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1. UVOD 

Vsak učitelj se srečuje z vprašanjem, kako pripraviti tako učno uro, ki bo učence motivirala za 

učenje, in hkrati z njo doseči smiselno zastavljene cilje. Poleg tega mora stremeti k temu, da 

bo pridobljeno znanje učinkovito in dolgotrajno. Nekateri šolski materiali so zanimivi že kot 

taki in pri učencih vzbudijo zanimanje, večina pa te lastnosti nima. Naloga učitelja je, da tudi 

manj zanimivi material učencem predstavi na zanimiv in privlačen način. Poskrbeti mora za 

začetno motivacijo in za njeno vzdrževanje skozi celotno učno uro. Eden od načinov za 

doseganje boljših rezultatov pri učencih na področju poučevanja biologije je vključevanje 

organizmov v učni proces (Hoese in Nowicki, 2001). Poleg povečanega zanimanja pri 

učencih, delo z živimi objekti omogoča tudi pridobivanje informacij in izkušenj, ki jih ni 

mogoče dobiti z besedo, modelom in slikami (Strgar, 2007). 

Bemhard (1999) je opazil, da se je biološko izobraževanje v 20. stoletju počasi začelo 

odmikati od rastlin. Na naših šolah so bile nekoč rastline pomembnejše, saj je bila hrana za 

ljudi težje dostopna in posledično večja vrednota. Nekoč so bili na šolah zelo razširjeni šolski 

vrtovi, kjer so se učenci izobraževali in pridobivali praktično znanje o vrtnarjenju in gojenju 

rastlin. 

Učitelji imajo v današnjem času zelo pomembno nalogo, da učencem predstavijo rastlinski in 

živalski svet na enakovreden način. Tako rastlinam kot živalim morajo posvetiti enako 

pozornost. Ugotovimo pa lahko, da ni povsem tako, za kar obstaja več razlogov. Več avtorjev 

(Kinchin, 1999; Hoekstra, 2000; Tunnicliffe in Reiss, 2000; Tunnicliffe, 2001; Wandersee in 

Schlusser, 1999, 2001) je dokazalo, da so predvsem zaradi gibanja in podobnosti ljudem na 

splošno živali zanimivejše od rastlin. Ker rastline teh lastnosti nimajo in so statični organizmi, 

v nas ne vzbudijo takšnega zanimanja. Tudi učitelji se čutijo bolj sposobne in strokovno 

podkovane za učenje o živalih kot o rastlinah. 

Za nesposobnost videti rastline v njihovem naravnem okolju in ne zavedanje pomembnosti 

rastlin za življenje na Zemlji sta avtorja Wandersee in Sclusser (1999) uvedla pojem 

»rastlinska slepota«. Večina izvedenih raziskav se ukvarja zgolj z razlikami med zanimanjem 

ljudi za živali v primerjavi z zanimanjem za rastline in vzroke za razlike v zanimanju 

(Wandersee in Schlusser, 2001). Malo raziskav je takih, ki bi poskušale najti razlike v 

zanimanju znotraj rastlinskega sveta.  
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Zato smo se odločili, da se v naši raziskavi osredotočimo na razlike v zanimanju znotraj 

rastlinskega sveta. Zanimalo nas je, ali obstajajo take skupine uporabnih rastlin, ki se našim 

osnovnošolcem zdijo zanimivejše od ostalih. 

1.1. Cilji 

Magistrsko nalogo smo razdelili na dva dela. V prvem delu raziskave nas je zanimalo, katera 

področja botanike se zdijo osnovnošolcem privlačna in zanimiva. Raziskovali smo, ali 

obstajajo skupine uporabnih rastlin, ki se učencem v osnovnih šolah zdijo zanimivejše od 

ostalih. Končni cilj naše raziskave je bil najti skupine rastlin oziroma posamične rastline, s 

katerimi bi lahko pri pouku dosegli največji učinek, saj bi pri učencih že same po sebi 

vzbudile določeno raven motivacije in zanimanja. V drugem delu raziskave smo ocenili 

primernost obstoječih učbenikov s stališča rastlinskega slikovnega gradiva. Zanimalo nas je, 

ali so usklajeni z zanimanjem učencev, ki te učbenike uporabljajo. 

1.2. Hipoteze 

Z našo raziskavo smo hoteli izvedeti, katere skupine uporabnih rastlin se zdijo učencem zelo 

zanimive, katere malo manj in katere rastline učence sploh ne zanimajo. Izvedeti smo hoteli 

tudi, ali se v tem oziru med osnovnošolskimi učenci pojavljajo razlike. Postavili smo 

naslednje hipoteze: 

 Mlajšim osnovnošolcem se zdijo zanimive druge skupine uporabnih rastline kot 

starejšim osnovnošolcem. 

 Dekletom se zdijo zanimive druge skupine uporabnih rastlin kot fantom. 

 Med osnovnošolci iz različnih šol v našem vzorcu ni statistično pomembnih razlik v 

zanimanju za uporabne rastline. 
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2. TEORETIČNI UVOD 

2.1. Učna motivacija 

Učitelji se dnevno srečujejo z vprašanjem, kako najbolj učinkovito motivirati učence za 

šolsko učenje. Učiteljeva naloga je, da pripravi zanimivo, privlačno in hkrati poučno učno 

uro. Zavedati se moramo, da je nemogoče, da je vsaka učna ura, ki jo učitelj pripravi, enako 

zanimiva za vse učence, stremeti pa mora k temu, da bo privlačna večini (Juriševič, 2012). 

Motivacija je psihološki proces (Weiner, 1992 v Juriševič, 2012), ki v obliki različnih 

motivacijskih sestavin, kot so interesi, atribucije, samopodoba, cilji, vrednote in zunanje 

spodbude, vpliva na učni proces tako, da učenca najprej aktivira, nato pa ga usmerja do 

zaključka učne naloge oziroma učnega cilja. Vedenjski izraz motivacije, ki se kaže v 

učenčevem razmišljanju, čustvovanju in ravnanju, imenujemo učna motivacija. Pomembno 

je razumeti, da se motivacija vedno dogaja v učencu, da mu je ne moremo dati, ampak je že v 

njem. Naloga učiteljev je, da učenčevo motivacijo negujejo, ozaveščajo, krepijo in spodbujajo 

z različnimi motivacijskimi spodbudami, ki jih namenijo učencem med poučevanjem 

(Juriševič, 2012). 

Pučko (2002, v Juriševič, 2012) poudarja, da je pri uporabi različnih motivacijskih spodbud 

ključna fleksibilnost učitelja oziroma premišljeno ravnanje na podlagi poznavanja strukture 

učenčeve motiviranosti in poznavanja motivacijskih vzorcev. 

V poznih osemdesetih letih 20. stoletja so po svetu začeli oblikovati modele spodbujanja učne 

motivacije. Med bolj znane sodi model TARGET – ciljni model (Ames, 1992; Epstein, 1989 

v Juriševič, 2012). TARGET v angleščini pomeni tarča, hkrati pa vsaka črka v kratici 

predstavlja eno izmed šestih področji: naloga (task), avtoriteta (authorty), nagrada (reward), 

razvrščanje (grouping), vrednotenje (evaluation) in čas (time). Učitelj lahko na vsako našteto 

področje vpliva tako, da v razredu najprej ustvari pozitivno klimo, nato pa z orodji za 

povečanje motivacije preusmerja iz zunanje motivacije na notranjo in hkrati dosega učne cilje 

(Mejač, 2015). Model kot celota spodbuja napredek, avtonomijo in smiselno učenje.  

Motivacija je pomemben dejavnik učnega procesa. Zgolj motivirani učenci začnejo z 

učenjem, se učijo (poslušajo, sodelujejo, sprašujejo, razmišljajo, primerjajo, vrednotijo, itd.) 

in vztrajajo pri učenju, dokler ne končajo vseh nalog ali ne dosežejo zastavljenih učnih ciljev 

(Juriševič, 2012).  
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Naloga vsakega učitelja je, da učence pri pouku čim bolj motivira. Že samo navdušenje in 

pozitiven odnos učitelja do obravnavane vsebine povečata zanimanje učencev za učenje. 

Učencem je všeč, če jim rastlinski in živalski svet približamo z aktualnimi vsebinami, še bolj 

pa jih pritegnejo stvari, če jih lahko sami izkusijo in doživijo. Zelo priporočljivo je, da učitelj 

v učno uro vključi delo z živimi materiali, saj na ta način učenci pridejo v osebni stik, v 

našem primeru z rastlinami in živalmi, in si stvari bolje zapolnijo. Poleg tega delo z živimi 

materiali poveča motiviranost za učenje. Vendar vse manj učiteljev v svoje učne ure vključuje 

delo z živimi materiali, saj jim zaradi obsežnosti učnih ciljev zmanjkuje časa za poskuse. 

Motiviranost učencev za učenje lahko povečamo tudi z raziskovalnim, izkustvenim učenjem v 

šolski okolici in z ekskurzijami, kjer jim lahko stvari obrazložimo na dejanskih primerih. Tudi 

temu se učitelji pogosto izognejo zaradi razredov s prevelikim številom učencev (Strgar, 

2007; 2008, Bavčar, 2011; Vrhunc, 2015). Pomembno vlogo pri ustvarjanju pozitivnega 

odnosa do rastlin in ostalih živih organizmov ter posledično pri večjem zanimanju zanje imajo 

že v zgodnjem otroštvu tudi starši in ostali družinski člani. Lewis (1996) osebo, ki otroka 

vpelje v svet žive narave in je pomembna za spoznavanje rastlinskega sveta, imenuje 

rastlinski mentor. 

2.2. Rastlinska slepota 

Številne raziskave so pokazale, da so ljudem rastline manj zanimive kot živali (Schneekloth, 

1989; Kinchin, 1999; Wandersee in Schussler, 1999; Hoeksta, 2000; Tunnicliffe, 2001; 

Wandersee in Schussler, 2001). 

Wandersee in Schussler sta po večletnih razpravah, raziskovanjih in pregledu literature leta 

1998 za zanemarjanje rastlin in pomanjkanje zavedanja zanje, tako v vsakdanjem življenju kot 

tudi na področju izobraževanja, vpeljala pojem »rastlinska slepota« (Wandersee in 

Schussler, 2001; Hershey, 2002).  

Definicija rastlinske slepote 

Rastlinsko slepoto sta znanstvenika opredelila kot nesposobnost videti ali opaziti rastline v 

njihovem okolju, kar pa vodi k: 

a) nezmožnosti prepoznavati pomembnost rastlin za okolje in človeka, 

b) nezmožnosti ceniti estetske in edinstvene biološke oblike življenja, ki pripadajo 

kraljestvu rastlin, 
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c) zgrešenemu, antropocentričnemu prepričanju, da so rastline manj vredne kot živali 

(Wandersee in Schussler, 1999, 2001). 

