoznajo iz primerjave delovanja naravnih in antropogenih ekosistemov, zakaj mora 

človek antropogene ekosisteme neprestano vzdrževati (npr. z gnojenjem, 

odstranjevanjem plevela in škodljivcev). 

62,4 

4. Razumejo, da v naravi ni koristnih ali škodljivih vrst, temveč so v antropogenih 

ekosistemih le z vidika človeka posamezne živalske in rastlinske vrste škodljive (npr. 

škodljivci poljščin in sadnega drevja, pleveli) ali koristne (čebele, plenilci škodljivcev). 

36,7 

5. Spoznajo vplive in posledice gnojenja v kmetijstvu ter uporabe pesticidov (npr. 

herbicidov, insekticidov) na onesnaženje podtalnice. 
59,1 

6. Spoznajo možne posledice odstranjevanja dreves iz gozda (npr. primerjava selektivne 

sečnje in goloseka). 
90,3 

7. Razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z neposrednim varovanjem vse narave in 

biosfere nasploh, s sonaravno rabo krajine in trajnostnim razvojem, še posebej na 

zavarovanih območjih. 

47,7 

8. Spoznajo, da se zaradi naravnih vzrokov (npr. poplav, vulkanov) in človekovih 

dejavnosti lahko v vodi, zraku in tleh poveča vsebnost snovi (onesnaževalcev), ki 

škodljivo vplivajo na organizme in s tem rušijo naravno ravnovesje. 

82,9 

9. Spoznajo glavne vzroke onesnaževanja (površinskih voda, podtalnice, zraka in prsti), 

ključne onesnaževalce, posledice njihovega delovanja na organizme in okolje ter načine 

in ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje onesnaževanja. 

72,7 

10. Spoznajo vplive različnih vrst prometa in komunikacij na okolje (onesnaževanje zraka, 

vode in prsti) in organizme (npr. hrup). 
82,3 

11. Spoznajo vzroke za povečevanje emisij plinov (ogljikovega dioksida, metana, dušikovih 

oksidov) in s tem povezano prekomerno segrevanje ozračja (povečan učinek tople 

grede), ki se odraža v spreminjanju podnebja in v kopenskih in vodnih ekosistemih. 

46,6 

 

Če razdelimo naloge v sklope glede na preverjane cilje, lahko ugotovimo, da so učenci v povprečju bolje 

reševali naloge, ki preverjajo cilje sklopa z naslovom Človek onesnažuje zrak, vodo in tla (cilji 8–9, 

Preglednica 5) kot cilje iz sklopa Človek spreminja ekosisteme (cilji 1–7, Preglednica 5). Pri tem so 

učenci največ znanja prikazali pri cilju 6, kjer je potrebno poudariti, da gre za cilj, preverjen samo z 

delom odločevalne naloge (velja/ne velja). Zato lahko predpostavljamo, da pri tem cilju nismo pridobili 

ustreznega vpogleda v znanje učencev. 
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Povprečno izkazano znanje učencev glede okoljskih vsebin potrjuje ugotovitve raziskav na področju 

okoljskega znanja slovenskih učencev s strani raziskovalcev Devetaka in Reboljeve (2013) ter Krnela in 

Nagličeve (2009). Pri tem lahko sklep raziskovalcev Devetaka in Reboljeve (2013) o potrebnem 

izboljšanju znanja dopolnimo s poudarkom, da se je pri tem potrebno osredotočiti predvsem na 

izboljšavo okoljskega znanja na višjih kognitivnih ravneh. 

 

4.2.2 ANALIZA REŠEVANJA NALOG PREIZKUSA ZNANJA 

 

4.2.2.1 Naloga 1 

Koloradski hrošči so škodljiva vrsta, ker povzročajo škodo na zelenjavi, še posebej na listih krompirja, 

pikapolonice pa veljajo za koristno vrsto, saj se prehranjujejo z listnimi ušmi. 

Ali se strinjaš z zgornjo trditvijo, da v naravi obstajajo škodljive in koristne vrste? Odgovor zapiši na 

črto in ga utemelji. 

Preglednica 6: Karakteristike naloge 1 

Možne 

točke 

Frekvenca Odstotki 

(%) 

Težavnost 

(%) 

Indeks 

diskriminativnosti 

3 9 14,5 

28 0,52 
2 6 9,7 

1 4 6,5 

0 43 69,4 

 

Naloga 1 je naloga tipa kratkih odgovorov, kjer je pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje odgovor 

»Ne« z utemeljitvijo, da so tudi škodljive vrste koristne. Učenci so lahko odgovor utemeljili tudi s 

konkretnim primerom (npr. ličinka metulja ali plevel) in ga povezali z vplivom na biotsko pestrost. Pri 

argumentaciji so se učenci večinoma osredotočali na pomen vrst za naravo na splošno. Pri tem so bile 

njihove utemeljitve naslednje: »Oboji so koristni za naravo«, »Za naravo je dobro, da obstajajo 

škodljive in koristne vrste«, »Če bi izumrle 'škodljive' vrste, bi se ekosistem porušil«. Iz Preglednice 6 je 

razvidno, da se skoraj 70 % učencev ni znalo pravilno opredeliti glede omenjene trditve, kar 

pripisujemo predvsem pogosti uporabi besednih zvez škodljiva in koristna vrsta v pogovornem jeziku. 

Nalogo lahko glede težavnosti uvrstimo med zahtevnejše (28 %), vendar je po kriteriju Žagarja (2009) 

za preizkus znanja še vedno sprejemljiva, saj se giblje med 20 in 80 %. Indeks diskriminativnosi naloge 
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znaša 0,52, kar pomeni, da naloga primerno razlikuje med boljšimi in slabšimi učenci in jo lahko 

vključimo v preizkus znanja (Žagar, 2009).  

 

4.2.2.2 Naloga 2 

Ovrednoti trditve tako, da obkrožiš, ali trditev velja ali ne velja. 

a Umetni ekosistemi so manj stabilni kot naravni.  

b Nižja kot je biotska pestrost, večja je njena stabilnost.  

c Človeku ni potrebno nenehno vzdrževati umetnih ekosistemov, saj narava sama od sebe poskrbi, da 

bodo organizmi preživeli. 

č Človek je naravne ekosisteme preoblikoval v njive in travnike, saj ima od tega več koristi za živinorejo 

in poljedelstvo. 

d V zgodovini je bila Slovenija po večini obdana z gozdovi, saj takrat še niso potrebovali travnikov in 

njiv za kmetovanje.  

e Visoke temperature povečajo pridelek zaradi pogostejših neurij in poplav. 

f Učinek tople grede je zaskrbljujoč naravni pojav, vendar je človek tekom desetletij pripomogel, da so 

se koncentracije toplogrednih plinov zmanjšale. 

g Posledice izsekavanja gozdov za pridobivanje lesa se v največji meri kažejo kot izguba naravnega 

habitata živali in rastlin ter hitrejše segrevanje planeta.  

 

Preglednica 7: Karakteristike naloge 2 

Trditev Frekvenca 

pravilnih 

odgovorov 

Težavnost  

(%) 

Indeks 

diskriminativnosti 

a 46 74,2 -0,08 

b 46 74,2 0,08 

c 31 50,0 0,25 

č 56 90,3 -0,16 

d 29 46,8 0,00 

e 54 87,1 0,00 

f 56 90,3 -0,16 

g 56 90,3 0,16 
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Kot je razvidno iz Preglednice 7, smo za vsako od osmih trditev naloge 2 izračunali diskriminativnost in 

težavnost. Glede težavnosti sta po priporočilih Žagarja (2009) najbolj ustrezni trditvi c in d, ki jih je 

pravilno rešila približno polovica učencev. Ostale trditve bi morali preoblikovati, saj so premalo 

zahtevne. Trditev c, ki se nanaša na tematiko umetnih ekosistemov, ima tudi primeren rezultat indeksa 

diskriminativnosti (0,25), zato je trditev primerna za vključitev v preizkus znanja. Ostale trditve je 

potrebno preoblikovati, saj slabo ločujejo med boljšimi in slabšimi učenci. Pri tem imajo trditve a, č in 

f negativno vrednost indeksa diskriminativnosti, kar pomeni, da so jih slabši učenci boljše reševali kot 

dobri. Zato predlagamo naslednja preoblikovanja: a Sadovnjak je stabilnejši ekosistem kot gozd.; b 

Nižja biotska pestrost se odraža v večji stabilnosti ekosistema.; č Zaradi razvoja živinoreje in 

poljedelstva je človek velik del naravnega okolja preoblikoval v umetne ekosisteme.; d V zgodovini je 

bila Slovenija po večini obdana z gozdovi, zdaj pa se količina le-teh zmanjšuje, saj ljudje potrebujejo 

prostor za kmetovanje.; e Temperatura ima velik vpliv na vreme in s tem tudi na pridelek.; f Povečan 

učinek tople grede je eden izmed zaskrbljujočih pojavov, ki z zmanjševanjem koncentracije ozona 

močno vpliva na naš planet.; g S požiganjem gozdov se kažejo posledice na področju izgube habitata 

živali in rastlin ter izrazitejšega segrevanje našega planeta. 

 

4.2.2.3 Naloga 3 

Kateri je glavni vir hrupa, s katerim se srečujejo prebivalci večjih mest? 

A  Prevozna sredstva 

B  Ptičje petje 

C  Javne prireditve 

Č  Delovni stroji  

  

Preglednica 8: Karakteristike naloge 3 

Možne 

točke 

Frekv

enca 

Odstotki 

(%) 

Težavnost 

(%) 

Indeks 

diskriminativnost

i 

Možni 

odgovori 

Atraktivnos

t 

odgovorov 

(%) 

1,5 51 82,3 

82,3 0,16 

A 82,3 

B 0 

0 11 17,7 C 0 

Č 17,7 
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Kot je razvidno preglednice 8, je nalogo 3 rešilo kar 82,3 % učencev, zato jo lahko uvrščamo med lažje 

naloge. To se odraža tudi v indeksu diskriminativnosti, ki znaša 0,16. Ker je naloga izbirnega tipa, smo 

merili tudi atraktivnost odgovorov. Poleg pravilnega odgovora so se učenci odločali tudi za odgovor Č 

– delovni stroji (17, 7 %). Za odgovor B – ptičje petje ter odgovor C – se ni odločil nihče od učencev. 

Odgovor, ki ga izbere manj kot 5 % učencev, nima posebne vrednosti, vendar je to zelo težko upoštevati 

pri zelo lahkih nalogah. Eno ali dve takšni nalogi pa je potrebno vključiti v preizkus znanja, saj želimo 

zajeti širši razpon znanja učencev. Taka naloga ima zato tudi nizek indeks diskriminativnosti (Žagar, 

2009). 

 

4.2.2.4 Naloga 4 

Katera vrsta naravnih nesreč je v Sloveniji najpogostejša? 