 

Simptomi rastlinske slepote 

Ljudje, ki trpijo za rastlinsko slepoto, se ne zavedajo pomena rastlin za življenje na našem 

planetu in preživetje človeštva. Ne razumejo, kaj rastline potrebujejo za preživetje, mislijo, da 

so pomembne samo za življenje živali, ne znajo razložiti vegetacije, nimajo praktičnih 

izkušenj na področju gojenja, opazovanja in prepoznavanja rastlin. Taki ljudje neutemeljeno 

menijo, da so rastline manj vredne od živali in si tako ne zaslužijo, da bi jih upoštevali in 

spoštovali (Wandersee in Schussler 2001; Tonejc, 2011). 

Ljudje vegetacijo vrednotimo kot nepomembno ozadje. V svojem okolju rastlin ne opazimo. 

Mislimo, da ko odpremo oči, vidimo celotno okolico, v kateri se nahajamo. Ampak če 

gledamo, še ne pomeni, da tudi vidimo. V resnici vidimo zelo malo tistega, kar gledamo. 

Nikoli ne vidimo celote, ampak le posamezne dele okolja. Nekateri avtorji pravijo, da to lahko 

pripišemo našim možganskim funkcijam in zaznavanju. Možgani v eni sekundi obdelajo 

veliko manj podatkov, kot jih zaznamo z našimi očmi (Schneekloth, 1989; Wandersee in 

Schussler, 1999; 2001, Strgar, 2007; Kos Strmec, 2014). 

Rugg (v Wandersee in Schussler, 1999, 2001) pravi, da obstajata dva kritična faktorja, ki 

določata, ali si bomo dogodek ali objekt zapomnili. To sta stopnja pozornosti, ki jo dogodku 

ali objektu namenimo, in pomen, ki ga dogodku ali objektu pripišemo. Da stvari opazimo in si 

jih zapomnimo, jih moramo poznati oziroma morajo izstopati od okolice, biti nove, saj le tako 

pritegnejo našo pozornost. 

2.3. Zakaj so živali privlačnejše od rastlin 

Ljudje večjo pozornost navadno posvečamo živalim kot rastlinam in o živalih tudi več vemo. 

Živali se nam zdijo zanimivejše. Raziskave, ki sta jih med učenci izvedla Wandersee in 

Schussler (1998) ter drugi (Baird, Lazarowitz in Aliman, 1984), so pokazale, da se učenci ne 

glede na spol raje učijo o živalih kot rastlinah (Wandersee in Schussler, 2001). Večji interes 

za rastline so v raziskavah sicer pokazale deklice kot dečki, vendar imajo na splošno tudi 

deklice raje zoologijo. Tudi Strgar (2008) je s svojo raziskavo, ki jo je izvedla med učenci 

slovenskih osnovnih in srednjih šol, dokazala, da se učencem rastline zdijo manj zanimive kot 

živali.  
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Lastnosti živali, zaradi katerih jim kažemo večjo naklonjenost 

Živali se nam zdijo zanimivejše, ker so ljudem, ki smo tudi del živalskega kraljestva, fizično 

bolj podobne kot rastline. Prav tako kot mi imajo roke, noge in glavo z očmi (Hoekstra, 

2000). Imajo tudi druge človeške lastnosti, kot so premikanje, prehranjevanje, medsebojno 

komuniciranje z različnimi glasovi. Živali kotijo mladiče, za katere skrbijo in jih vzgajajo, in 

se odzivajo na ljudi. Včasih se z ljudmi tudi igrajo in zato se nanje lažje navežemo 

(Schneecloth, 1989; Wandersee in Schussler, 1999; Hershey, 2002; Strgar, 2007). Veliko 

člankov poudarja, da je prav gibanje tisto, ki pritegne pozornost ljudi in zaradi katerega so 

nam živali zanimivejše od rastlin (Wandersee in Schussler, 1999; Hoekstra, 2000; Wandersee 

in Schussler, 2001; Flannery, 2002; Hershey, 2002; Yorek in sod., 2009). 

Na prvi pogled rastline nimajo vseh omenjenih lastnosti, so statični organizmi, zato se nam 

zdijo neprivlačne (Wandersee in Schussler, 2001).  

Možni razlogi za večje zanimanje na področju zoologije in zanemarjanje rastlin 

Eden od razlogov je zagotovo ta, da biologi pri predmetu biologija rastline le redko 

uporabljajo za poučevanje osnovnih bioloških konceptov in principov. Znanstveniki navajajo 

nekaj razlogov za to situacijo: 

 Večina ljudi misli, da so živali nadrejene rastlinam. 

 Učiteljem se zdijo rastline manj zanimive kot živali (zoošovinizem). 

 Učitelji so bolje pripravljeni na poučevanje živalskih vsebin. 

 V učbenikih je večji poudarek na živalih kot rastlinah. 

 Nezanimive učne ure o rastlinah. 

 Ljudje imajo raje živali kot rastline (Wandersee in Schussler, 2001; Strgar, 2008). 

Po Hersheyu (1993) gre za verižno reakcijo od izobraževanja učiteljev do prenosa znanja na 

učence. Dokler učiteljem ne bo omogočeno dodatno izobraževanje na področju rastlin, se jih 

bodo pri svojih učnih urah izogibali. Premalo poudarka pri učenju o rastlinah je tudi na 

laboratorijskem in terenskem delu. 

Veliko težavo pri poučevanju rastlinskih vsebin pa predstavljajo tudi učbeniki. Opazimo 

lahko, da je strokovna literatura s področja botanike težko dostopna v slovenskem jeziku. 

Tudi angleški učbeniki usihajo brez ponatisov in posodobljenih izdaj (Vilhar, 2005). Poleg 
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tega se v šolskem gradivu pri botaničnih vsebinah pojavlja veliko strokovnih napak, kar je 

tudi znak zanemarjanja rastlin. Veliko botaničnih učbenikov so napisali avtorji, ki so 

botanično nepismeni (Hershey, 2002).  

Različni avtorji (Tunniclife in Reiss, 2000; Wandersee in Schussler, 2001) so odkrili, da se 

ljudje že od otroštva pogosteje srečujemo z živalmi kot rastlinami, na kar v veliki meri 

vplivajo mediji. Velika večina otroških risanih junakov (želvak Franček, Levji kralj, Tom in 

Jerry, Čebelica Maja, Bacek Jon, ipd.), knjig (Bambi, 101 dalmatinec, Mavrična ribica, itd.) 

igrač, pesmi, igric, izobraževalnih oddaj (National geographic, Animal planet) in ostalih 

televizijskih programov izraža večjo naklonjenost živalim kot rastlinam in ostalim 

življenjskim oblikam.  

2.4. Zanimanje za rastline in odpravljanje rastlinske slepote 

Tako rastline kot živali se zdijo zanimivejše mlajšim učencem in zanimanje zanje s starostjo 

upada. To so z raziskavama dokazali Baird in sod. (1984) ter Strgar (2007, 2008). Ker pa so 

Baird in sod. v raziskavo, poleg osnovnošolcev, vključili tudi študente biologije, ki so za 

rastline pričakovano pokazali večje zanimanje, pravijo, da se je zanimanje za učenje o 

rastlinah s starostjo celo nekoliko zvišalo. Če bi v raziskavo zajeli študente drugih študijskih 

programov, bi najverjetneje pokazali manj zanimanja za rastline kot osnovnošolci. 

Skozi šolanje se odnos do živih objektov spreminja. Najprej se osredotoča na čustven odnos 

do objekta (6–9 let), pozneje na kognitivni (spoznavni) vidik (10 –13 let) in na koncu na 

odnos, ki zajema etično in ekološko zavest o vlogi živih bitij v naravnem okolju. Smiselno bi 

bilo učne ure biologije za najmlajše sestaviti na način, da bi temeljile na neposrednih 

izkušnjah z živimi bitji. Tako bi učenci lahko preko čustev razvili pozitiven odnos do živega 

sveta in s tem oblikovali trdne temelje, na katerih bi lahko v poznejšem obdobju gradili 

abstraktnejše vsebine (Strgar, 2008; Lavtižar, 2014). 

Spremembe v dojemanju rastlin in živali se začnejo že v zgodnjem otroštvu (Tonejec, 2011). 

Wandersee in Schussler (2000, 2001) pravita, da imajo neposredne izkušnje z gojenjem in 

opazovanjem rastlin, ki jih otroci pridobijo že v zgodnjem otroštvu pod vodstvom odraslih z 

znanjem na tem področju, velik pomen za interes, pozornost in razumevanje rastlin v 

poznejšem obdobju. Osebo, ki otroka vpelje v spoznavanje žive narave, imenujeta »plant 

mentor«. V zgodnjem otroštvu je tako imenovani rastlinski mentor  največkrat mama, ni pa 

nujno.  
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Tunnicliffe in Reiss (2000) sta s svojo raziskavo prišla do zaključka, da otroci največ 

informacij o rastlinah dobijo prav doma od staršev in sorodnikov ter z neposrednim 

opazovanjem okolja, saj so rastline povsod okoli nas. Otroci rastline opazijo, ko se potepajo 

naokrog. Zelo majhni otroci drugače sprejemajo rastline, preden jih starejši naučimo, da so 

»nevidne« (Schneecloth, 1989). Učenci, ki so sodelovali v njuni raziskavi, pa so le redko 

označili šolo in različne medije (televizijo, knjige, zgoščenke) kot vir informacij za 

prepoznavanje rastlin. Slednje lahko pojasnimo s tem, da se rastline v knjigah in risankah 

pojavljajo redkeje kot živali (Tunnicliffe in Reiss, 2000). 

Z vstopom v šolo imajo velik vpliv pri odpravljanju rastlinske slepote osnovnošolski učitelji, 

ki lahko prevzamejo vlogo rastlinskih mentorjev. Na odpravljanje zoošovinizma in 

zanemarjanja rastlin ima velik vpliv učiteljeva naklonjenost do rastlin. Poleg tega tudi 

učiteljeva strokovnost, navdušenje in zanimanje pozitivno vplivajo na motiviranost učencev 

in s tem na povečanje zanimanja za določen objekt. Če bodo učenci žive organizme spoštovali 

in do njih razvili pozitiven odnos, bo učenje o teh organizmih učinkovitejše (Hershey, 2002; 

Strgar 2007).  

Strgar je opravila raziskavo o povečanju zanimanja učencev za rastline. Zajela je 184 učencev 

petega in osmega razreda osnovne šole ter študente. Predpostavila je, da rastline pritegnejo 

pozornost z lepoto, uporabnostjo in nenavadnimi lastnostmi. Izbrala je osem različnih vrst 

rastlin, nekatere z vidnimi/opaznimi privlačnimi lastnostmi in druge brez teh značilnosti. 

Poskus je izvedla v dveh delih. V prvem delu so si učenci rastline lahko samo ogledali. V 

drugem delu je učiteljica vsako rastlino predstavila in poudarila njene lastnosti, učenci pa so 

pri tem lahko uporabili tudi druge čute (voh, otip). Učiteljica jih je vodila skozi vprašanja, 

izpostavljala zanimive lastnosti in jih spodbujala, da se odzivajo na videno in izkušeno. Po 

koncu vsakega dela so učenci odgovorili na vprašalnik, ki je vseboval dve vprašanji, in sicer 

»Kako zanimiva se ti zdi rastlina?« in »Zakaj?«. Pri obeh delih so največje zanimanje 

pokazali učenci petih razredov, najnižjo osmošolci, vmes pa so bili študenti. Študenti so v tem 

primeru pokazali večje zanimanje kot osmošolci, saj je raziskava zajemala študente biologije 

(Strgar, 2007). Strgar je z raziskavo ugotovila tudi, da za vse stopnje izobrazbe velja, da 

vključevanje učitelja v učni proces poveča interes za objekt, ki na pogled nima zanimivih 

lastnosti, če učitelj uporabi primerne metode in prikaže objekt z drugačne perspektive. 

Tunnicliffe (2001) in Strgar (2007) sta ugotovili, da v rastlinskem svetu obstajajo določene 
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lastnosti, zaradi katerih so nekatere rastline privlačnejše od drugih. Te lastnosti so uporabnost, 

predhodne informacije o rastlini, lepota, nenavadnost oziroma presenetljivost in novost. 

S pomočjo rastlinskega mentorja lahko premagamo zoošovinizem in zanemarjanje rastlin 

(Hershey, 2002). 

Izobraževanje za učitelje 

Če hočemo, da bi bili učitelji pri svojih učnih urah enako naklonjeni rastlinam kot živalim, 

jim moramo omogočiti namensko izobraževanje na področju botanike. Učitelji, ki se resnično 

zavedajo razlike v odnosu do različnih živih bitij, bodo prilagodili svoje poglede in jih 

vključili v načrtovanje učnih ur. Tako učne ure ne bodo temeljile zgolj na živalih, kajti dober 

in strokovno podkovan učitelj je sposoben najti načine, kako rastline narediti zanimive 

(Strgar, 2008).  

Vemo, da je večina učiteljev v osnovnih šolah bolj naklonjena živalim kot rastlinam. Če 

želimo povečati zavzetost učiteljev za rastline, bi bilo treba: 

 razviti kurikulum za osnovnošolske učitelje, ki bi jim omogočal izkušnje z 

inovativnimi dejavnostmi, pri čemer bi lahko rokovali z rastlinskimi materiali, ki bi jih 

uporabljali pri učenju, 

 zagotoviti, da bi učbeniki na vseh nivojih šolanja ustrezno in natančno predstavljali 

področje rastlin (Hershey, 2002). 

Naravoslovni dnevi in delo z živimi objekti 

Delo z živimi materiali je v procesu izobraževanja bioloških vsebin potrebno (Strgar, 2007; 

2008). Dobra terapija za zdravljene rastlinske slepote so naravoslovni dnevi, kjer otroci 

pridejo v stik z živimi organizmi in kjer učencem na preprost in zanimiv način predstavimo 

biološke koncepte. Z direktnim kontaktom z različnimi vrstami živih bitij učenci pridejo do 

informacij in izkušenj, ki jih ne morejo usvojiti z branjem ali opazovanjem fotografij in 

modelov (Strgar, 2007, 2008) 

Osveščanje širše javnosti 

Pomemben vpliv pri odpravljanju rastlinske slepote imajo tudi mediji. Širšo javnost bi bilo 

treba osveščati o pomenu rastlin za človeka in okolje, kako si lahko s poznavanjem zelišč 



Munih, K. Zanimanje osnovnošolcev notranjske in primorske za uporabne rastline. Magistrsko delo. 

Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017 

 

10 

 

sami pomagamo pri raznih težavah in obolenjih, katere rastline so primerne za prehrano in, da 

tudi v naravi (v gozdu, na travniku) lahko najdemo užitne in hranilne rastline. 

Elemente za odpravljanje rastlinske slepote bi morale imeti vse uvodne strani spletnih strani 

botaničnih organizacij. Morale bi vizualno in intelektualno spodbujati zanimanje za rastline 

pri vseh botanično nepismenih. Televizija bi morala predvajati oddaje, pri katerih bi se redno 

pojavljali botaniki, ki bi ljudi osveščali o nenavadnih, zanimivih rastlinah in novih odkritjih 

na področju botanike (Hershey, 2002). 

2.5. Pomen rastlin za človeka in okolje 

Kot smo že omenili, imamo ljudje raje živali kot rastline, slednjim pripisujemo manjši pomen. 

Paradoks pa je v tem, da so prav rastline tiste, ki tvorijo osnovo življenjskih prostorov živali 

in osnovo celotnega življenja na Zemlji (Wandersee in Schussler, 1999). Rastline omogočajo 

življenje vsem drugim živim bitjem, saj so vse življenjske oblike posredno ali neposredno 

vezane na rastlinsko hrano. So glavni posrednik med fizičnim in biološkim svetom. Če se 

zgolj ozremo okoli sebe, bomo našli rastlinske izdelke (Tonejc, 2011). 

Kakšen odnos bodo imeli otroci do rastlin, je odvisno predvsem od nas odraslih in naših 

stališč do rastlin. Otroci največkrat od odraslih prejemajo nasprotujoča sporočila, kot na 

primer: »zelenjava je zdrava, pojej jo, parki in gozdovi so čudoviti, zaščitimo jih, trave so 

grozne, poškropimo jih, drevesa potrebujemo za izdelovanje produktov, posekajmo jih.« 

(Schneekloth, 1989, str. 14). Avtorica poudarja, da je osrednje sporočilo, ki ga otroci 

prejmejo, da vegetacija ni pomembna in da rastline tvorijo le ozadje našega okolja. 

Zavedati se moramo, da so vsi organizmi na Zemlji del biosfere in so med seboj tesno 

povezani, kar velja tudi za rastline. V spletu življenja ima vsak organizem svojo vlogo. 

Rastline imajo za človeka izreden gospodarski in uporabni pomen (Vilhar, 2005).  

2.5.1. Pomen rastlin za človeka 

Fotosinteza: v vseh zelenih rastlinah poteka proces fotosinteze. Rastline pri tem procesu kot 

stranski produkt proizvajajo kisik, ki ga tako živali kot ljudje potrebujemo za celično 

dihanje. Poleg tega pa pri procesu fotosinteze iz ogljikovega dioksida, vode, mineralov in 

svetlobe proizvajajo sladkorje. 

Prehrana: veliko hrane, ki jo zaužijemo, je rastlinskega izvora. Rastline so vir ogljikovih 

hidratov, beljakovin, vitaminov, maščob in mineralov. Uživamo različne žitarice, ki so 
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temeljna hrana večini svetovnega prebivalstva, zelenjavo, sadje, oreške, med, ki je 

posredno rastlinskega izvora. Hrano bogatimo in okus izboljšujemo z začimbami. Pijemo 

sadne sokove, ki vsebujejo rastlinske izvlečke. Za poživitev si pripravljamo kavo in čaj, ki 

sta tudi rastlinskega izvora. Iz rastlin pripravljamo tudi nekatere alkoholne pijače, iz 

grozdja vino, iz hmelja pivo, žganje (npr. iz brinja brinjevec, iz agave tekilo, itn.). 

Krma: domače živali krmimo z rastlinami, kot so trava, koruza, oves, pšenica. 

Tekstilna industrija: iz rastlin izdelujemo blago za obleke in obutev. Iz rastlinskih vlaken, ki 

jih pridobimo iz lanu in bombaža, izdelujemo zavese, posteljnino, brisače, iz celuloznih 

vlaken pa umetna tekstilna vlakna, kot sta umetna svila in viskoza. 

Gradbeni in pohištveni material: les je pomembna surovina rastlinskega izvora. Uporabljamo 

ga v gradbeništvu za izdelavo stavb, mostov, ograj in za izdelavo pohištva (omar, miz, 

stolov, oken, parketa, ipd.). Les je glavna surovina za pridobivanje papirja, ki nas spremlja 

na vsakem koraku (denimo knjige, časopisi, revije, toaletni papir, robčki, pisarniški papir, 

kozarci in krožniki za enkratno uporabo, darilni papir, bankovci). 

Kuriva in goriva: materiali, s katerimi se grejemo, so rastlinskega izvora. Fosilna goriva, kot 

so premog, nafta in zemeljski plin, so nastali iz fosilnih ostankov praprotnic in odmrlih 

organizmov. Les uporabljamo za drva. Dandanes so zelo priljubljena obnovljiva goriva, ki 

so prav tako rastlinskega izvora. Bioplin in etanol iz rastlinske biomase, biodizel pa iz 

rastlinskih olj. Našteta goriva uporabljamo za pogon vozil, kurjavo in za pridobivanje 

električne energije. 

Kozmetika: če pogledamo deklaracije naših kozmetičnih izdelkov, opazimo, da vsebujejo olja 

in izvlečke različnih rastlin. Najdemo jih v milih, kremah, dišavah, gelih za tuširanje, ipd. 

Farmacevtska industrija: farmacevtska industrija izdeluje različna zdravila iz zdravilnih 

učinkovin, ki jih izolira iz rastlin. Rastlinskega izvora so tudi sanitetni materiali (vata, 

povoji, gaze). Iz rastlin pridobivamo droge, tako dovoljene (denimo kavo in tobak) kot 

prepovedane (marihuano, hašiš, heroin in kokain). 

Gospodarski pomen: rastline imajo tudi izreden gospodarski pomen. Med izdelke iz lesa 

sodijo prevozna sredstva (čolni, splavi), igrače, igrala, orodja (leseni ročaji), barvila 

(indigo, prehrambna industrija), škropiva, gnojila (kompost), strojna maziva. Iz rastlin 

izdelujemo košare, vrvi, nakit, predpražnike in drugo. Naravno gumo za gumijaste izdelke 

pridobivamo in rastlinskih mlečkov. 
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Umetnost: tudi umetniki pri svojem delu uporabljajo les. Med drugim kiparji izdelujejo kipe 

iz lesa, glasbeniki igrajo na lesena glasbila, slikarji slike uokvirjajo v lesene okvirje, 

uporabljajo stojala za platna iz lesa. 