A Cunamiji 

B Vulkanski izbruh 

C Poplave 

Č Rušilni potres 

 

Preglednica 9: Karakteristike naloge 4 

Možne 

točke 

Frekvenca Odstotki 

(%) 

Težavnost 

(%) 

Indeks 

diskriminativnosti 

Možni 

odgovori 

Atraktivnost 

odgovorov 

(%) 

1,5 55 88,7 

88,7 0,16 

A 1,6 

B 0 

0 7 11,3 C 88,7 

Č 9,7 

 

Naloga 4 je prav tako naloga izbirnega tipa z enim možnim odgovorom, kjer je pravilni odgovor izbralo 

več kot 80 % učencev. Kot je razvidno iz Preglednice 3, težavnost naloge znaša 88,7 %. Iz tega lahko 

zaključimo, da naloga ni bila zahtevna, kar se zopet odraža tudi v indeksu diskriminativnosti naloge 

(0,16) in neatraktivnosti odgovorov A – cunamiji (1,6 %) in Č – rušilni potres (0,0 %).  

 

4.2.2.5 Naloga 5 

Navedene primere uvrsti med umetne ali naravne ekosisteme ter izpostavi vsaj tri skupne lastnosti 

posamezne skupine. 
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Tropski deževni pragozd; gozd, ki vsebuje listavce in iglavce; vinograd; mokrišče na Ljubljanskem barju; 

plantaža jablan, oljčni nasad.  

 

Preglednica 10: Karakteristike naloge 5 

Možne točke Frekvenca Odstotki 

(%) 

Težavnost 

(%) 

Indeks 

diskriminativnosti 

6 2 3,2  

 

 

 

 

 

56,0 

 

 

 

 

 

 

0,32 

5,5 2 3,2 

5 4 6,5 

4,5 6 9,7 

4 12 19,4 

3,5 4 6,5 

3 19 30,6 

2,5 1 1,6 

2 6 9,7 

1,5 1 1,6 

1 0 0 

0,5 0 0 

0 5 8,1 

 

Pri nalogi 5, ki je tematsko osredotočena na naravne in umetne ekosisteme, so imeli učenci največ 

težav pri zapisovanju lastnosti umetnega in naravnega ekosistema, medtem ko jim uvrstitev primerov 

v pravilno kategorijo ni povzročala večjih težav. Učenci so za naravne ekosisteme navajali naslednje 

lastnosti: »Naredila jih je narava«, »Naravni ekosistemi niso odvisni od človeka«, »Večje število 

različnih organizmov«, »Nastali so naključno« ipd. Pri umetnih ekosistemih pa: »Ustvaril jih je človek«, 

»Človek jih oblikuje in vzdržuje«, »So nadzorovani«, »Izoblikoval človek za poljedelstvo in živinorejo« 

ipd. Kot je razvidno iz Preglednice 10, je težavnost naloge 56 %, kar pomeni, da je naloga primerno 

zahtevna. Dovolj primerno razlikuje tudi med znanjem boljših in slabših učencev, kar je razvidno iz 

indeksa diskriminativnosti (0,32).  
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4.2.2.6 Naloga 6 

Kaj bi se zgodilo, če bi medonosne čebele v Sloveniji izginile? 

A V naravi ne bi prišlo do večjih sprememb med odnosi živih bitij. 

B Ljudje bi si morali drugje poiskati čebelji med, kar bi vplivalo na gospodarsko rast Slovenije.  

C Zmanjšala bi se količine plodov sadnih dreves.  

Č Čebele bi nadomestile druge žuželke, saj v naravi nimajo posebne vrednosti.  

 

Preglednica 11: Karakteristike naloge 6 

Možne 

točke 

Frekvenca Odstotki 

(%) 

Težavnost 

(%) 

Indeks 

diskriminativnosti 

Možni 

odgovori 

Atraktivnost 

odgovorov 

(%) 

1 48 77,4  

 

77,0 

 

 

 

0,50 

A 3,2 

B 19,4 

0 14 22,6 C 77,4 

Č 0 

 

Naloga 6 se je nanašala na tematiko vpliva čebel. Gre za nalogo izbirnega tipa z enim pravilnim 

odgovorom, ki jo je pravilno rešilo skoraj 80 % učencev (Preglednica 11). Iz tega lahko sklepamo, da gre 

za lažjo nalogo. Indeks dikriminativnosti (0,5) nam pove, da naloga primerno razlikuje med boljšimi in 

slabšimi učenci. Učencem je bil poleg pravilnega odgovora atraktiven tudi odgovor B − Ljudje bi si 

morali drugje poiskati čebelji med, kar bi vplivalo na gospodarsko rast Slovenije. Nekaj učencev se je 

odločilo tudi za odgovor A − V naravi ne bi prišlo do večjih sprememb med odnosi živih bitij, in sicer 3,2 

%. Vendar tega odgovora ne moremo šteti kot atraktivnega, saj bi v tem primeru moral doseči vrednost 

najmanj 5 % (Žagar, 2009).  

 

4.2.2.7 Naloga 7 

Kaj je Natura 2000? 

a Varuje biotsko pestrost izbranih ekosistemov. 

b Ohranja naravne habitate ogroženih rastlin in živalskih vrst. 

c Je mreža varovanih območij. 

č Je skupina ljudi, ki se potegujejo za preprečitev izvajanja poskusov na živalih.  



27 

 

 

 

Preglednica 12: Karakteristike naloge 7 

Možne 

točke 

Frekvenca Odstotki 

(%) 

Težavnost 

(%) 

Indeks 

diskriminativnosti 

2,5 17 27,4 

48,0 0,48 1,5 21 33,9 

0 24 38,7 

 

V nalogi 7 smo s pomočjo naloge izbirnega tipa z več pravilnimi odgovori preverjali znanje učencev o 

Naturi 2000. Kot je razvidno iz Preglednice 12, je nalogo popolnoma pravilno rešila skoraj tretjina 

učencev. Težavnost naloge je znašala 48 %, kar nalogo opredeli kot srednje težko. Indeks 

diskriminativnost znaša 0,48, kar nakazuje, da naloga dovolj primerno razlikuje med boljšimi in slabšimi 

učenci, da jo lahko vključimo v preizkus znanja. 

 

4.2.2.8 Naloga 8 

Zapiši dva primera človekovih dejavnosti, ki onesnažujeta: vodo, tla, ozračje. 

 

Preglednica 13: Karakteristike naloge 8 

Možne 

točke 

Frekvenca Odstotki 

(%) 

Težavnost 

(%) 

Indeks 

diskriminativnosti 

3 5 8,1  

 

 

58,0 

 

 

 

0,28 

2,5 10 16,1 

2 17 27,4 

1,5 16 25,8 

1 12 19,4 

0,5 2 3,2 

0 0 0 

 

Pri nalogi 8 so učenci najpogosteje z onesnaževanjem vode povezovali kanalizacijo, z onesnaževanjem 

tal odlaganje odpadkov in uporabo pesticidov ter z onesnaževanje ozračja prometne izpušne pline in 

izpušne pline tovarn. Kot je razvidno iz Preglednice 13, noben učenec ni prejel 0 točk, kar pomeni, da 
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učenci znajo našteti vsaj eno človekovo dejavnost, ki onesnažuje vodo, tla ali ozračje. Težavnost naloge 

znaša 0,58, indeks diskriminativnosti pa 0,28. Iz tega lahko sklepamo, da gre za srednje težko nalogo, 

ki je sicer primerna za vključitev v preizkus znanja, vendar slabše razlikuje med boljšimi in slabšimi 

učenci.  

 

4.2.2.9 Naloga 9 

Kateri izmed razlogov je najverjetneje povzročil spremembo, ki je vidna na spomeniku? 

A Močan dež v poletnih mesecih 

B Mraz, veter in močno sonce 

C Slaba skrb in zaščita spomenika 

Č Kisle padavine 

 

Preglednica 14: Karakteristike naloge 9 

Možne 

točke 

Frekvenca Odstotki 

(%) 

Težavnost 

(%) 

Indeks 

diskriminativnosti 

Možni 

odgovori 

Atraktivnost 

odgovorov 

(%) 

1 46 74,2 

74,2 0,41 

A 6,5 

B 9,7 

0 16 25,8 C 9,7 

Č 74,2 

 

Iz Preglednice 14 je razvidno, da je nalogo 9 pravilno rešilo 74,2 % učencev, kar v tem primeru 

predstavlja tudi težavnost naloge. Določen indeks diskriminativnosti je 0,41. To pomeni, da je naloga 

primerna za preizkus znanja, saj je primerne težavnosti in primerno razlikuje med boljšimi in slabšimi 

učenci. Primernost naloge potrjuje tudi to, da so vsi dani odgovori atraktivni, saj jih je izbralo več kot 5 

% učencev.  

 

4.2.2.10 Naloga 10 

Kaj direktno vpliva na povečano količino toplogrednih plinov v ozračju? 

A Vedno večje število prebivalcev na Zemlji 

B Sežiganje fosilnih goriv v kuriščih in termoelektrarnah 

C Odlaganje odpadkov in kemikalij v bližnje potoke 

Č Izsekavanje gozdov ter uporaba lesa za pohištvo 



29 

 

 

 

Preglednica 15: Karakteristike naloge 10 

Možne 

točke 

Frekvenca Odstotki 

(%) 

Težavnost 

(%) 

Diskriminativnost Možni 

odgovori 

Atraktivnost 

odgovorov 

(%) 

2 40 64,5 

64,5 0,58 

A 8,0 

B 64,5 

0 22 35,4 C 12,9 

Č 14,5 

 

Naloga 10 predstavlja nalogo izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom z najmanjšim odstotkom 

pravilnih odgovorov učencev (64,5 %) v preizkusu znanja. Ta podatek predstavlja tudi težavnost naloge. 

Indeks diskriminativnosti naloge znaša 0,58. Iz podatkov Preglednice 15 je tako razvidno, da je naloga 

primerna za vključitev v preizkus znanja. Prav tako so vsi podani odgovori atraktivni. Pri tem je 

predvsem zanimiva atraktivnost odgovora C − Odlaganje odpadkov in kemikalij v bližnje potoke (12,9 

%), saj ta z najbolj poznanim toplogrednim plinom, ogljikovim dioksidom, ni povezan. 

 

4.2.2.11 Naloga 11 

Kaj od naštetega sodi med fosilna goriva? 

a Nafta 

b Drva 

c Premog 

č Plastične vrečke 

d Zemeljski plin 

 

Preglednica 16: Karakteristike naloge 11 

Možne 

točke 

Frekvenca Odstotki 

(%) 

Težavnost 

(%) 

Indeks 

diskriminativnosti 

2,5 53 85,5 

86,0 0,15 1,5 3 4,8 

0 6 9,7 
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Naloga 11 je naloga izbirnega tipa z več pravilnimi odgovori, ki preverja poznavanje fosilnih goriv. Kot 

je razvidno iz Preglednice 16, jo je pravilno rešilo kar 85,5 % učencev. Težavnost naloge znaša 0,86, kar 

pomeni, da gre za zelo lahko nalogo, ki bi jo ob prevelikem številu takšnih nalog v preizkusu znanja 

morali spremenili v zahtevnejšo. Spremenili bi jo lahko tako, da učenci ne bi imeli podanih odgovorov, 

temveč bi jih zapisali sami. Indeks diskriminativnosti naloge znaša 0,15. Razlog za takšen rezultat je 

verjetno prav v tem, da je naloga premalo zahtevna, zato so jo lahko pravilno rešili tako boljši kot slabši 

učenci.  