Estetika: človek rastline v svojem okolju uporablja tudi v estetske namene. Bivalne prostore 

radi popestrimo z okrasnimi rastlinami na okenskih policah, balkonih, mizah in na tleh. Z 

okrasnimi in uporabnimi rastlinami zasadimo in urejamo svoje vrtove, radi se sprehajamo 

skozi urejene parke in botanične vrtove. Rastline imajo tudi simbolni pomen (adventni 

venčki, novoletna jelka). 

Rastlinske čistilne naprave: rastline uporabljamo za čiščenje onesnaženih zemljišč in 

odpadnih voda. 

Gospodarske panoge: kmetijstvo, gozdarstvo, lesna, prehrambna, tekstilna, papirna industrija, 

ipd. 

Poklici, povezani z rastlinami: gozdar, vrtnar, sadjar, kmet, cvetličar, agronom, lesar, itd. 

(Vilhar, 2005). 

2.5.2. Pomen rastlin za okolje 

Rastline imajo v okolju pomembno vlogo: 

 proizvajajo kisik, iz katerega nastane ozonska plast, ki nas ščiti pred ultravijolično 

svetlobo, 

 uravnavajo učinek tople grede, s tem ko odstranjujejo ogljikov dioksid iz ozračja in ga 

vežejo v organske spojine, 

 rastlinska odeja sodeluje pri nastajanju in uravnavanju vremena, 

 vplivajo na segrevanje površine Zemlje, ker rastlinska odeja delno vsrka in delno 

odbije energijo sevanja, ki pripotuje s Sonca na Zemljo, 

 s koreninskim sistemom preprečujejo erozijo in nastajanje zemeljskih plazov, 

 drevesa omilijo moč vetrov, 

 prispevajo k nastanku prsti, 

 so habitati za mikroorganizme, živali in glive (Vilhar, 2005). 
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2.6. Šolski vrtovi – učilnica v naravi 

Vrt je že od nekdaj eden od pomembnih življenjskih prostorov, ki človeka povezuje z naravo. 

Je manjša kmetijska površina, na kateri sadimo in sejemo različne rastline, ki jih nato 

uporabljamo v prehrambne namene. Poleg tega vrt omogoča stik z naravo, je pa tudi oaza 

miru, sprostitve in počitka. Veliko ljudi ga uporablja kot sproščujoč kotiček za klepet in 

razmislek (Wikipedia, 2016). 

2.6.1. Šolski vrtovi skozi zgodovino 

V Sloveniji se lahko pohvalimo z bogato tradicijo šolskih vrtov. Prvi zapis o šolskih vrtovih 

na slovenskem sega v leto 1842, ko je Anton Martin Slomšek v svoji knjigi »Blaže in Nežica 

v nedeljski šoli« zapisal poglavje o sadjarstvu. Pozneje je tudi učitelj Peter Musi iz Šoštanja 

pisal o pomenu sadjarjenja. Zagovarjal je nazorni in praktični pouk. Bil je mnenja, da je treba 

učencem pokazati čim več stvari zunaj v naravi ter skupaj z njimi praktično preizkušati in 

spoznavati snovi. Leta 1869, v obdobju Avstro-Ogrske monarhije, je državni ljudsko šolski 

zakon postavil temelje šolskim vrtovom, ki so tako postali del učnega načrta vse do leta 1941. 

Vsak učitelj je imel del zemljišča za šolski vrt, zakon pa je zahteval, da so bili učitelji, ki so za 

vrtove skrbeli, poučeni o takem delu. Iz teh časov najdemo v učnih načrtih ljudskih šol nov 

predmet, in sicer prirodopis, katerega namen je bil v učencih vzbuditi ljubezen do narave in 

posredovanje znanja o najvažnejših živalih, rastlinah in kamninah ter njihovo praktično 

uporabo in pomen v vsakdanjem življenju. Na šolskih vrtovih je potekal praktični pouk o 

zelenjadarstvu, sadjarstvu, cvetličarstvu in čebelarstvu. Po naročilu kmetijskega ministrstva je 

leta 1888 kmetijski strokovnjak, učitelj Gustav Pirc, napisal prvo obsežnejšo slovensko knjigo 

z naslovom Vrtnarstvo s posebnim ozirom na obdelovanje in oskrbo šolskih vrtov. 

Ustanavljanje in oskrbovanje šolskih vrtov je velikokrat naletelo tudi na finančne težave ali pa 

na premajhno znanje učiteljev. V obdobju med obema vojnama (1918–1941) so se lotili 

obnove vrtov v organizacijskem in pedagoškem smislu. Z odloki so predpisali obveznosti 

urejenih in obdelanih vrtov. Urejenost so nadzirali šolski nadzorniki in upravitelji, ki so 

poročali o stanju vrtov. Uvedli so kmetijski pouk na vseh podeželskih šolah na slovenskem. 

Po letu 1945 se je število šolskih vrtov zmanjšalo. Izpodrinila so jih igrišča in parkirišča. 

Začelo se je obdobje industrializacije. Šolski vrtovi so izginili iz rednih učnih programov. Po 

letu 1953 so se začeli pojavljati v okviru interesnih dejavnosti in krožkov. V zadnjih letih se v 

slovenskih vrtcih in šolah ponovno pojavlja zanimanje za šolske vrtove. Hrana postaja spet 

pomembna in dragocena dobrina. Po letu 2000 so začela številna gibanja in društva poudarjati 
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pomen lokalno pridelane hrane in izobraževanja za trajnostni razvoj. Med zelo uspešnimi 

programi sta Šolski ekovrt Inštituta za trajnostni razvoj in Šolska vrtilnica v okviru Ekošole 

(Ribarič, 2014). 

2.6.2. Pomen šolskih vrtov v današnjem času 

Večina otrok pri nas dandanes veliko časa porabi ob računalniku, televiziji ali mobilnem 

telefonu. Takšni otroci živijo v virtualnem svetu in nimajo neposrednega stika z naravo, še 

manj pa s pridelavo hrane. S pomočjo vrtov v šolah in vrtcih lahko otokom pomagamo, da 

bodo razumeli pomembnost narave in varstva okolja. Poleg tega je v šolah med učenci vse 

več individualizma in tekmovalnosti, otroci nimajo veliko možnosti za sodelovanje. Šolski 

vrtovi pa so okolje, v katerem bi se učenci lahko naučili timskega dela in pomena sodelovanja 

(Šolski ekovrt, 2013). 

Učencem v šolah moramo zagotoviti, da pridobijo uporabna in praktična znanja na osnovi 

lastnih izkušenj z raziskovanjem in različnimi poskusi. V okviru rednega pouka veliko 

možnosti za izvajanje različnih aktivnosti omogočajo prav šolski vrtovi, ki jih lahko uredimo 

v šolskem okolišu. Če na šolskem dvorišču nimamo primerne površine za ureditev šolskega 

vrta, si tega lahko ustvarimo kar v učilnici, na okenski polici ali mizi blizu okna. Z malo 

domišljije lahko ustvarimo zelo zanimive oblike šolskih vrtov (slike 1–7). Uredimo lahko tudi 

tematske nasade, na primer zeliščne, sadne, čajne, zdravilne, solatne, spiralne in cvetlične 

nasade. 

Primeri različnih šolskih vrtov: 

 na okenski polici 

 

Slika 1: Primer gojenja rastlin v lončkih na okenski polici. 

(Vir: http://www.lisa.si/moj-lepi-vrt/zacimbe-za-okenske-police/) 

http://www.lisa.si/moj-lepi-vrt/zacimbe-za-okenske-police/
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 na dvorišču  

 

Slika 2: Primer gredic in skupinskega dela učencev.  

(Vir: http://www.ekosola.si/novica/2389/solski-vrt-os-gorisnica) 

 

 

 

 

Slika 3: Primer uporabe odpadnih materialov (gum) za izdelavo cvetličnega vrta.  

(Vir: http://novi.ba/clanak/2540/16) 

 

 

 

http://www.ekosola.si/novica/2389/solski-vrt-os-gorisnica
http://novi.ba/clanak/2540/16
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 na terasi 

 

Slika 4: Primer šolskega vrta na terasi sredi mesta.  

(Vir: http://www.semenarna.si/branje-nasveta/items/v-srediscu-mesta-je-zazivel-solski-vrt) 

 

 

 

 vrt v plastenkah 

 

Slika 5: Primer uporabe odpadne embalaže (plastenk) za gojenje rastlin.  

(Vir: http://balconygardenweb.com/plastic-bottle-vertical-garden-soda-bottle-garden) 

 

 

http://www.semenarna.si/branje-nasveta/items/v-srediscu-mesta-je-zazivel-solski-vrt
http://balconygardenweb.com/plastic-bottle-vertical-garden-soda-bottle-garden
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 zaboji in palete 

 

Slika 6: Primer uporabe naravnih materialov (leseni zaboji) za gojenje rastlin. 

(Vir: http://druzina.enaa.com/dom/Vkomponirajte-les-v-vas-dom.html) 

 

 

 

 

 

Slika 7: Primer uporabe naravnih materialov (lesene palete) za gojenje rastlin.  

(Vir: http://www.99pallets.com/pallet-garden/diy-pallet-vertical-herb-garden-hanging-planter) 

  

http://druzina.enaa.com/dom/Vkomponirajte-les-v-vas-dom.html
http://www.99pallets.com/pallet-garden/diy-pallet-vertical-herb-garden-hanging-planter
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Prednosti šolskih vrtov so naslednje: 

 učenci preživijo več časa v naravi in na prostem, 

 različne oblike in načini učenja, 

 aktivno učenje, 

 privajanje na sodelovanje, timsko delo, potrpežljivost, 

 pridobivanje novih praktičnih znanj in spretnosti, 

 okolica šol in razredi bodo lepše urejeni, 

 učenci pridobijo nove spretnosti in znanja, ki so pomembni za trajnostni razvoj v 21. 

stoletju. 

Pedagoško-didaktična izhodišča: 

Šolski vrt je projekt, čigar namen je vzpostaviti in vzdrževati šolski vrt kot učno orodje v 

vzgojno-izobraževalnem procesu. Je sodoben vzgojno-učni pripomoček. 

 Učenci bodo s šolskim vrtom pridobili osnove vrtnarjenja, spoznali namen vrtnarjenja 

in njegovo širšo vlogo. 