 

4.2.2.12 Naloga 12 

Na treh območjih so določili število nekaterih organizmov. Rezultati so prikazani v tabeli. Na katerem 

območju je biotska pestrost večja? Utemelji svoj odgovor. 

 

ORGANIZEM/OBMOČJE OBMOČJE 1 OBMOČJE 2 OBMOČJE 3 

Kranjska čebela 2 0 5 

Prava kamilica 9 7 10 

Deževnik 6 2 9 

Metulj citronček 1 2 3 

 

Preglednica 17: Karakteristike naloge 12 

Možne točke Frekvenca Odstotki 

(%) 

Težavnost 

(%) 

Indeks 

diskriminativnosti 

3 4 6,5 

47,0 0,20 
2 25 40,3 

1 29 46,8 

0 4 6,5 

 

Naloga 12 se nanaša na razumevanje biotske pestrosti in jo je popolnoma pravilno rešilo samo 6,5 % 

odstotkov učencev (Preglednica 17). Pri reševanju je problem predstavljala predvsem utemeljitev 

izbire cone z največjo biotsko pestrostjo. Težavnost naloge je 0,47, kar pomeni, da naloga spada med 

zahtevnejše. Vrednost indeksa diskriminativnosti je 0,20, iz česar lahko sklepamo, da je naloga sicer 

primerna za vključitev v preizkus znanja, vendar na spodnji meji primernega razlikovanja med boljšimi 

in slabšimi učenci.  
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4.2.2.13 Naloga 13 

Na sliki je prikazan eden izmed oglasov, s katerimi se srečujemo zadnjih nekaj let. Razmisli in ugotovi, 

kakšno je sporočilo tega oglasa, in opredeli na povečanje katerega naravnega pojava opozarja. Napiši 

1 predlog, kako bi zmanjšal/a učinek tega pojava, in ga utemelji. 

 

 

 

 

Preglednica 18: Karakteristike naloge 13 

Možne 

točke 

Frekvenca Odstotki 

(%) 

Težavnost 

(%) 

Indeks 

Diskriminativnosti 

5 5 8,1  

 

 

46,0 

 

 

 

0,85 

3,5 14 22,6 

2,5 3 4,8 

2 5 8,1 

1,5 10 16,1 

1 2 3,2 

0 23 37,1 

 

Naloga 13 je naloga odprtega tipa. V prvem delu naloge, kjer je bilo potrebno zapisati, kakšno je 

sporočilo prikazanega oglasa, učenci niso imeli težav. Večinoma so odgovarjali z odgovori, ki so bili 

predvideni v specifikacijski tabeli (Priloga 2): »Globalno segrevanje«, »Segrevanje Zemlje«, 

»Segrevanje našega planeta«. Upoštevali smo tudi odgovore učencev, kot so na primer »Poveča se 

segrevanje planeta in taljenje ledenikov« in »Segrevanje Zemlje in več sušnih obdobij«. Pri razlaganju 
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sporočila so se pokazale tudi napačne povezave tanjšanja ozonske plasti s povečanjem pojava tople 

grede, kot jih lahko zaznamo iz odgovora: »Tanjšanje ozonske plasti zaradi segrevanja Zemlje«.  

Več težav so imeli učenci, ko so morali opredeliti, na povečanje katerega naravnega pojava nas 

sporočilo tega oglasa opozarja. Veliko učencev tega dela naloge namreč ni rešilo. To pripisujemo temu, 

da so vprašanje zaradi oblike naloge spregledali in pozabili zapisati odgovor. Naloga namreč ni imela 

posebnega prostora za ta del odgovora. Kot predloge za zmanjšanje učinka tega pojava so učenci 

navajali odgovore, kot so: »Električno segrevanje«, »Omejimo porabo plinov«, »Manj škodljivega 

kurjenja« ipd. Kot je razvidno iz Preglednice 18, je določena težavnost 46,0 %, kar nalogo uvršča med 

težje naloge. Indeks diskriminativnosti ima vrednost 0,85, kar nam pove, da naloga zelo dobro razlikuje 

med boljšimi in slabšimi učenci.  

 

4.2.2.14 Naloga 14 

Oglej si spodnjo sliko in odgovori na vprašanja. Kaj prikazuje slika? Kaj so pozitivne in kaj negativne 

posledice tega ukrepa? 

 

Preglednica 19: Karakteristike naloge 14 

Možne točke Frekvenca Odstotki 

(%) 

Težavnost 

(%) 

Indeks 

diskriminativnosti 

4 26 41,9 

54,0 0,55 

3,5 1 1,6 

3 6 9,7 

2,5 4 6,5 

2 1 1,6 

1,5 4 6,5 

1 3 4,8 

0 17 27,4 

 

Zadnja naloga preizkusa znanja je bila prav tako odprtega tipa. V prvem delu je večina učencev 

prepoznala, da gre na sliki za škropljenje s pesticidi. V drugem delu naloge so morali zapisati en primer 

pozitivnih in en primer negativnih posledic tega ukrepa, kjer so kot pozitivne stvari navajali na primer: 

»Hitrejša rast pridelka, »Več pridelka in manj zajedavcev« in »Izogibanje škodljivcem«. Pri negativnih 

pa so se osredotočali na škodljivost za človeka in za onesnaževanje okolja na splošno. Kot je razvidno 
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iz Preglednice 19, težavnost naloge predstavlja 54,0 %, kar jo uvršča med srednje težke naloge. Indeks 

diskriminativnost 0,55 nam pove, da naloga primerno razlikuje med znanjem slabših in boljših učencev. 

4.2.2.15 Sinteza analize nalog 

Preglednica 20: Karakteristike težavnosti in diskriminativnosti vseh nalog preizkusa znanja 

NALOGA 
TEŽAVNOST 

(%) 

INDEKS 

DISKRIMINATIV

NOSTI 

NALOGA 
TEŽAVNOST 

(%) 

INDEKS 

DISKRIMINATIV

NOSTI 

1 28,0 0,52 4 88,7 0,16 

2 71,0 0,13 5 56,0 0,32 

2a 74,2 -0,08 6 77,0 0,50 

2b 74,2 0,08 7 48,0 0,48 

2c 50,0 0,25 8 58,0 0,28 

2č 90,3 -0,16 9 74,2 0,41 

2d 46,8 0,00 10 64,5 0,58 

2e 87,1 0,00 11 86,0 0,15 

2f 90,3 -0,16 12 47,0 0,20 

2g 90,3 0,16 13 46,0 0,85 

3 82,3 0,16 14 54,0 0,55 

 

Iz Preglednice 20 lahko razberemo, katere naloge so primerne za vključitev v preizkus znanja in katere 

moramo preoblikovati. Žagar (2009) pravi, da lahko za preizkus znanja uporabimo tiste naloge, katerih 

vrednost težavnosti se giblje med 20 in 80 %. Vseeno pa je dobro dodati eno ali dve zelo težki in lahki 

nalogi, da s tem zajamemo širši razpon znanja učencev. Takšne naloge imajo zato tudi nizek indeks 

diskriminativnosti. Tako bi kot lahke naloge v preizkus znanja uvrstili nalogo 3 in 4, medtem ko bi 

določene trditve 2. naloge (a, b, č, d, e, f) in 11. nalogo preoblikovali tako, kot je predlagano v 

podpoglavjih 4.2.2.2 Naloga 2 in 4.2.2.11 Naloga 11. Vse ostale naloge imajo tudi primeren indeks 

diskriminativnosti (nad 0,20), kar pomeni, da primerno razlikujejo med učenci z boljšim in slabšim 

znanjem in jih lahko uvrstimo v preizkus znanja. Razvit končni preizkus znanja je priložen v Prilogi 3. 
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4.2.3 MERSKE KARAKTERISTIKE PREIZKUSA ZNANJA 

 

4.2.3.1 Veljavnost 

Pri veljavnosti smo se osredotočili na vsebinsko veljavnost, ki odgovarja na vprašanje, ali vsebina 

preizkusa znanja res preverja želene učne cilje (Žagar, 2009). Vsebinsko veljavnost smo zagotavljali s 

pomočjo specifikacijske tabele (Priloga 2), v kateri so natančno opredeljene naloge, cilji, glavni pojmi, 

točkovanje, pravilne rešitve ter stopnja zahtevnosti nalog po Bloomovi taksonomiji.  

4.2.3.2 Zanesljivost 

Zanesljivost preizkusa znanja smo preverjali z metodo analize notranje konsistentnosti, in sicer z 

določanjem Cronbachovega koeficienta alfa. Izračunan koeficient ima vrednost 0,640, kar Cohen, 

Manion in Morrison (2007) opredeljujejo kot minimalno zanesljivost (marginally/minimally reliable). Iz 

Preglednice 6 je razvidno, da četudi izključimo katero od nalog, je največji doseženi koeficient 

zanesljivosti 0,657, kar še vedno sodi med minimalno zanesljivost. Predvidevamo, da je lahko razlog 

nizkega Cronbachovega koeficienta alfa v premajhnem vzorcu učencev, ki so reševali preizkus znanja.  

 

Preglednica 21: Merjenje zanesljivosti s Cronbachovim koeficientom alfa 

Naloga Cronbachov 
koeficient alfa, če 

nalogo odstranimo 

Naloga Cronbachov 

koeficient alfa, če 

nalogo odstranimo 

1 0,603 8 0,619 

2 0,630 9 0,623 

3 0,657 10 0,631 

4 0,637 11 0,637 

5 0,590 12 0,627 

6 0,623 13 0,531 

7 0,621 14 0,654 

             

4.2.3.3 Objektivnost 

Objektivnost smo preverjali s pomočjo ponovnega ocenjevanja, in sicer z izračunom korelacije 

dodeljenih točk med prvim popravljanjem preizkusa znanja in drugim popravljanjem, ki se je zgodilo 

dva meseca po prvem. Izračunan Pearsonov korelacijski koeficient je pokazal močno in pozitivno 

povezanost med dodeljenimi točkami na preizkusu znanja pri ocenjevanju takoj in po dveh mesecih (rp 

= 0.993, α < 0.001). Iz pridobljenega koeficienta lahko sklepamo, da je objektivnost pri oblikovanem 

preizkusu znanja zagotovljena (Pallant, 2011). 
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4.2.3.4 Občutljivost 

Da je občutljivost pri oblikovanem preizkusu znanja primerna, lahko sklepamo iz razpršenosti 

rezultatov učencev. Vrednost standardnega odklona je 5,755 (M = 22,67). Primerno občutljivost nam 

potrjuje tudi vsebnost različno težkih nalog, in sicer v preizkusu znanja so vsebovane naloge s 

težavnostjo od 28,0 do 90,3 %.  

5 ZAKLJUČKI 
Tematika okolja se zaradi številnih sprememb v naravi in s tem povezanih problemov vedno bolj 

pojavlja v javnosti. To je tudi botrovalo k tvorbi termina okoljska pismenost in zahtev po okoljskem 

izobraževanju (McBride idr., 2013). Okoljska pismenost se osredotoča tako na znanje kot tudi na 

stališča in vedenja v povezavi z okoljem (Stables in Bishop, 2001). Znanje o tem, kakšen vpliv ima človek 

na okolje in kakšne spremembe se med tem zgodijo v naravi, predstavlja pomemben del okoljske 

pismenosti posameznika in močno povezuje interdisciplinarno okoljsko izobraževanje z naravoslovnim 

izobraževanjem. 

Z raziskavo smo želeli preveriti znanje sedmošolcev o okoljskih vsebinah v povezavi z vsebinskim 

sklopom Vpliv človeka na okolje pri predmetu naravoslovje. V prvem delu diplomskega dela smo 

analizirali učne načrte predmetov, ki vsebujejo okoljsko vsebino in predstavljajo predznanje za 

omenjeni vsebinski sklop. Pri tem smo ugotovili, da se učenci že takoj ob začetku šolanja srečajo z 

okoljskimi vsebinami. Pri tem spoznavajo okolje in živa bitja ter se postopoma učijo o njegovem 

varstvu. Njihovo znanje se tekom šolanja nadgrajuje s poglabljanjem razumevanja že obravnavanih 

pojmov in procesov ter s spoznavanjem novih. Pri tem poskušajo razviti tudi pozitiven odnos do narave, 

pridobiti zavest in občutek za skrb ter ohranjanje le-te, na kar nakazujejo predvsem splošni cilji 

analiziranih učnih načrtov. Predmeti in pomembnejši tematski oz. vsebinski sklopi, pri katerih se do 

sedmega razreda osnovne šole učenci srečujejo z okoljskimi vsebinami, so spoznavanje okolja (1., 2. in 

3. razred) v sklopu Snovi, Pojavi, Živa bitja, Človek, Promet, Okoljska vzgoja; naravoslovje in tehnika (4. 

in 5. razred) v sklopu Snovi, Pojavi, Živa bitja; naravoslovje (6. in 7. razred) v sklopu Snovi, Energija, Živa 

narava, Vpliv človeka na okolje; gospodinjstvo (6. razred) v sklopu Bivanje in okolje in vsi sklopi 

izbirnega predmeta okoljska vzgoja (7., 8. in 9. razred). 

V drugem delu raziskave je bila pri 62 sedmošolcih iz osrednjega dela Slovenije uporabljena 

kvantitativna metoda zbiranja podatkov z uporabo preizkusa znanja. Ta je bil sestavljen na podlagi 

učnih ciljev vsebinskega sklopa Vplivi človeka na okolje (predmet naravoslovje, 7. razred) in je vseboval 

naloge različnih kognitivnih stopenj. Rezultati so pokazali povprečno znanje učencev glede okoljskih 

vsebin, pri čemer so učenci najbolje reševali naloge, ki so zahtevale zgolj poznavanje vsebine. Najmanj 

točk so v povprečju dosegli pri nalogah analize, sinteze in vrednotenja. Pri tem so učenci v povprečju 
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bolje reševali naloge, ki so preverjale cilje sklopa z naslovom Človek onesnažuje zrak, vodo in tla kot 

cilje sklopa Človek spreminja ekosisteme.  

Z analizo nalog in določitvijo merskih karakteristik preizkusa znanja smo preveriti kvaliteto 

uporabljenega preizkusa znanja. Iz analize je mogoče zaključiti, da se težavnost nalog giblje med 28,0 

in 90,3, indeks diskriminativnosti pa med -0,08 in 0,85. Da bi izboljšali preizkus znanja glede omenjenih 

karakteristik, smo dve nalogi preoblikovali v težji. Tako smo tudi dosegli, da vsebuje preizkus znanja 

samo dve lahki nalogi (težavnost več ko 80 %) ter da imajo vse naloge v preizkusu znanja indeks 

diskriminativnosti nad 0,20, kar Žagar (2009) opredeljuje kot primeren indeks za vključitev v preizkus 

znanja. Prav tako ima oblikovan preizkus znanja tudi ustrezne merske karakteristike, kot so 

objektivnost, vsebinska veljavnost in občutljivost. Določena je bila minimalna zanesljivost preizkusa 

znanja, kar povezujemo s premajhnim številom učencev, ki so preizkus znanja reševali.  
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PRILOGE 

Priloga 1: ANALIZA UČNIH NAČRTOV 
Analizirani so bili učni načrti predmetov Spoznavanje okolja (Kolar, Krnel in Velkavrh, 2011), 

Naravoslovje in tehnika (Vodopivec, Papotnik, Gostinčar Blagotinšek, Skribe Dimec in Balon, 2011), 

Naravoslovje (Skvarč idr., 2011), Gospodinjstvo (Simčič idr., 2011) in Okoljska vzgoja 1, 2, 3 (Marentič 

Požarnik idr., 2004).  

1-3.RAZRED SPOZNAVANJE OKOLJA 

TEMATSKI SKLOP: SNOVI 

RAZRED OPERATIVNI UČNI CILJI PREDLAGANA VSEBINA 

1. RAZRED Vedo, da obstajajo snovi, ki so nevarne za okolje (osnovne 
skupine nevarnih snovi); 

Osnovne skupine nevarnih 
snovi; 

2. RAZRED Spoznajo oznake za nevarne snovi;  Oznake za nevarne snovi; 

3. RAZRED Poznajo lastnosti zraka in njegov pomen za dihanje in 
gorenje; razumejo pomen osnovnih oznak za nevarne 
lastnosti snovi; vedo, da ob proizvodnji in vsakdanjem 
življenju nastajajo odpadki, za katere je treba poskrbeti, 
in da nekatere odpadke lahko ponovno uporabimo;  

Vplivi na spreminjanje 
lastnosti snovi; 

 

TEMATSKI SKLOP: POJAVI 

RAZRED OPERATIVNI UČNI CILJI PREDLAGANA VSEBINA 

1. RAZRED Znajo spremljati in zapisovati vremenska stanja; znajo 
primerjati vremenska stanja v različnih letnih časih;  

Vremenska stanja; vremenski 
koledar;  

2. RAZRED Znajo spremljati in opisovati vremenske pojave in jih 
povezati s spremembami v naravi;  

Povezovanje vremenskih 
pojavov (oblaki-padavine, 
burja-mraz); 

3. RAZRED Znajo povezati vremenske pojave z vremenskimi stanji;  Vremenski pojavi; 

 

TEMATSKI SKLOP: ŽIVA BITJA 

RAZRED OPERATIVNI UČNI CILJI PREDLAGANA VSEBINA 

1. RAZRED Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja 
in okolja; vedo da je življenje živih bitij odvisno od nežive 
narave in drugih živih bitij; 

Okolje in živa bitja; živa in 
neživa narava; raznovrstnost 
živega; pogoji za življenje 
živali in rastlin; rastline in 
živali; 

2. RAZRED Razumejo, da rastline gojimo za hrano (polje in vrt) in da 
za pridelavo potrebujemo orodja in stroje; vedo, da živali 
potrebujejo za življenje zlasti vodo, hrano in zrak; 
spoznajo vrt kot življenjsko okolje;  

Vrt; 

3. RAZRED Razlikujejo in opišejo živa bitja in okolja, v katerih živijo, 
ter kako ponavljajoče se spremembe vplivajo nanje (noč 
– dan, letni časi); znajo opisati in razlikovati značilna 
okolja v Sloveniji, živali in rastline v njih (park, travnik, 
gozd, sadovnjak, polje idr.); vedo, da živa bitja iz okolja 
nekaj sprejemajo (hrana, zrak, voda), predelujejo in 
oddajajo v okolje; 

Življenjska okolja; 
medsebojna odvisnost živih 
bitij; 



 

 

 

TEMATSKI SKLOP: ČLOVEK 

RAZRED OPERATIVNI UČNI CILJI PREDLAGANA VSEBINA 

1. RAZRED Ugotavljajo, da lahko nekatere stvari, ki jih dobijo v telo 
iz okolja, škodijo;  

Pogoji za zdravo življenje in 
rast (prehrana, gibanje, 
počitek, higiena); 

2. RAZRED / / 

3. RAZRED / / 

 

TEMATSKI SKLOP: PROMET 

RAZRED OPERATIVNI UČNI CILJI PREDLAGANA VSEBINA 

1. RAZRED / / 

2. RAZRED / / 

3. RAZRED Vedo, da promet onesnažuje zrak , vodo in prst;  Vpliv prometa na okolje; 

 

TEMATSKI SKLOP: OKOLJSKA VZGOJA 

RAZRED OPERATIVNI UČNI CILJI PREDLAGANA VSEBINA 

1. RAZRED Znajo opisati, kako sami in drugi vplivajo na naravo; znajo 
pojasniti, kako prispevajo k varovanju in ohranjanju 
naravnega okolja ter k urejanju okolja v katerem živijo;  

Okolje, naravno in grajeno 
okolje; Onesnaževanje okolja; 

2. RAZRED Vedo, da so spremembe v okolju včasih za živali ali 
rastline ugodne, včasih pa škodljive, lahko pa so za 
nekatere ugodne in za druge škodljive;  

Posledice onesnaževanja za 
živa bitja; 

3. RAZRED Znajo utemeljiti, kako ljudje vplivajo na naravo; vedo, da 
ob proizvodnji in v vsakdanjem življenju nastajajo 
odpadki; znajo opisati ustrezna ravnanja z odpadki, za 
varovanje in vzdrževanje okolja; spoznajo, kako 
potrošništvo vpliva na okolje; poznajo glavne 
onesnaževalce in posledice onesnaženja vode, zraka in 
tal;  

Odpadki; ravnanje z odpadki; 
onesnaževalci vode, tal, 
zraka; varčevanje z energijo; 
urejanje okolja; 

 

STANDARDI ZNANJA:  

SKLOP UČENEC 

PROSTOR Se orientira v svojem okolju, v okolici šole, v naravi; opiše značilnosti domače pokrajine in 
življenje ljudi v tej pokrajini ter spreminjanje okolja; loči različne tipe naselij; 

SNOVI Pozna osnovne oznake za nevarne lastnosti snovi; pozna nekatere lastnosti zraka in razume, 
da brez zraka ni življenja; 

POJAVI Pozna in opiše vremenska stanja in pojave; pozna nekaj lastnosti svetlobe in opiše, kako 
predmete vidimo; 

ŽIVA BITJA Opiše in zna razložiti, kaj živa bitja potrebujejo za življenje in katere so osnovne življenjske  
razmere; poveže in opiše živa bitja in njihova življenjska okolja; ve, da živa bitja iz okolja nekaj 
sprejemajo, predelujejo in v okolje oddajajo; 

ČLOVEK Razume pomen zdravja za človeka in načine ohranjanja zdravja; 

PROMET Razume vpliv prometa na okolje;  

OKOLJSKA 
VZGOJA 

Ve, da moramo grajeno okolje vzdrževati in varovati naravno okolje; ve, kdo skrbi za določena 
zemljišča in kako lahko sam prispeva k urejenemu videzu okolice; zna ustrezno ravnati z 
odpadki; pozna nekatere onesnaževalce voda, zraka in tal v svoji okolici; 



 