 Učenci bodo aktivni. Šolski vrtovi spodbujajo učence, da delajo sami, razumejo, zakaj 

delajo in niso zgolj pasivni opazovalci. 

 Uporabimo lahko različne oblike učenja: eksperimentalno učenje, praktični pouk, delo 

v skupinah in različne oblike samostojnega učenja, poleg tega pa predstavljajo 

interdisciplinarni pristop, saj lahko povezujejo več predmetov (matematiko, 

naravoslovje, umetnost, športno vzgojo). 

 Učence povežemo z naravo, ki je glavni vir prehrane. 

 S šolskimi vrtovi dosežemo več izobraževalnih ciljev, vključno z vzgajanjem učencev 

za družbeno odgovornost do okolja (Ekošola, 2010; Shema šolskega sadja in 

zelenjave, 2013). 
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Vse slovenske osnovne šole, vrtci, dijaški domovi itd. imajo možnost, da se vključijo v 

program šolski ekovrt, ki nudi strokovno in informacijsko podporo vsem naštetim ustanovam, 

ki vzpostavljajo ali negujejo svoj šolski ekovrt. Ustanove, ki v programu sodelujejo, dobijo 

znak »šolski ekovrt« (slika 8). 

 

Slika 8: Maskota šolskega ekovrta. 

(Vir: http://www.solskiekovrt.si) 

 

Program koordinira Inštitut za trajnostni razvoj, ki sodelujočim nudi strokovno podporo pri: 

 zasnovi in izvedbi ekovrta, 

 učni rabi šolskega ekovrta, 

 izobraževanju mentorjev šolskih vrtov. 

 

Program šolski ekovrt nudi vsem ustanovam, vključenim v program ekovrt, sodelovanje na 

različnih seminarjih, terenskih delavnicah in prireditvah, uporabo portala z veliko uporabnega 

učnega gradiva in gradiva za mentorje, priložnost za delitev ter izmenjavo izkušenj med člani 

prek spletnega portala in na seminarjih. Njihova vizija je učencem približati ekološko 

kmetijstvo, ekološko pridelavo hrane, celovito kakovost ekoloških živil, ki vključuje 

prehransko polnovrednost ter okoljske in družbene vidike. 

Delo na vrtu in šolski vrtovi so zasnovani tako, da so namenjeni otrokom, prav tako so njim 

prilagojeni materiali in orodje (Šolski ekovrt, 2013). 

 

http://www.solskiekovrt.si/
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2.7. Botanične vsebine v osnovnošolskih učnih načrtih 

V osnovni šoli se učenci z rastlinskimi temami začnejo srečevati že v prvem triletju pri 

predmetu spoznavanje okolja, znanje pa nadgradijo v 4. in 5. razredu pri predmetu 

naravoslovje in tehnika (tabela 1). 

Tabela 1: Botanične vsebine v učnem načrtu pri spoznavanju okolja ter naravoslovju in tehniki. 

1., 2., 3. razred 4. in 5. razred 

 rastline in živali, 

 pogoji za življenje rastlin, 

 razvoj rastlin,  

 vrt, 

 življenjska okolja in 

 medsebojna odvisnost živih bitij. 

 mahovi, praprotnice, semenke, 

 rastline s cvetovi in brez njih, 

 drevesne in grmovne vrste v ožjem 

okolju, 

 živa bitja so vir hrane,  

 v rastlinah nastaja hrana, 

 prehranjevalne verige – proizvajalci. 

 

Na višji stopnji, na katero se osredotočamo v naši raziskavi, je po veljavnem učnem načrtu pri 

predmetu naravoslovje v 6. razredu namenjenih 70 ur, v 7. razredu pa 105 ur. Največji obseg 

botaničnih vsebin je pri naravoslovju v šestem razredu, ki temelji na spoznavanju rastlin od 

rastlinske celice, zgradbe in delovanja, rasti, razvoja in razmnoževanja rastlin, vse do njihovih 

prilagoditev na okolje in pomenu za človeka ter ekosisteme. Kot je razvidno iz tabele 2, je 

nekaj ciljev rastlinam namenjenih tudi v 7. razredu, vendar ti temeljijo bolj na zgradbi in 

delovanju ekosistemov. Osmi razred botaničnih tem ne zajema, so pa spet v 9. razredu, pri 

obravnavi biotske raznovrstnosti in vplivu človeka na naravo in okolje (tabela 2). 
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Tabela 2: Botanične vsebine v učnem načrtu za 6., 7. in 9. razred osnovne šole. 

Predmet Razred Vsebinski 

sklop 

Učna tema 

Naravoslovje 6. Živa narava  Celica (rastlinska, živalska) 

 Fotosinteza in celično dihanje 

 Zgradba in delovanje rastlin 

 Razmnoževanje, rast in razvoj rastlin 

 Razvrščanje rastlin 

 Prilagoditev na okolje 

 Pomen rastlin v ekosistemu in za človeka 

Naravoslovje 7. Živa narava  Celica: 

 Podobnosti in razlike med različnimi celicami 

 Spoznajo, da samo v rastlinskih celicah 

poteka fotosinteza, spoznajo, da so lastnosti 

celic povezane z vlogo organizma, rastline 

kot proizvajalci 

 Zgradba in delovanje bakterij in gliv: 

 Spoznajo pomen sožitja med nekaterimi 

glivami in rastlinami 

 Zgradba in delovanje ekosistemov: 

 Nadgradijo znanje o zgradbi in delovanju 

gozda kot ekosistema, spoznajo prilagoditev 

značilnih predstavnikov rastlin na žive in 

nežive dejavnike okolja, spoznajo, da 

proizvajalci energije, ki vstopa v ekosistem 

kot sončna energija, med fotosintezo 

pretvorijo v kemično vezano energijo in da se 

ta med organizmi prenaša prek 

prehranjevalnega spleta 

 Primerjava zgradbe in delovanja različnih 

ekosistemov: 

 Spoznajo, da je biotska raznovrstnost rastlin v 

ekosistemu odvisna tudi od neživih 

dejavnikov okolja 

 Razumejo, da biotska raznovrstnost rastlin 

kot proizvajalcev vpliva na biotsko 

raznovrstnost in število organizmov, ki lahko 

živijo v ekosistemu 

  Vpliv 

človeka na 

 Človek spreminja ekosisteme: 

 Spoznajo možne posledice odstranjevanja 
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Okolje dreves iz gozda 

 Spoznajo primere antropogenih ekosistemov 

in preučujejo biotsko pestrost v njih in 

naravnih ekosistemih 

 Razumejo, da v naravi ni koristnih ali 

škodljivih vrst, temveč so v antropogenih 

sistemi le z vidika človeka nekatere rastlinske 

vrste škodljive (pleveli) 

Biologija 9. Biotska 

raznovrstnost 

 Razvrščanje organizmov 

 Biotska pestrost 

 Biomi in biosfera 

 Vpliv človeka na naravno okolje 

 

2.7.1. Izbirni predmet 

Učenci imajo v sklopu izbirnih predmetov (7., 8. in 9. razred) na voljo tudi predmet rastline in 

človek, ki zajema 35 šolskih ur. Z izbirnim predmetom učenci na aktiven način poglobijo in 

nadgradijo znanje, ki so ga pridobili pri rednem pouku.  

Splošni cilji predmeta so: 

 poglobitev in razširitev spoznanja o soodvisnosti živali od rastlin,  

 pomen rastlin za človeka in okolje, 

 izoblikovanje pozitivnega odnosa do rastlin. 

 

Predmet temelji na projektnem in terenskem delu. Namen izbirnega predmeta je poudariti in 

spoznati, kako pomembne so rastline za naše življenje in kako pomembno je varovanje rastlin 

in njihovih življenjskih okolij. Spoznajo, da nas rastline spremljajo že od rojstva in da so vir 

hrane, zdravja in drugih dobrin. Učenci spoznajo uporabno vrednost rastlin in njihovo 

ogroženost zaradi človeka. 

 

Predmet zajema naslednje tematske sklope:  

 Uporabne rastline 

Učenci spoznajo namen uporabe rastlin, njihovo evolucijsko povezanost z živalmi in 

človekom ter zgodovinsko povezanost s slednjim. Učenci znajo pojasniti vzroke in 

posledice propadanja rastlin, spoznajo, da je človek vzgojil veliko novih rastlinskih sort in 

da je z umetnim izborom, križanjem in žlahtnjenjem povečal njihovo uporabno vrednost. 



Munih, K. Zanimanje osnovnošolcev notranjske in primorske za uporabne rastline. Magistrsko delo. 

Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017 

 

23 

 

 Rastline v človekovi prehrani  

Učenci spoznajo bogastvo morskih in sladkovodnih alg in njihov pomen za zdravje in 

prehrano. Spoznajo tuje in domače prehrambne rastline, začimbe in njihov pomen, znajo 

povezati prehrambno vrednost rastlin z njihovo sestavo. 

 Zdravilne rastline 

Učenci spoznajo najpogostejše gojene zdravilne rastline in rastline v naravnem domačem 

okolju. Znajo poiskati podatke o zdravilni vrednosti rastline, delu rastline, ki vsebuje 

učinkovine, načinu nabiranja in sušenju. Pripravijo poparke, napitke, prevretke in se 

seznanijo z njihovo uporabo v zdravstvu in zdravilstvu. 

 Rastline v živalski prehrani in industriji  

Spoznajo osnovne krmne in industrijske rastline doma in v svetu ter izdelke iz njih. 

Naučijo se, katere rastline so medonosne, ter poznajo proces biološke pridelave hrane. 

 Okrasne rastline 

Spoznajo okrasne rastline in se seznanijo z njihovim negovanjem in vzdrževanjem. Vedo, 

da si je človek že v zgodovini z njimi krasil okolje in da so mnoge k nam prinesene iz 

drugih okolij (Verčkovnik, T., Zupan, A. in Novak, B., 1998). 

2.8. Učbeniki 

Učbeniki so namenjeni učencem in dijakom, ki z njihovo rabo pridobivajo, utrjujejo in 

preverjajo znanje na posameznih področjih. Njihov vsebinski okvir določajo učni načrti. 

Učbenike izbirajo učitelji in z njimi organizirajo poučevanje. Učitelji jih potrebujejo kot 

oporno gradivo pri pripravi in izvedbi učnih ur. V Sloveniji pridobijo status učbenika tista 

učna gradiva, ki jih potrdi Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. 

Za učence pa je učbenik poleg učitelja tudi orodje za motivacijo. Učenci so bolj motivirani za 

učenje iz učbenikov, ki poleg besedila vsebujejo tudi ilustracije. Ker so učbeniki glavni vir 

znanja pri mnogih predmetih, ni vseeno, kako so zasnovani. Dobri učbeniki lahko služijo 

vrsto let in pripomorejo k visoki kakovosti izobraževanja (Šimenc, 2015).  
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Definicija: 

Po Jurmanu (1999) je učbenik sestavni del metodično-didaktičnega gradiva, ki skupaj z 

učiteljem sodeluje v vzgojno-izobraževanem procesu pouka. Učbenik ima v tem procesu 

poleg didaktične tudi vzgojno funkcijo, ki skupaj oblikujeta osebnost učenca. Sodobna 

pedagogika tako učbeniku pripisuje dve funkciji: informativno (znanje) in transformativno 

(vzgojno). Tudi v Pravilniku o potrjevanju učbenikov (2015) je učbenik definiran kot osnovno 

učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja, ki so 

opredeljeni v učnem načrtu oziroma katalogu znanja.  

Z metodično-didaktično organizacijo vsebin ter prirejeno likovno in grafično opremo učbenik 

podpira poučevanje in učenje. Vsebina in struktura učbenika omogočata samostojno učenje 

ter pridobivanje različnih ravni in vrst znanja. Vezan je na šolski predmet oziroma vsebinsko-

didaktični sklop, razred in stopnjo izobraževanja (Pravilnik o potrjevanju učbenikov, 2015). 

2.8.1. Slikovno gradivo – ilustracije 

Vsebino učbenika predstavljajo besedilo in ilustracije. V okviru vsebine ima glavno vlogo 

besedilo, saj je njegova funkcija z vidika sporočilnosti največja, ilustracije pa pojasnjujejo in 

dopolnjujejo besedilo in s tem povečujejo sporočilnost in informacijsko vrednost (Jurman, 

1999; Šimenc, 2015). 

Ilustracije imajo določeno sporočilnost, ki mora biti prilagojena razvojni stopnji učencev, 

katerim jim je učbenik namenjen. Ilustracije, predvsem barvne, imajo v učbenikih pomembno 

vlogo, saj naredijo učbenike privlačnejše. Število ilustracij v učbenikih je zadnja desetletja 

hitro naraslo, zato se danes sprašujemo, koliko ilustracij v učbenikih je optimalno in kako jih 

uporabljati za spodbujanje razmišljanja učencev (Šimenc, 2015). Jurman (1999) preveliko 

število ilustracij odsvetuje, razen če gre za učbenik opismenjevanja, prav tako pa odsvetuje 

tudi premajhno število ilustracij, saj je tak učbenik lahko preveč monoton. 

 

Odnos med besedilom in ilustracijami 

Za učbenike velja pravilo, da je s stopnjo otrokovega razvoja v njih vse manj ilustracij, 

povečuje pa se količina besedila, dokler besedilo v celoti ne nadomesti ilustracij. To se zgodi, 

ko otrok lahko prebere kakršnokoli besedilo, primerno njegovi razvojni stopnji (Jurman, 

1999). 
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Splošna oblika znakov in ilustracij mora biti prilagojena razvojni stopnji učencev, ki učbenik 

uporabljajo. Na začetku šolanja pri opismenjevanju v vsakem učbeniku na začetku 

prevladujejo slikanice, te postopoma prehajajo v kombinacijo slik in krajših besedil do 

stopnje, ko prevladuje besedilo, ilustracije pa ga samo dopolnjujejo ali pojasnjujejo (Jurman, 

1999). 

Ilustracije imajo pojasnjevalni in dopolnilni značaj. V mnogih učbenikih, predvsem 

naravoslovnih, imajo značaj dokaznega gradiva. Na primer, če v učbeniku za botaniko ni slik 

rastlin in njihovih delov, je učbenik brez vrednosti (Jurman, 1999). 

Včasih naletimo na besedilo, ki je brez likovne predstavitve nerazumljivo. V tem primeru je 

ilustracija nujna. Tako so ilustracije samostojni nosilci sporočila, ki povečujejo informacijsko 

in izobraževalno učinkovitost učbenika (Šimenc, 2015). 

 

Jurman (1999) med ilustracije uvršča: 

 grafikone in diagrame, 

 skice, risbe in slike, 

 fotografije in 

 likovne dodatke. 

Njihova splošna lastnost je, da razbijejo monotonost besedila. Učbenik z ilustracijami je 

prijaznejši in privlačnejši, medtem ko so učbeniki s samim besedilom monotoni in za učence 

neprivlačni. 
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Razporeditev ilustracij v besedilu 

V prvem triletju osnovne šole je dobro, če so ilustracije barvne, saj učence spodbujajo, pri 

starejših učencih to ni več tako pomembno. Najpomembnejši element pri uporabi ilustracij je, 

da jih pravilno razporedimo v besedilu. Avtor učbenika najprej vsebino razloži z besedilom, 

nato napove, kakšne vrste ilustracijo bo uporabil, vključi ilustracijo, če sama ni razumljiva pa 

sledi še njena razlaga. Učbenik ne sme imeti ne preveč ne premalo ilustracij. 

»V grafičnem pogledu ilustracije razdelimo na: 

 likovne dodatke, ki pojasnjujejo besedilo (slike, skice, sheme, tabele, grafikoni, 

diagrami), 

 likovne dodatke, ki ilustrirajo besedilo (fotografije), 

 likovne dodatke, ki z vsebino nimajo neposredne povezave, temveč le razbijajo 

monotonost besedila (vinjete)« (Jurman, 1999; str.: 98). 

 

Pri ilustracijah je pomembno, da jih učenci razumejo, v nasprotnem primeru je njihov učinek 

zelo majhen. Priporočljivo je, da avtorji v učno besedilo vključijo navodila in vprašanja, ki 

povečujejo spoznavno učinkovitost ilustracije, kot denimo: Kaj vidiš na sliki? Kaj je tema 

ilustracije? Poznaš še kakšen podoben dogodek? Kaj se dogaja s predmeti/osebki na sliki? 

(Šimec, 2015). 
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3. METODE IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

3.1. Vzorec 

3.1.1. Učenci 

V raziskavo smo vključili učence višje stopnje šestih osnovnih šol. Vzorec je bil namenski. V 

raziskavi so sodelovale štiri notranjske osnovne šole, in sicer OŠ Pivka, OŠ Prestranek, OŠ 

Miroslava Vilharja in OŠ Antona Globočnika iz Postojne, ter dve osnovni šoli s Primorske, 

OŠ Srečka Kosovela iz Sežane in OŠ Bogomira Magajne iz Divače. Celoten vzorec je obsegal 

504 učencev 6., 7., 8. in 9. razreda. 

Slika 9 predstavlja delež učencev iz posamezne osnovne šole. V OŠ Sežana je anketo 

izpolnilo 115 učencev (22,8 % vseh udeležencev), v OŠ Divača 80 učencev (15,9 %), v OŠ 

Pivka 71 učencev (14,1 %), v OŠ Prestranek 70 učencev (13,9 %), v OŠ Miroslava Vilharja v 

Postojni 86 učencev (17,1 %) in v OŠ Antona Globočnika v Postojni 82 učencev (16,3 %).  

Slika 10 prikazuje porazdelitev učencev glede na starost. Največ, 161 udeležencev (31,9 %), 

je bilo iz 7. razreda. Sledili so jim učenci 8. razreda, 151 (30,0 %), nato učenci 6. razreda, 106 

(21,0 %). Najmanj udeležencev je bilo devetošolcev, in sicer 86 (17,1 %). 

Slika 11 prikazuje porazdelitev učencev glede na spol. Iz grafa lahko razberemo, da je bil med 

anketiranci približno enak delež fantov (248 oz. 49,2 %) in deklet (256 oz. 50,8 %). 

 

 

Slika 9: Porazdelitev učencev glede na šolo, ki jo obiskujejo. 
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Slika 10: Porazdelitev učencev glede na razred, ki ga obiskujejo. 

 

 

 

 

 

Slika 11: Porazdelitev učencev glede na spol. 
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3.1.2. Učbeniki 

Analizirali smo rastlinsko slikovno gradivo v izbranih učbenikih za osnovno šolo. V analizo 

smo zajeli učbenike za 6. razred, v katerem je po sedaj veljavnem učnem načrtu (Skvarč in 

sodelavci, 2011) poudarek na rastlinah. 

Izbrali smo dva učbenika, ki ju pri pouku uporabljajo osnovne šole na katerih smo izvedli 

anketo. Oba učbenika je leta 2012 potrdil strokovni svet Republike Slovenije za 

izobraževanje: 

 Šorgo A., Glažar A. S. in Slavinec M. (2012). Aktivno v naravoslovje 1: Učbenik za 

naravoslovje v 6. razredu osnovne šole. Ljubljana, DZS. 

 Bačič T. in sod. (2012). Spoznavamo naravo 6: Učbenik za naravoslovje v 6. razredu 

osnovne šole. Preddvor, Narava. 

V skladu s Pravilnikom o potrjevanju učbenikov (Pravilnik o potrjevanju učbenikov, 2006) 

pristojni strokovni svet potrdi učbenike, ki so: 

 skladni s cilji in sistemi vzgoje in izobraževanja, 

 po ciljih, standardih znanja in vsebinah usklajeni z veljavnim učnim načrtom oziroma 

katalogom znanja, 

 skladni s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki predmet predeljujejo, 

 metodično-didaktično ustrezni, 

 primerni starosti in razvojni stopnji učencev, 

 v skladu z normativi in merili primerno težki in prispevajo k znižanju teže šolske 

torbe, 

 so jezikovno pravilni in ustrezni, tehnično ustrezni ter estetsko in vizualno ustrezno 

oblikovani. 

3.2. Opis postopka zbiranja podatkov 

3.2.1. Anketni vprašalnik 

V raziskavi smo kot tehniko zbiranja podatkov uporabili anketo. Podatke smo zbrali s 

pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika (Priloga A). Vprašalnik smo priredili po 

vprašalniku, ki ga je pripravil in v svoji raziskavi že uporabil Pany (2014). Anketni vprašalnik 

je vseboval 17 vprašanj zaprtega tipa. Spraševali smo po treh vsebinskih enotah. Prvi del, v 

katerem so anketiranci izbirali med danimi odgovori, je zajemal demografske značilnosti 
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(spol in starost). Drugi del je zajemal 15 trditev o zanimanju anketirancev za različne skupine 

uporabnih rastlin, tretji del pa je vseboval dve trditvi, povezani z odnosom anketirancev do 

vprašalnika in sodelovanja v raziskavi. Anketiranci so svoje strinjanje z danimi trditvami 

ocenili s pomočjo štiristopenjske Likertove lestvice (ocena 1 = sploh se ne strinjam, ocena 2 = 

se ne strinjam, ocena3 = delno se strinjam, 4 = popolnoma se strinjam). 