4-5.RAZRED NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

TEMATSKI SKLOP : SNOVI 

RAZRED OPERATIVNI CILJI PREDLAGANA VSEBINA 

4. RAZRED RAZVRŠČANJE SNOVI IN LASTNOSTI SNOVI: razložiti 
pomen simbolov za označevanje nevarnih snovi ter jih 
prepoznati na izdelkih za vsakdanjo rabo (jedko, vnetljivo, 
strupeno, nevarno za vodno okolje idr.);  
SPREMINJANJE LASTNOSTI SNOVI: utemeljiti pomen 
ločenega zbiranja odpadkov, razložiti škodljivost divjih 
odlagališč in vrednotiti pomen urejenih odlagališč; 
dokazati, da se odpadki lahko uporabljajo kot surovine 
(organski odpadki, papir, plastika, kovine); poznati 
nevarne odpadke, ki spadajo na posebna odlagališča 
(baterije, zdravila, barvila idr.);  

/ 

5. RAZRED SHRANJEVANJE SNOVI: prepoznati nevarne snovi na 
podlagi simbolov in ustrezno ravnati z njimi; ugotoviti 
pomen embalaže za shranjevanje predmetov in snovi ter 
jo vrednotiti z naravovarstvenega vidika; 
SNOVI V NARAVI: utemeljiti pomen vode za življenje in 
napovedati posledice omejenosti vodnih zalog; razložiti 
procese, ki potekajo pri kroženju vode v naravi; razložiti 
pomen podtalnice kot vira pitne vode; prepoznati in 
opisati onesnaževalce površinskih voda in podtalnice ter 
pojasniti posledice onesnaževanja; utemeljiti pomen 
varovanja vode. PRST: ugotoviti glavne onesnaževalce 
prsti in pojasniti posledice onesnaževanja; pojasniti, da 
lahko pride do onesnaženosti prsti pri poplavah. ZRAK: 
pojasniti, da Zemljo obdaja plast zraka (atmosfera); 
ugotoviti, da je zrak zmes različnih plinov in jih znajo 
poimenovati (dušik, kisik, ogljikov dioksid); prepoznati in 
opisati glavne povzročitelje onesnaženosti zraka in lokalne 
onesnaževalce zraka; ugotoviti onesnaženje zraka s 
trdnimi delci; predlagati možne rešitve za čistejši zrak 
(zračni filtri); vrednotiti ravnanje oz. odnos ljudi do 
onesnaževanja zraka in ob tem razložiti, kaj pomeni 
odgovoren odnos do okolja;  

Onesnaževanje in čiščenje 
voda; površinske vode in 
podtalnica; onesnaževanje 
zraka in ukrepi za čistejši 
zrak; kroženje vode; 

 

TEMATSKI SKLOP: POJAVI 

RAZRED OPERATIVNI CILJI PREDLAGANA VSEBINA 

4. RAZRED PRETAKANJE SNOVI: ugotoviti lastnosti vode za pitje in 
pojasniti nevarnosti pitja onesnažene vode; uporabljati 
osnovne obdelovalne postopke za papirna in lesna 
gradiva, umetne snovi, tanko pločevino;  

Oskrba z vodo; 

5. RAZRED TEKOČINE TEČEJO, TOPLOTA IN TEMPERATURA: razložiti, 
da so za gorenje potrebni zrak (kisik) in gorivo; dokazati 
snovi, ki nastajajo pri gorenju in da se pri gorenju sprošča 
toplota. VETER: dokazati snovi, ki nastajajo pri gorenju, in 
da se pri gorenju sprošča toplota; 

Gorenje; toplota in 
temperatura; 

 

 

 



 

TEMATSKI SKLOP: ŽIVA BITJA 

RAZRED OPERATIVNI CILJI PREDLAGANA VSEBINA 

4. RAZRED RAST IN RAZVOJ: utemeljiti, da so lastnosti živih bitij 
odvisne od dednosti in okolja; ugotoviti, da so živa bitja 
prilagojena na okolje, v katerem živijo, in da se do 
določene mere lahko prilagajo spremembam v okolju;  

/ 

5. RAZRED ŽIVA BITJA IZMENJUJEJO SNOVI Z OKOLICO IN JIH 
SPREMINJAJO: utemeljiti, da je dihanje proces, pri 
katerem se sprošča energija; ugotoviti razlike in 
podobnosti med dihanjem in gorenjem; dokazati, da živa 
bitja vsebujejo veliko vode in utemeljiti pomen vode za 
življenje; opisati pot vode v kopenski rastlini od črpanja  
iz zemlje do izhlapevanja in to dokazati; razložiti in 
dokazati, da se voda nenehno izmenjuje med živimi bitji in 
okoljem; PREHRANJEVALNE VERIGE IN SPLETI: razložiti, 
zakaj je manjša pestrost življenja na obdelovalnih 
površinah kot v prosti naravi; napovedati posledice 
človekovega nenehnega posega v naravno okolje in 
vrednotiti učinke; utemeljiti pomen trajnostnega razvoja;  

Vpliv človeka na naravo; z 
dihanjem se spreminja 
sestava zraka; 

 

STANDARDI ZNANJA:  

SKLOP UČENEC 

SNOVI Pozna pomen simbolov za označevanje nevarnih snovi in zna ustrezno ravnati z njimi; zna 
razložiti posledice neustreznega ravnanja z nevarnimi snovmi; pozna pomen ločenega zbiranja 
odpadkov in nevarnost divjih odlagališč; pozna, poimenuje in opiše procese pri kroženju vode 
v naravi; opiše sestavo in razloži pomen zraka; našteje nekaj ukrepov za čistejši zrak; zna 
raziskati nekatere onesnaževalce v zraku (trdni delci); zna utemeljiti posledice onesnaženosti 
zraka na zdravje; zna raziskati (npr. z anketo) odnos ljudi do onesnaževanja vode, prsti in zraka 
ter vrednotiti pridobljene rezultate;   

POJAVI Ve, da je cevje centralnega ogrevanja sklenjeno, da voda v njem kroži in prenaša toploto  
oziroma energijo; ve, da se snovi (tla, voda, zrak) na soncu segrejejo, če vpijajo sončno 
svetlobo; zna razložiti vpliv Sonca na vreme; 

ŽIVA BITJA Se zaveda, da je človek odgovoren za trajnostni razvoj; ve, da so živa bitja prilagojena okolju, 
v katerem živijo; 

 

 

 

6-7.RAZRED: NARAVOSLOVJE 

TEMATSKI SKLOP: SNOVI 

RAZRED OPERATIVNI CILJI 

6. RAZRED LASTNOSTI SNOVI IN NJIHOVA UPORABA: spoznajo naravne vire surovin in goriv (voda, 
zrak, fosilna goriva, kamnine, prst, biomasa) in možnosti njihove uporabe; spoznajo 
nastanek fosilnih goriv, pomen nafte in zemeljskega plina, kot pomembni osnovni surovini 
za vrsto izdelkov; spoznajo simbole za označevanje nevarnih snovi;  

7. RAZRED ZMESI IN ČISTE SNOVI: spoznajo zrak kot zmes plinov, in primerjajo lastnosti plinov v 
zraku. RAZTOPINE: razlikujejo med viri voda v naravi, glede na to kaj je v njih raztopljeno 
(deževnica, studenčnica, podtalnica, morska voda, mineralna voda); FIZIKALNE IN 
KEMIJSKE SPREMEMBE SNOVI: opredelijo gorenje kot kemijsko reakcijo in razlikujejo med 
popolnim in nepopolnim gorenjem; 



 

 

TEMATSKI SKLOP : ENERGIJA 

RAZRED OPERATIVNI CILJI 

6. RAZRED SONCE-OSNOVNI VIR ENERGIJE NA ZEMLJI: razumejo, da je sončna energija osnovni vir 
energije, nujno potreben za vzdrževanje življenja na Zemlji; spoznajo , da je v biomasi in 
fosilnih gorivih nakopičena sončna energija, ki se je v snovi vezala pri fotosintezi; spoznajo 
in razumejo da hidroelektrarne in vetrne elektrarne posredno poganja sončna energija, 
geotermalna in jedrska energija pa sta neodvisni od sončne energije; razlikujejo med 
obnovljivimi viri energije in neobnovljivimi viri, kijih porabljamo mnogo hitreje kot 
nastajajo v naravi; spoznajo prizadevanja ter možnosti za uporabo obnovljivih virov 
energije;  

7. RAZRED SVETLOBA IN BARVE: spoznajo, da svetlobna energija lahko povzroča segrevanje snovi, 
spremembe agregatnega stanja, spremembe snovi. ZVOK: razumejo pomeni in spoznajo 
načine varovanja okolja pred hrupom, ter razmišljajo kako lahko sami prispevajo k 
zmanjšanju hrupa v neposrednem okolju;  

 

TEMATSKI SKLOP: ŽIVA NARAVA 

RAZRED OPERATIVNI CILJI 

6. RAZRED NEŽIVI DEJAVNIKI OKOLJA: spoznajo nežive dejavnike okolja: zemeljska privlačnost, 
svetloba, temperatura, zračni tlak, veter, vlažnost zraka, padavine, gostota snovi; spoznajo 
kako se je zaradi vpliva neživih dejavnikov spreminjala narava skozi dolga časovna obdobja; 
spoznajo kako neživi dejavniki vplivajo na način življenja človeka;  

7. RAZRED ZGRADBA IN DELOVANJE EKOSISTEMOV: nadgradijo spoznanja o zgradbi in delovanju 
gozda kot ekosistema; spoznajo prilagoditve značilnih predstavnikov živali in rastlin na žive 
in nežive dejavnike okolja in nekatere medvrstne odnose; spoznajo, da se del ogljika vrača 
v neživo okolje kot ogljikov dioksid, ki nastaja med celičnim dihanjem organizmov; 
spoznajo, da se biomasa ki nastane v gozdu v katerega človek ne posega , v tem gozdu tudi 
razgradi in da ta gozd porabi približno toliko kisika, kot ga proizvede. PRIMERJAVA 
ZGRADBE IN DELOVANJA RAZLIČNIH EKOSISTEMOV : primerjajo zgradbo in delovanje 
nekaterih naravnih ekosistemov; spoznajo , da je biotska raznovrstnost rastlin v 
ekosistemu odvisna tudi od neživih dejavnikov okolja, kot so količina svetlobe in vode, 
temperaturno območje in sestava prsti; razumejo, da biotska raznovrstnost rastlin kot 
proizvajalcev vpliva na biotsko raznovrstnost in število organizmov , ki lahko živijo v 
ekosistemu; 

 