3.2.2. Analiza rastlinskega slikovnega gradiva 

Analizirali smo izbrana osnovnošolska učbenika, in sicer glede na to, katere rastline oziroma 

skupine rastlin vsebujeta. Kriteriji, ki smo jih uporabili kot izhodišče za analizo vsega 

rastlinskega slikovnega gradiva, so: uporabnost, predhodne informacije o rastlini, lepota, 

nenavadnost oz. presenetljivost in novost. Dosedanje raziskave so pokazale, da je to pet 

splošnih lastnosti, s katerimi rastline pritegnejo ljudi (Strgar, 2007). 

Pri analizi smo izvzeli platnico, naslovno stran in strani uvodov v poglavja. V analizo smo 

vključili naslednje tipe slikovnega gradiva: 

 slikovno gradivo, ki prikazuje samo eno rastlinsko vrsto, 

 slikovno gradivo, ki prikazuje več rastlinskih vrst, pri čemer smo vsako vrsto 

analizirali posebej (neprepoznavne rastline smo izključili iz analize ali jih poimenovali 

splošno, npr. rastlina), 

 slikovno gradivo, ki prikazuje rastlinske organe in njihove dele, prereze rastlin in 

njihovih organov, 

 slikovno gradivo, ki prikazuje žival, a je tudi rastlina dobro vidna. 

Rastline smo večinoma uvrstili do vrste. Kjer so rastline slabo vidne ali težko določljive, pa 

smo jih uvrstili do rodu ali družine oziroma jih poimenovali splošno (npr. gozd, ekosistem, 

rastlina).  

Za analizo smo uporabili tabelo, v katero smo vnašali podatke (tabela 3). Rastline, ki so 

prikazane v izbranih učbenikih, smo izpisali v tabelo, pri čemer smo upoštevali zaporedno 

številko rastlinskega gradiva, stran, na kateri se določeno rastlinsko gradivo nahaja, slovensko 

in latinsko ime prikazane rastline ali rastlinskega dela, način prikaza (risba, fotografija, 

shema, črnobela risba) in učno temo oziroma namen prikaza določenega rastlinskega gradiva. 

Na koncu smo rastlinsko gradivo uvrstili še v pet kategorij (tabela 3): 

1. Uporabnost: denimo prehrana (grah, fižol), zdravilstvo (netresk, kamilica), okras 

(pelargonija), lesna industrija (leska, hrast), kozmetika (kamilica, marjetica) ipd. 
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2. Predhodne informacije o rastlini: recimo zimzelene rastline (smreka), znanilci 

pomladi (mali zvonček), vrtnine (grah, fižol, krompir), sadje (jabolko, slive, ribez), 

rastlinski organi (cvet, list, steblo, korenina) 

3. Lepota: na primer barva, vonj, oblika cvetov 

4. Nenavadnost oz. presenetljivost: denimo velikost (orjaška sekvoja, rastlinska celica), 

starost (praprotnice), podobnost oz. asociacije (mačje uho – cvet spominja na samico 

čmrlja), plovnost (lokvanj, račja zel), sluzavost (alge) 

5. Novost: na primer zaščitenost (majska prstasta kukavica), strupenost (navadna 

kalužnica, volčja jagoda) 

 

Tabela 3: Tabela za analizo slikovnega gradiva 

Učbenik (avtor in naslov učbenika) 

Zap. 

št. 

 

Stran Ime rastline 

Način 

prikaza 

Učna tema (namen) 

 

Kategorija 

1 2 3 4 5 

  
        

Opomba 

 

Navedene kategorije smo nekoliko prilagodili glede na slikovno gradivo: 

1. Kategorija uporabnost: vanjo smo vključili tudi gozd (lesna industrija, rekreacija) 

polja, vrtove in njive (hrana, kmetijstvo), pašnik (hrana za živino). 

2. Kategorija predhodne informacije o rastlini: vanjo smo vključili predznanje oziroma 

temeljno znanje, ki bi ga učenci morali osvojiti do 6. razreda osnovne šole 

(poznavanje rastlinskih organov, poznavanje znanilcev pomladi, tipični predstavniki 

zimzelenih rastlin, poznavanje nekaterih drevesnih vrst in njihovih plodov) in splošno 

znanje, pridobljeno doma ali v šoli (poznavanje sadja, vrtnin, poljščin). 

3. Kategorija lepota: ocene v tej kategoriji so subjektivne. 

4. Kategorija nenavadnost oz. presenetljivost zajema starost, velikost rastlin in nekatere 

lastnosti, ki so za rastline nenavadne, npr. mesojedost (rosika), dlakavost cveta. 

5. Kategorija novost: potencialne novosti in posebne lastnosti rastlin, ki naj bi povečale 

zanimanje učencev, kot so strupenost (tisa, navadna kalužnica), zaščitenost (močvirska 

logarica, mali zvonček), invazivnost (japonski dresnik, žlezava nedotika), alergenost 

(leska, pelinolista žvrklja), zajedavstvo (predenica, pojalnik), pionirke (mahovi, leska), 

živi fosili (ginko), kompasne rastline (sončnica). Pri shematskih prikazih smo kot 



Munih, K. Zanimanje osnovnošolcev notranjske in primorske za uporabne rastline. Magistrsko delo. 

Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017 

 

32 

 

novost upoštevali tisto, kar slika dejansko prikazuje (denimo transpiracija, notranja 

zgradba lista). 

Pod opombami smo na kratko pojasnili, zakaj smo rastlino uvrstili v določeno kategorijo. 

Nekatere rastline smo uvrstili samo v eno kategorijo (tabela 4), večino pa v več kategorij 

(tabela 5). Pojavila so se tudi rastlinska gradiva, ki jih nismo mogli uvrstiti v nobeno od 

navedenih kategorij. Te smo v tabeli obarvali zeleno (tabela 6). 

Tabela 4: Slikovno gradivo, uvrščeno v eno kategorijo. 

 

 

 

Tabela 5: Slikovno gradivo, uvrščeno v več kategorij. 

105 61 

mali 

zvonček 

(Galanthus 

nivalis) 

 

risba Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge – 

rastline ne porabijo vse hrane 

sproti (primer rastline s 

čebulico) 

 X X  X 

Predhodne 

informacije: znanilec 

pomladi 

Lepota 

Novost: je na 

seznamu zaščiteni vrst 

v Sloveniji (prepoved 

nabiranja podzemnih 

delov) 

 

Tabela 6: Slikovno gradivo, ki ne ustreza nobeni od kategorij. 

257 125 

ekosistem fotografija Človek uporablja naravne vire 

– v elektrarnah proizvajajo 

električno energijo – 

hidroelektrarna (primer) 

     

 

 

  

109 64 

List shema Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge – 

vprašanja in naloge (razmisli, 

kaj prikazuje shema – potek 

procesov v zelenih listih) 

 X    

Predhodne 

informacije:   

rastlinski organ 
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3.3. Postopki obdelave podatkov 

3.3.1. Anketni vprašalnik 

Zbrane podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS. Podatki niso bili razporejeni 

normalno, zato smo uporabili neparametrične statistične teste. Statistično pomembnost razlik 

med odgovori učencev različne starosti in kraja šolanja smo ugotavljali s preizkusom Kruskal-

Wallis, statistično pomembne razlike med odgovori učencev različnega spola pa s preizkusom 

Mann-Whitney. 

3.3.2. Učbeniško slikovno gradivo 

Po vnosu vsega rastlinskega slikovnega gradiva iz učbenikov v tabelo in določitvi kategorij 

smo podatke statistično obdelali s pomočjo programa Excel. 
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4. REZULTATI 

4.1. Anketni vprašalnik 

4.1.1. Osnovna analiza rezultatov anketnega vprašalnika 

1. vprašanje: V katerih deželah raste zelenjava (npr. paradižnik) prosto v naravi. 

Slika 12 prikazuje porazdelitev odgovorov učencev na prvo vprašanje. Iz grafa je razvidno, da 

velik delež učencev (49,2 %) delno zanima, v katerih deželah raste zelenjava prosto v naravi, 

14,5 % učencev pa ta tema sploh ne zanima. Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 2,60 

(SD = 0,884). Statistično pomembnih razlik med odgovori učencev glede na kraj šolanja in 

spol nismo zaznali (tabeli 9 in 13). Ugotovili pa smo statistično pomembno razliko med 

odgovori učencev različne starosti (tabela 11), in sicer se zdi ta tema najzanimivejša učencem 

6. razreda, najmanj pa devetošolcem (tabela 10). 

 

Slika 12: Porazdelitev odgovorov učencev na 1. vprašanje. 

 

2. vprašanje: Rastline, iz katerih pridobivamo mamila. 

Slika 13 prikazuje porazdelitev odgovorov učencev na drugo vprašanje. Iz grafa je razvidno, 

da so odgovori precej enakomerno razporejeni. Največ učencev (29 %) rastline, iz katerih 

pridobivamo mamila, sploh ne zanimajo, 25,6 % pa zelo zanimajo. Povprečna ocena vseh 

udeležencev je bila 2,47 (SD = 1,159). Statistično pomembnih razlik med odgovori učencev 

glede na kraj šolanja in spol nismo našli (tabeli 9 in 13). Statistično pomembne razlike se 
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pojavljajo med učenci različnih razredov (tabela 11). Tema najbolj zanima učence 8. razreda, 

najmanj pa učence 7. razreda (tabela 10). 

 

Slika 13: Porazdelitev odgovorov učencev na 2. vprašanje. 

 

3. vprašanje: Rastline, ki pomagajo proti vnetjem (npr. vnetju grla). 

Slika 14 prikazuje razporeditev odgovorov učencev na tretje vprašanje. Iz grafa lahko 

razberemo, da se rastline, ki pomagajo proti vnetjem, učencem zdijo zanimive, saj največ 

učencev (47,2 %) delno zanimajo, 30,2 % pa zelo zanimajo. Le 34 (6,7 %) učencev tema 

sploh ne zanima. Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 3,01 (SD = 0,855). Med odgovori 

učencev iz različnih šol ni statistično pomembnih razlik (tabela 9). Statistično pomembne 

razlike se pojavljajo med učenci različnega spola (tabela 13) in razreda (tabela 11). Pri 

deklicah je bilo zanimanje večje kot pri fantih, med razredi pa so največ zanimanja pokazali 

učenci 6. razreda, najmanj pa učenci 8. razreda. 