TEMATSKI SKLOP: VPLIV ČLOVEKA NA OKOLJE 

RAZRED OPERATIVNI CILJI 

6. RAZRED POMEN UČINKOVITEGA IZKORIŠČANJA NARAVNIH VIROV SUROVIN IN ENERGIJE: spoznajo 
problematiko omejenosti in prekomernega izkoriščanja naravnih virov vode, surovin in goriv 
ter se zavedajo nujnosti gospodarnega ravnanja z njimi; razumejo pomen učinkovitega 
ravnanja z energijo, utemeljujejo potrebo po zmanjševanju porabe energije in ugotavljajo 
načine varčevanja z energijo; spoznajo, da moramo pri vrednotenju učinkovitosti in posledic 
izkoriščanja naravnih virov upoštevati poleg ekonomskih tudi okoljske kriterije (onesnaževanje 
ozračja, toplotno onesnaževanje voda zaradi jedrskih elektrarn,..); razumejo, da pridobivanje 
in predelava energetskih in drugih naravnih virov vplivata na okolje; spoznajo, kako lahko sami 
z ustreznim ravnanjem prispevajo k varovanju okolja, in se ob tem zavedo pomembnega vpliva 
vsakega posameznika na okolje. GOSPODARJENJE Z ODPADKI: razlikujejo med komunalnimi 
in industrijskimi odpadki; spoznajo logistiko ravnanja s komunalnimi odpadki od zbiranja do 
njihovega procesiranja in odpadke opredelijo kot možne sekundarne surovine in goriva; 
spoznajo, kako ravnati z odpadki iz gospodinjstva, ki so okolju in zdravju škodljive; 



 

7. RAZRED ČLOVEK SPREMINJA EKOSISTEME: spoznajo pomen biotske pestrosti za stabilnost ekosistema; 
spoznajo primere antropogenih ekosistemov in proučujejo biotsko pestrost v bližnjih naravnih 
in antropogenih ekosistemih; spoznajo iz primerjave delovanja naravnih in antropogenih 
ekosistemov, zakaj mora človek antropogene ekosisteme neprestano vzdrževati; razumejo, da 
v naravi ni škodljivih in koristnih vrst, temveč so v antropogenih sistemih le z vidika človeka 
posamezne živalske in rastlinske vrste škodljive ali koristne; spoznajo vplive in posledice 
gnojenja v kmetijstvu ter uporabe pesticidov na onesnaženje podtalnice; spoznajo možne 
posledice odstranjevanja dreves iz gozda; razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z 
neposrednim varovanjem vse narave in biosfere nasploh, s sonaravno rabo krajine in 
trajnostnim razvojem še posebej na zavarovanih območjih; ČLOVEK ONESNAŽUJE ZRAK, 
VODO IN TLA: spoznajo, da se zaradi naravnih vzrokov in človekovih dejavnosti lahko v vodi, 
zraku in tleh poveča vsebnost snovi, ki škodljivo vplivajo na organizme in s tem rušijo naravno 
ravnovesje; spoznajo glavne vzroke onesnaževanja, ključne onesnaževalce, posledice 
njihovega delovanja na organizme in okolje ter načine in ukrepe za zmanjševanje in 
preprečevanje onesnaževanja; spoznajo vplive različnih vrst prometa in komunikacij na okolje; 
spoznajo vzroke za povečevanje emisij plinov in s tem povezanim prekomernih segrevanjem 
ozračja, ki se odraža na spreminjanju podnebja in na kopenskih in vodnih ekosistemih;  

 

STANDARDI ZNANJA:  

SKLOP UČENEC 

SNOVI / 

ENERGIJA 
 
 

6. RAZRED 
 

Razume in razloži zakaj je sončna energija osnovni vir energije za življenje na Zemlji; navede 
primere pretvorb sončne energije v druge oblike energije; razlikuje med obnovljivimi in 
neobnovljivimi viri energije; utemelji pomen prizadevanj za čim večjo uporabo obnovljivih 
virov energije; navaja raznovrstne načine uporabe električne energije in možnosti varčevanja 
z energijo;  

7. RAZRED Pozna različne učinke svetlobne energije na snovi in navaja primere; našteje posledice 
onesnaženja s hrupom in pozna načine zaščite pred hrupom; 

ŽIVA 
NARAVA 

 
 

6. RAZRED 

PRILAGODITVE RASTLIN NA OKOLJE: zna razvrstiti dejavnika okolja na žive in nežive; zna 
razložiti, kako neživi dejavniki okolja, določajo življenjske razmere za organizme;  
POMEN RASTLIN V EKOSISTEMU IN POMEN ZA ČLOVEKA: razume, da ekosistem sestavljajo 
neživi dejavniki okolja in vse populacije, ki skupaj živijo v okolju;  

7. RAZRED ZGRADBA IN DELOVANJE EKOSISTEMA: razume in pojasni da neživi dejavniki okolja vplivajo 
na biotsko raznovrstnost rastlin, ta pa pogojuje biotsko raznovrstnost in številčnost drugih vrst 
organizmov v ekosistemu; navede primere prilagoditev organizmov v gozdu na nežive in žive 
dejavnike okolja; razume, da je gozd stabilen ekosistem le, če ni človeških posegov vanj, in 
razloži kaj velja za stabilen ekosistem; PRIMERJAVA ZGRADBE IN DELOVANJA RAZLIČNIH 
EKOSISTEMOV: zna primerjati ključne nežive dejavnike v izbranih naravnih ekosistemih ter 
razloži, kako ti pogojujejo številčnost in biotsko raznovrstnost organizmov v ekosistemu; 
razloži, kako se zaradi spreminjajočih se razmer spreminja biotska raznovrstnost ekosistema 
skozi letne čase; 

VPLIVI 
ČLOVEKA NA 

OKOLJE 
 

6.RAZRED 

S primeri razloži škodljive vplive in posledice čezmernega izkoriščanja naravnih virov ter velike 
količine nastalih odpadkov; predlaga ukrepe in ravnanja za varčno rabo vode, energije, in virov 
surovin ter zmanjšanja odpadkov;  

7.RAZRED Razlikuje med naravnimi in antropogenimi ekosistemi; razume, da v naravi ni škodljivih in 
koristnih živih bitij; navede primere človeških dejavnosti, ki prispevajo k onesnaževanju zraka 
, vode in tal; predlaga ukrepe in ravnanja, ki bi prispevali k zmanjšanju posledic človekovih 
posegov v okolje; 

 



 

GOSPODINJSTVO 6.RAZRED 

TEMATSKI SKLOP.: BIVANJE IN OKOLJE 

RAZRED OPERATIVNI CILJI PREDLAGANA VSEBINA 

6. RAZRED EKOLOŠKO OSVEŠČEN POTROŠNIK: razmišljajo o pravilnem 
ravnanju z odpadki; spoznajo pravilno ravnanje z odpadki; 
poznajo razloge za onesnaženost v okolju; poznajo ekološko 
čiščenje;  
 
 
 
 
 
PROIZVODNJA: se učijo o vplivih porabe na okolje in 
analizirajo možnosti in načine, s katerimi bi lahko sami 
prispevali k izboljšanju okolja – razvijajo prijazen vzorec 
obnašanja do okolja;  

Pravilno ravnanje z odpadki; 
varčna uporaba energije; 
onesnaževanje okolja: zeleno 
nakupovanje, ekološko 
čiščenje, testi, pesticidi v 
našem vsakdanjem življenju, 
boljši zrak v našem domu in 
okolju;  
 
 
Storitve: komunalne storitve; 

STANDARDI 
ZNANJA: 

Se zaveda posledic onesnaževanja okolja, razume vpliv čistil 
na okolje;  

/ 

 

IZBIRNI PREDMETI – ENOLETNI 

OKOLJSKA VZGOJA  

Pri izbirnem predmetu okoljske vzgoje, se učenci spoznajo z vsebinskimi sklopi: voda, zrak, energija, tla, biotska 

pestrost, okolje kot povezan sistem, okolje, včeraj, danes, jutri ter okolje kot način življenja. Učenci se tekom 

sklopov naučijo predvsem razumeti vpliv človeka na okolje in skušajo najti rešitve za čim manjše onesnaževanje 

okolja okoli nas.  

Pri vsebinskem sklopu vode, učenci poskušajo razumeti pomen vode za vsa živa bitja. Učenec pozna in zna našteti 

dejavnike, ki najbolj onesnažujejo vodo. Spozna stanje voda v svoji bližnji okolici in tudi sam predlaga različne 

ukrepe za boljše ravnanje z vodo.  

Vsebinski sklop »zrak« od učenca zahteva, da pozna glavne onesnaževalce zraka v svojem okolju. Učenec pojasni 

povezavo življenjskih navad in onesnaževanje zraka ter si sam izbere in razloži primer globalnega onesnaževanja 

zraka.  

V sklopu energije mora učenec našteti posledice uporabe določenih virov energije, našteje oz. opiše pozitivne in 

negativne lastnosti alternativne porabe energije, ter si sam izbere primer, kako bi on/ona v svojem domačem 

okolju ukrepal/a za manjšo, oz. bolj varčno porabo energije.  

V vsebinskem sklopu, »tla« mora učenec pisati vlogo tal v prehranjevalni verigi. Učenec si izbere primer in opiše 

degradacijo tal, ki jo povzroča človekova dejavnost. Izbere si primer iz svojega okolja in ovrednoti rabo prostora 

v tem okolju.  

V sklopu, »biotska pestrost« mora učenec znati našteti nekaj primerov izumiranja vrst v njegovem okolju. Na 

primeru mora obrazložiti siromašenje biotske pestrosti in hkrati pojasniti pomen oz. vpliv biotske pestrosti na 

življenje nasploh.  

Okolje kot povezan sistem je vsebinski sklop, ki od učenca zahteva razumevanje vpetosti človeka v kroženje snovi 

in v prenašanje energije ter posledice onesnaževanja zaradi te vpetosti. Prav tako, učenec pojasni izkoriščevalski, 

varovalni in soodvisni odnos do okolja.  

Okolje včeraj, danes, jutri vključuje znanje učenca o razvojnih spremembah v posameznih zgodovinskih obdobjih, 

ki so najbolj vplivale na obremenjevanje okolja. S primeri razloži načine reševanja okoljskih problemov in 

posledice tega načrta.  



 

Vsebinski sklop, »okolje kot način življenja« zahteva od učenca, da opiše pojem »življenjski ciklus«, ter navede 

samostojen primer zanj. Prav tako mora obrazložiti pojem »ekološka sled«. Utemeljiti mora prednost enega 

izdelka pred drugim z vidika ter analizira kaj je potrebno upoštevati pri odločanju o »okoljsko prijazni« potrošnji. 

Učenec navede kaj vse vpliva na odločanje in spreminjanje okolja.  
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Priloga 2: SPECIFIKACIJSKA TABELA 

 

SPECIFIKACIJSKA TABELA 

RAZRED: 7. RAZRED          PREDMET: NARAVOSLOVJE 

VSEBINSKI SKLOP/ČASOVNI OKVIR: VPLIV ČLOVEKA NA OKOLJE 

Št. 

Preverjana vsebina 

P
re

ve
rj

an
i p

o
jm

i 

Ti
p

 n
al

o
ge

 

Kognitivna stopnja po Bloomu 

Delež (%) v preizkusu znanja 

Naloga 

R
e

ši
te

v 

To
čk

o
vn

ik
 

Cilji učnega načrta 

1. raven 

(poznavanje) 

2. raven 

(razumevanje, 

uporaba) 

3. raven 

(sinteza, analiza, 

evalvacija) 

1 

Človek spreminja 

ekosisteme 

 

Razumejo, da v 

naravi ni škodljivih in 

koristnih vrst, 

temveč so v 

antropogenih 

ekosistemih le s 

človekovega vidika 

posamezne živalske 

in rastlinske vrste 

Škodljive 

vrste 

Koristne 

vrste 

Kratki 

odgovori 
 7,5%  

1. Preberi spodnji trditvi in odgovori 

na vprašanje.  

 

Koloradski hrošči so škodljiva vrsta, ker 

povzročajo škodo na zelenjavi, še posebej na 

listih krompirja. Pikapolonice pa veljajo za 

koristno vrsto, saj se prehranjujejo z listnimi 

ušmi.  

 

Ali se strinjaš z zgornjo trditvijo, da v naravi 

obstajajo škodljive in koristne vrste? 

Odgovor zapiši na črto in ga utemelji! 

NE 

Tudi 

škodljive 

vrste so 

koristne 

ali navede 

primer 

ličinke 

metulja, 

plevel ter 

poveže z 

1 T 

 

2 T 

 

 

 

 



 

škodljive ali 

koristne; 

biotsko 

pestrostjo 

2 

A 

B 

C 

Č 

 

Vplivi človeka na 

okolje; človek 

spreminja 

ekosisteme; 

 

Spoznajo zakaj mora 

človek antropogene 

ekosisteme ves čas 

vzdrževati; 

Ugotovi pomen 

biotske pestrosti za 

stabilnost 

ekosistema; 

Umetni 

ekosistemi 

 

 

 

Ekosistemi 

 

Naravni 

ekosistem 

 

Biotska 

pestrost 

Objektivni 

Tip 

Kratki 

odgovori 

5%   

2. Ovrednoti trditve tako, da 

obkrožite ali trditev velja ali ne 

velja.  
a Umetni ekosistemi so manj stabilni kot 

naravni.  

b Nižja kot je biotska pestrost, večja je njena 

stabilnost. 

c Človeku ni potrebno nenehno vzdrževati 

umetnih ekosistemov, saj narava sama od 

sebe poskrbi, da bodo organizmi preživeli.  

č Človek je naravne ekosisteme preoblikoval 

v njive in travnike, saj ima od tega več koristi 

za živinorejo in poljedelstvo.  

 

VELJA 

NE VELJA 

NE VELJA 

  

VELJA 

 

0,5T 

 

0,5 T 

 

0,5 T 

 

 

0,5 T 



 

2 

D 

E 

F 

G 

Razume zakaj mora 

človek antropogene 

ekosisteme 

neprestano 

vzdrževati; 

Spozna možne 

posledice 

odstranjevanja 

dreves iz gozda 

razume, da je gozd 

stabilen ekosistem 

le, če ni človeških 

posegov vanj, in 

razloži kaj velja za 

stabilen ekosistem; 

Temperat

ura 

 

Globalno 

segrevanje 

 

Onesnažev

anje voda 

 

Gozd 

Objektivni 

tip 

Kratki 

odgovori 

 
5% 

 
 

d V zgodovini je bila Slovenija po večini 

obdana z gozdovi, saj takrat še niso 

potrebovali travnikov in njiv za kmetovanje. 

e Visoke temperature povečajo pridelek 

zaradi pogostejših neurij in poplav.  

f Učinek tople grede je zaskrbljujoč naravni 

pojav, vendar je človek tekom desetletij 

pripomogel, da so se koncentracije 

toplogrednih plinov zmanjšale.  

g Posledice izsekavanja gozdov za 

pridobivanje lesa se v največji meri kažejo 

kot izguba naravnega habitata živali in 

rastlin ter hitrejše segrevanje planeta.   

  

VELJA 

 

NE VELJA 

 

NE VELJA 

 

VELJA 

0,5 T 

 

0,5 T 

 

0,5 T 

 

0,5 T 

3 

Človek onesnažuje 

zrak, vodo in tla; 

Spoznajo vplive 

prometa in 

komunikacij na 

okolje in organizme; 

Hrup 

Zvok 

Promet 

Zvočno 

onesnažen

je 

Objektivni 

tip 

 

3,75%   

3. Kateri je glavni vir hrupa s katerim 

se srečujejo prebivalci večjih mest? 

A Prevozna sredstva. 

B Ptičje petje. 

C Javne prireditve. 

Č Delovni stroji. 

A 1,5 T 



 

4. 

Človek onesnažuje 

zrak, vodo in tla; 

Spoznajo, da se 

zaradi naravnih 

vzrokov in 

človekovih 

dejavnosti lahko 

poveča vsebnost 

onesnaževalcev, ki 

škodijo organizmom 

in rušijo ravnovesje; 

Naravne 

nesreče 

Potresi 

Poplave 

Cunami 

Izumrtje 

Objektivni 

tip 
3,75%   

4. Katera vrsta nesreč je v Sloveniji 

najbolj pogosta? 

A Cunamiji 

B Vulkanski izbruh 

C Poplave 

Č Rušilni potres 

C 1,5 T 

5. 

Človek spreminja 

ekosisteme.  

 

 

Spoznajo primere 

antropogenih 

ekosistemov in 

proučujejo biotsko 

pestrost v bližnjih 

naravnih in 

antropogenih 

ekosistemih; 

Ekosistem 

 

 

Naravni 

ekosistem 

 

 

Umetni 

ekosistem 

Objektivni 

tip 

Kratki 

odgovori 

  15% 

5. Navedene primere uvrsti med umetne 

ali naravne ekosisteme, ter izpostavi 

vsaj tri skupne lastnosti posamezne 

skupine.  

 

Tropski deževni pragozd 

Gozd, ki vsebuje listavce in iglavce 

Vinograd 

Mokrišče na Ljubljanskem barju  

Plantaža jablan     

Oljčni nasad  

 

 

 NARAVNI 
EKOSISTE
M 

UMETNI 
EKOSISTE
M 

PRIMERI   

NARAVNI: 

Brez 

posega 

človeka, 

ali večja 

biotska 

pestrost 

ali večja 

stabilnost 

ali manjša 

korist za 

človeka.  

UMETNI:  

Poseg 

človeka ali 

nižja 

 

 

1,5 T 

 

 

 

 

 

 



 

 

LASTNOSTI  
 

 

 

biotska 

pestrost 

ali nižja 

stabilnost 

ali večja 

korist za 

človeka.  

NARAVNI: 

tropski 

deževni 

pragozd, 

gozd, ki 

vsebuje 

listavce in 

iglavce, 

mokrišče 

na 

Ljubljansk

em barju.  

UMETNI: 

vinograd, 

plantaža 

jablan, 

oljčni 

nasad. 

 

1,5 T 

 

 

 

 

 

 

 

 

6x 0,5 

T 



 

6. 

Človek spreminja 

ekosisteme; 

Razumejo, da v 

naravi ni škodljivih in 

koristnih vrst, 

temveč so v 

antropogenih 

ekosistemih le s 

človekovega vidika 

posamezne živalske 

in rastlinske vrste 

škodljive ali 

koristne; 

Čebele 

Ekološki 

pomen 

Objektivni 

tip 
 2,5%  

6. Razmisli, kaj bi se zgodilo če bi 

medonosne čebele v Sloveniji 

izginile? 

A V naravi nebi prišlo do večjih sprememb 

med odnosi živih bitij. 

B Ljudje bi si morali drugje poiskati čebelji 

med, kar bi vplivalo na gospodarsko rast 

Slovenije. 

C Zmanjšala bi se količina plodov sadnih 

dreves. 

D Čebele bi nadomestile druge žuželke, saj v 

naravi nimajo posebne vrednosti. 

C 1 T 

7. 

Človek spreminja 

ekosisteme; 

Učenec razume, da 

biotsko pestrost 

ohranjamo z 

neposrednim 

varovanjem vse 

narave in biosfere 

nasploh, s 

sonaravno rabo 

krajine in 

trajnostnim 

razvojem , še 

posebej na 

Natura 

2000 

 

Varovano 

območje 

 

Ogrožena 

vrsta 

 

Objektivni 

tip 
6,25%   

7. Kaj je Natura 2000? 

 

a Varuje biotsko pestrost izbranih 

ekosistemov.  

b Ohranja naravne habitate ogroženih 

rastlin in živalskih vrst. 

c Je mreža varovanih območij. 

č Je skupina ljudi, ki se potegujejo za 

preprečitev izvajanja poskusov na živalih. 

 

Napišite pravilne odgovore: _____________ 

. 

A,B,C 2,5 T 



 

zavarovanih 

območjih. 

8. 

Človek onesnažuje 

zrak, vodo in tla.  

 

Spoznajo glavne 

vzroke 

onesnaževanje, 

ključne 

onesnaževalce , 

posledice njihovega 

delovanja na 

organizme in okolje 

ter načine in ukrepe 

za zmanjševanje in 

preprečevanje 

onesnaževanja.  

Spoznajo vplive 

različnih vrst 

prometa in 

komunikacij na 

okolje in organizme  

 

Učenec izpostavi in 

zapiše primere 

človeških dejavnosti, 

ki prispevajo k 

Onesnažev

anje 

 

Zrak 

 

Voda 

 

Tla 

 

Odpadki  

Objektivni 

tip 

Kratki 

odgovori 

 7,5%  

8. Zapiši dva primera človekovih 

dejavnosti, ki onesnažujeta:  
Vodo: ____________________________ . 

Tla: ______________________________ . 

Ozračje:___________________________. 

Odplake 

gospodinjs

tev, 

odpadne 

vode 

industrije; 

Škropiva, 

odlaganje 

odpadkov; 

Prometni 

plini, 

izpusti 

tovarn; 

1 T 

 

 

 

1 T 

 

 

1 T 



 

onesnaževanju 

vode, zraka in tal. 

9. 

Človek onesnažuje 

zrak, vodo in tla.  

 

Učenec spozna 

vzroke za 

povečevanje emisij 

plinov in s tem 

povezanim 

prekomernim 

segrevanjem 

ozračja, ki se odraža 

na spreminjanju 

podnebja in na 

kopenskih in vodnih 

ekosistemih;  

Učenec prepozna 

kater naravni pojav 

povzroči razžiranje 

kamnitih 

spomenikov; 

 

Naravni 

pojavi 

Kisli dež 

 

Objektivni 

tip 
 2,5%  

9. Kateri izmed razlogov je 

najverjetneje povzročil 

spremembo, ki je vidna na 

spomeniku?  

 

A Močan dež v poletnih mesecih. 

B Mraz, veter in močno sonce. 

C Slaba skrb in zaščita spomenika.  

D Kisle padavine.  

 

D 1 T 



 

10. 

Človek onesnažuje 

zrak, vodo in tla.  

 

Spoznajo vzroke za 

povečevanje emisij 

plinov in s tem 

povezanim 

segrevanjem 

ozračja, ki se odraža 

na spreminjanju 

podnebja in na 

kopenskih in vodnih 

ekosistemih.  

 

Učenec navede oz. 

izbere vzroke za 

povečevanje emisij 

plinov; 

Toplogred

ni plini 

 

Objektivni 

tip 
5%   

10. Kaj direktno vpliva na povečane 

količine toplogrednih plinov v 

ozračju?  

 

A Vedno večje število prebivalcev na Zemlji.  

B Sežiganje fosilnih goriv v kuriščih in 

termoelektrarnah.  

C Odlaganje odpadkov in kemikalij v bližnje 

potoke.  

Č Izsekavanje gozdov ter uporaba lesa za 

pohištvo. 

 

B 

 

2 T 



 

11. 

Človek onesnažuje 

zrak, vodo in tla.  

 

Učenec izbere 

katere snovi spadajo 

pod fosilna goriva. 

 

Učenec razlikuje 

med fosilnimi gorivi 

in toplogrednimi 

plini. 

 

 

 
Objektivni 

tip 
6,25%   

11. Kaj od naštetega sodi med fosilna 

goriva?  
a Nafta 

b Drva 

c Premog 

č Plastične vrečke 

d Zemeljski plin 

 

 

Napišite pravilne odgovore: 

______________. 

A, C, D 2,5 T 

          

12. 

Človek spreminja 

ekosisteme.  

 

Učenec spozna 

pomen biotske 

pestrosti na 

 

Biotska 

pestrost 

Objektivni 

tip 
  7,5% 

12. V treh območjih so določili število 

nekaterih organizmov. Rezultati so 

prikazani v tabeli. V katerem 

območju je biotska pestrost večja? 

Utemelji svoj odgovor.  

 

CONA 3 

Odg: več 

osebkov 

iste vrste 

Več 

različnih 

 

1 T 

 

1 T 



 

stabilnost 

ekosistema; 

Učenec analizira 

tabelo in ugotovi v 

kateri coni je večja 

biotska pestrost. 

ORGANIZEM
/ CONA 

CONA 
1 

CONA 
2 

CONA 
3 

Kranjska 
čebela 

2 0 5 

Prava 
kamilica 

9 7 10 

Deževnik 6 2 9 

Metulj 
Citronček 

1 2 3 

Največja biotska pestrost je v CONI: ______ . 

Utemelji svoj odgovor: 

____________________ 

____________________________________

__ . 

organizmo

v 
 

1 T 

13.  

Človek onesnažuje 

zrak, vodo in tla.  

 

Spoznajo vzroke za 

povečevanje emisij 

plinov in s tem 

povezanim 

segrevanjem 

ozračja, ki se odraža 

na spreminjanju 

podnebja in na 

kopenskih in vodnih 

ekosistemih.  

 

Toplogred

ni plini 

 

Fosilna 

goriva 

 

Onesnažev

anje 

 

Učinek 

tople 

grede 

Kratki 

odgovori 
  12,5% 

13.  Na sliki je prikazan eden izmed 

oglasov, s katerimi se srečujemo 

zadnjih nekaj let.  
Razmisli in ugotovi, kakšno je sporočilo 

tega oglasa in opredeli na povečanje 

katerega naravnega pojava opozarja.  

 

Napiši 1 predlog, kako 

bi zmanjšal/a učinek 

tega pojava in ga 

utemelji  

Sporočilo: 

Globalno 

segrevanj

e/Segreva

nje 

Zemlje/Se

grevanje 

našega 

planeta… 

Naravni 

pojav: 

Povečanje 

učinka 

1,5 T 

 

 

 

 

 

1,5 T 

 



 

Učenec skuša 

ugotoviti sporočilo iz 

slike in zapiše 

predlog, kako bi 

zmanjšal učinek tega 

pojava.  

Sporočilo oglasa: _____________________ 

___________________________________. 

 

Predlog: 

____________________________________

_______________ . 

tople 

grede.  

Manj 

sežiganja 

odpadkov 

ali 

zmanjšana 

uporaba 

toplogred

nih plinov 

ali manjša 

industrija 

ali več 

opozoril 

ljudi ali 

večji 

nadzor 

nad 

pravilnim 

ravnanjem 

v okolju ali 

zmanjšanj

e 

sežiganja 

fosilnih 

goriv… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 T 



 

14. 

Človek spreminja 

ekosisteme.  

 

Spoznajo vplive in 

posledice gnojenja v 

kmetijstvu ter 

uporabe pesticidov 

na onesnaženje 

podtalnice; 

Pesticidi 

Kemikalije 

Onesnažev

anje voda 

Kratki 

odgovori 
 10%  

14. Oglej si spodnjo sliko in odgovori 

na vprašanja.  
Kaj prikazuje slika?____________________ 

____________________________________ 

 

Kaj so pozitivne in kaj negativne posledice 

tega ukrepa? ________________________ 

___________________________________ 

___________________________________. 

Slika: 

Uporaba 

pesticidov

/ gnojenje 

s 

škropilniki

/ uporaba 

škropilnik

ov za 

gnojenje s 

pesticidi… 

Pozitivne 

posledice: 

zatiranje 

škodljivce

v / 

zatiranje 

insektov/ 

zatiranje 

bolezni/ve

čji 

pridelek..  

Negativne

: človeka / 

živali in 

1 T 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 T 

 

 

 

 

 

1,5 T 



 

rastline / 

vodo/ tla 
 

    ∑ 30 % ∑ 35 % ∑ 35  %   
∑  40 

T 
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Priloga 3: RAZVIT PREIZKUS ZNANJA 
 

Kako dobro poznam okoljske vsebine – vpliv človeka na okolje 

Prosim, da odgovorite na spodnja vprašanja. Pri odgovorih z veliko črko je možen samo 1 odgovor. 

Pri odgovorih z malo črko je možnih več odgovorov.  

 

SPOL:  Ž M     RAZRED: ______________ 

 

1. Preberi spodnji trditvi in odgovori na vprašanje.  

 

Koloradski hrošči so škodljiva vrsta, ker povzročajo škodo na zelenjavi, še posebej na listih krompirja. 

Pikapolonice pa veljajo za koristno vrsto, saj se prehranjujejo z listnimi ušmi.  

 

Ali se strinjaš z zgornjo trditvijo, da v naravi obstajajo škodljive in koristne vrste? Odgovor zapiši na 

črto in ga utemelji!  

 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Ovrednoti trditve tako, da obkrožite ali trditev velja ali ne velja.  

 

a  Sadovnjak je stabilnejši ekosistem kot gozd. 
velja 

ne 
velja 

b  Nižja biotska pestrost se odraža v večji stabilnosti ekosistema. 
velja 

ne 
velja 

c  Človeku ni potrebno nenehno vzdrževati umetnih ekosistemov, saj 
narava sama od sebe poskrbi, da bodo organizmi preživeli. 

velja 
ne 

velja 

č  Zaradi razvoja živinoreje in poljedelstva, je človek velik del 
naravnega okolja preoblikoval v umetne ekosisteme. 

velja 
ne 

velja 

d  V zgodovini je bila Slovenija po večini obdana z gozdovi, zdaj pa se 
količina le-teh zmanjšuje, saj ljudje potrebujejo prostor za 
kmetovanje. 

velja 
ne 

velja 

e  Temperatura ima velik vpliv na vreme in s tem tudi na pridelek. 
velja 

ne 
velja 

f  Povečan učinek tople grede je eden izmed zaskrbljujočih pojavov, ki 
z zmanjševanjem koncentracije ozona močno vpliva na naš planet. 

velja 
ne 

velja 

g  S požiganjem gozdov se kažejo posledice na področju izgube 
habitata živali in rastlin ter izrazitejšega segrevanje našega planeta. 

velja 
ne 

velja 
 



 

 

3. Kateri je glavni vir hrupa s katerim se srečujejo prebivalci večjih mest? 

A  Prevozna sredstva. 

B  Ptičje petje. 

C  Javne prireditve. 

Č  Delovni stroji. 

 

4. Katera vrsta naravnih nesreč je v Sloveniji najbolj pogosta? 

A  Cunamiji. 

B  Vulkanski izbruh. 

C  Poplave. 

Č  Rušilni potres. 

 

5. Navedene primere uvrsti med umetne ali naravne ekosisteme, ter izpostavi vsaj tri skupne 

lastnosti posamezne skupine.  

 

Tropski deževni pragozd  Gozd, ki vsebuje listavce in iglavce Vinograd 

Mokrišče na Ljubljanskem barju  Plantaža jablan     Oljčni nasad  

 

 NARAVNI EKOSISTEM UMETNI EKOSISTEM 

 
 

PRIMERI 

 
 
 
 
 

 

 
 

SKUPNE 
LASTNOSTI 

 
 
 
 
 

 

  

6. Kaj bi se zgodilo če bi medonosne čebele v Sloveniji izginile?  

    A  V naravi nebi prišlo do večjih sprememb med odnosi živih bitij.  

    B  Ljudje bi si morali drugje poiskati čebelji med, kar bi vplivalo na gospodarsko rast Slovenije.  

    C  Zmanjšala bi se količina plodov sadnih dreves.  

    D  Čebele bi nadomestile druge žuželke, saj v naravi nimajo posebne vrednosti.  

 

7. Kaj je Natura 2000? 

a  Varuje biotsko pestrost izbranih ekosistemov.  

b  Ohranja naravne habitate ogroženih rastlin in živalskih vrst. 

c  Je mreža varovanih območij.  

č  Je skupina ljudi, ki se potegujejo za preprečitev izvajanja poskusov na živalih. 

 

Napišite pravilne odgovore: _____________ . 

 

8. Zapiši dva primera človekovih dejavnosti, ki onesnažujeta:  



 

Vodo: 

______________________________________________________________________________ 

Tla: 

______________________________________________________________________________ 

Ozračje: 

______________________________________________________________________________ 

 

9.  Kateri izmed razlogov je najverjetneje povzročil  

    spremembo, ki je vidna na spomeniku?  

 

A   Močan dež v poletnih mesecih.  

B   Mraz, veter in močno sonce.  

C   Slaba skrb in zaščita spomenika.  

Č   Kisle padavine.  

 

 

 

 

10. Kaj direktno vpliva na povečano količino toplogrednih plinov v ozračju?  

A  Vedno večje število prebivalcev na Zemlji.  

B  Sežiganje fosilnih goriv v kuriščih in termoelektrarnah.  

C  Odlaganje odpadkov in kemikalij v bližnje potoke.  

Č  Izsekavanje gozdov ter uporaba lesa za pohištvo.  

 

 

11. Naštejte tri primere fosilnih goriv.  

 

__________________________________________________________________________________  

 

 

12. V treh območjih so določili število nekaterih organizmov. Rezultati so prikazani v tabeli. V 

katerem območju je biotska pestrost večja? Utemelji svoj odgovor.  

  

ORGANIZEM / 
OBMOČJE 

OBMOČJE 1 OBMOČJE 2 OBMOČJE 3 

Kranjska čebela 2 0 5 

Prava kamilica 9 7 10 

Deževnik 6 2 9 

Metulj citronček 1 2 3 
 

Največja biotska pestrost je v OBMOČJU: __________ . 

 

Utemelji svoj odgovor:_______________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

1908 1969 



 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Na sliki je prikazan eden izmed oglasov, s katerimi se srečujemo zadnjih nekaj let. Razmisli 

in ugotovi, kakšno je sporočilo tega oglasa in opredeli na povečanje katerega naravnega pojava 

opozarja.  

 

Napiši 1 predlog, kako bi zmanjšal/a učinek tega pojava in ga utemelji. 

 

Sporočilo oglasa: ___________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Predlog: 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

14. Oglej si spodnjo sliko in odgovori na vprašanja.  

 

Kaj prikazuje slika?_____________________ 
 

_____________________________________ 

 

Kaj so pozitivne in kaj negativne posledice 

tega ukrepa? 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

 