 

Slika 14: Porazdelitev odgovorov učencev na 3. vprašanje. 
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4. vprašanje: Rastline za začimbe (npr. origano, čili, kumina). 

Slika 15 prikazuje porazdelitev odgovorov učencev na četrto vprašanje. Iz grafa je razvidno, 

da največ učencev (44,0 %) rastline za začimbe delno zanimajo, najmanj učencev (11,7 %) pa 

ta tema sploh ne zanima. Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 2,75 (SD = 0,922). Med 

odgovori učencev različnih šol, razredov in spolov ni bilo statistično pomembnih razlik 

(tabele 9, 11 in 13) glede zanimanja za rastline za začimbe. 

 

Slika 15: Porazdelitev odgovorov učencev na 4. vprašanje. 

 

5. vprašanje: Rastline za okrasitev tvoje sobe. 

Slika 16 prikazuje razporeditev odgovorov glede na zanimanje za peto vprašanje. Iz grafa je 

razvidno, da največ učencev (31,7 %) rastline za okrasitev sobe delno zanimajo, 22,2 % 

učencev pa tema sploh ne zanima. Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 2,50 (SD = 

1,051). Med odgovori učencev iz različnih šol ni bilo statistično pomembnih razlik (tabela 9). 

Statistično pomembne razlike se pojavljajo med učenci različnega spola (tabela 13) in razreda 

(tabela 11). Pri deklicah je bilo zanimanje večje, med razredi pa so največ zanimanja pokazali 

učenci 6. razreda, najmanj pa učenci osmošolci. 
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Slika 16: Porazdelitev odgovorov učencev na 5. vprašanje. 

 

6. vprašanje: Ekološko pridelovanje hrane. 

Slika 17 prikazuje razporeditev odgovorov glede na zanimanje za šesto vprašanje. Iz grafa je 

razvidno, da največ učencev (41,5 %) ekološko pridobivanje hrane delno zanima, najmanj 

(12,9 %) učencem pa se ta tema ne zdi zanimiva. Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 

2,64 (SD = 0,920). Med različnima spoloma ni statistično pomembnih razlik (tabela 13). 

Statistično pomembne razlike se pojavljajo med učenci različnih razredov (tabela 11) in šol 

(tabela 9). Največ zanimanja so pokazali učenci 6. razreda, med šolami pa OŠ Pivka. 

 

Slika 17: Porazdelitev odgovorov učencev na 6. vprašanje. 

 

7. vprašanje: Rastline, ki lahko izzovejo halucinacije (privide). 

Slika 18 prikazuje razporeditev odgovorov učencev na sedmo trditev. Opazimo lahko, da 

največ učencev (36,9 %) zelo zanimajo rastline, ki izzovejo halucinacije. Skoraj enak delež 
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učencev (37,3 %) ta tema ne zanima ali sploh ne zanima. Povprečna vrednost vseh 

udeležencev je bila 2,81 (SD = 1,124). Med odgovori učencev različnih šol, razredov in 

spolov nismo našli statistično pomembnih razlik (tabele 9, 11 in 13) glede zanimanja za 

rastline, ki lahko izzovejo halucinacije. 

 

Slika 18: Porazdelitev odgovorov učencev na 7. vprašanje. 

 

8. vprašanje: Rastline, ki pomagajo pri celjenju ran. 

Slika 19 prikazuje razporeditev odgovorov učencev glede zanimanja za osmo trditev. Iz grafa 

je razvidno, da se rastline, ki pomagajo pri celjenju ran, učencem zdijo zanimive, saj 82,8 % 

učencev ta tema delno in zelo zanima. Le 3,8 % učencev temo smatra kot nezanimivo. 

Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 3,18 (SD = 0,805). Med učenci iz različnih šol 

(tabela 9) in učenci različnega spola (tabela 13) ni statistično pomembnih razlik. Med učenci 

različnih razredov so statistično pomembne razlike (tabela 11), in sicer tema najbolj zanima 

šestošolce, najmanj pa devetošolce. 

 

Slika 19: Porazdelitev odgovorov učencev na 8. vprašanje. 
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9. vprašanje: Začimbne rastline. 

Slika 20 prikazuje razporeditev odgovorov učencev glede zanimanja za deveto trditev. Iz 

grafa lahko razberemo, da največ učencev (37,5 %) začimbne rastline delno zanimajo. Sledijo 

jim učenci, ki jih začimbne rastline ne zanimajo (30,2 %). Najmanj učencev (15,1 %) pa ta 

tema sploh ne zanima. Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 2,57 (SD = 0,945). Med 

spoloma se pojavljajo statistično pomembne razlike glede zanimanja za začimbne rastline 

(tabela 13). Te rastline se zdijo bolj zanimive deklicam v primerjavi z dečki. Med učenci iz 

različnih razredov in šol ni statistično pomembnih razlik (tabeli 11 in 9). 

 

Slika 20: Porazdelitev odgovorov učencev na 9. vprašanje. 

 

10. vprašanje: Nega sobnih rastlin. 

Slika 21 prikazuje razporeditev odgovorov učencev glede zanimanja za deseto trditev. Iz grafa 

je razvidno, da je delež učencev, ki jih tema delno zanima (32,9 %), skoraj enak deležu tistih, 

ki jih tema ne zanima (31,3 %). Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 2,29 (SD = 0,960). 

Med spoloma in med učenci različnih razredov se pojavljajo statistično pomembne razlike 

(tabeli 13 in 11). Nega sobnih rastlin se zdi bolj zanimiva dekletom. Med razredi pa se tema 

zdi najzanimivejša učencem 6., najmanj pa učencem 9. razreda. Med učenci iz različnih šol ni 

statistično pomembnih razlik (tabela 9). 
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Slika 21: Porazdelitev odgovorov učencev na 10. vprašanje. 

 

11. vprašanje: Vrtnarjenje brez sredstev za zatiranje bolezni in škodljivcev. 

Slika 22 prikazuje razporeditev odgovorov učencev glede zanimanja za enajsto trditev. Iz 

grafa je razvidno, da največ učencev (34,1 %) vrtnarjenje brez sredstev za zatiranje bolezni in 

škodljivcev ne zanima. Zelo malo učencev, 81 oziroma 16,1 %, pa tema zelo zanima. 

Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 2,40 (SD = 0,992). Med spoloma ni statistično 

pomembnih razlik (tabela 13), so pa med učenci različnih razredov (tabela 11) in šol (tabela 

9). Vrtnarjenje brez sredstev za zatiranje škodljivcev se zdi najzanimivejše učencem 7. 

razreda. Med šolami pa se ta tema zdi najzanimivejša učencem OŠ Divača, najmanj pa 

postojnskima osnovnima šolama. 

 

Slika 22: Porazdelitev odgovorov učencev na 11. vprašanje. 
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12. vprašanje: Pridobivanje opija in heroina iz maka. 

Slika 23 prikazuje porazdelitev odgovorov učencev glede na zanimanje za dvanajsto trditev. 

Iz grafa je razvidno, da največ učencev (31,0 %) pridobivanje opija in heroina iz maka ne 

zanima, 24,6 % učencem pa se ta tema zdi zelo zanimiva. Povprečna ocena vseh udeležencev 

je bila 2,40 (SD = 1,163). Med spoloma in med učenci različnih razredov ni statistično 

pomembnih razlik (tabeli 13 in 11). Med učenci iz različnih šol pa smo našli statistično 

pomembne razlike (tabela 9) glede zanimanja za pridobivanje opija in heroina iz maka. Tema 

se zdi najzanimivejša učencem OŠ Divača, takoj za njimi pa učencem OŠ Sežana. Najmanj 

zanimanja so pokazali učenci OŠ Miroslava Vilharja iz Postojne. 

 

Slika 23: Porazdelitev odgovorov učencev na 12. vprašanje. 

 

13. vprašanje: Rastline, iz katerih pripravimo zdravilne čaje (npr. proti kašlju). 

Slika 24 prikazuje razporeditev odgovorov učencev glede zanimanja za trinajsto trditev. Iz 

grafa je razvidno, da največ učencev (44,8 %) delno zanimajo rastline, iz katerih pripravimo 

zdravilne čaje. 28,0 % učencev ta tema zelo zanima, le 8,3 % učencev pa tema sploh ne 

zanima. Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 2,92 (SD = 0,893). Med spoloma in učenci 

različnih razredov so statistično pomembne razlike (tabeli 13 in 11) glede zanimanja za 

rastline, iz katerih pripravimo zdravilne čaje. Te rastline se zdijo zanimivejše dekletom kot 

fantom. Med razredi pa se te rastline zdijo najzanimivejše šestošolcem, najmanj zanimive pa 

devetošolcem. Med učenci iz različnih šol ni statistično pomembnih razlik (tabela 9). 
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Slika 24: Porazdelitev odgovorov učencev na 13. vprašanje. 

 

14. vprašanje: Snovi, zaradi katerih so začimbe pekoče. 

Slika 25 prikazuje razporeditev odgovorov učencev glede zanimanja za štirinajsto trditev. Iz 

grafa je razvidno, da se učencem ta tema zdi zanimiva. Največ učencev (61,4 %) tema delno 

zanima ali zelo zanima, medtem ko 15,1 % učencev tema sploh ne zanima. Povprečna ocena 

vseh udeležencev je bila 2,75 (SD = 1,030). Med spoloma in učenci različnih šol ni statistično 

pomembnih razlik (tabeli 13 in 9) glede zanimanja za snovi, zaradi katerih so začimbe 

pekoče. Statistično pomembne razlike pa smo našli med učenci različnih razredov (tabela 11). 

Tema se učencem 6. razreda zdi zanimivejša kot učencem 7., 8. in 9. razreda. 

 

Slika 25: Porazdelitev odgovorov učencev na 14. vprašanje. 
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15. vprašanje: Rastline na okenskih policah. 

Slika 26 prikazuje razporeditev odgovorov učencev glede zanimanja za petnajsto trditev. Iz 

grafa je razvidno, da največ učencev (32,7 %) rastline na okenskih policah ne zanimajo,  

14,5 % učencev pa ta tema zelo zanima. Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 2,30 (SD = 

1,009). Med spoloma in učenci različnih razredov smo našli statistično pomembne razlike 

(tabeli 13 in 11). Rastline na okenskih policah so bolj zanimive za dekleta kot za fante. Med 

razredi pa se zdijo zanimivejše učencem 6. razreda kot učencem ostalim razredom. Med 

šolami ni statistično pomembnih razlik (tabela 9). 

 

Slika 26: Porazdelitev odgovorov učencev na 15. vprašanje. 

 

Odnos do raziskave: Vprašalnik je bil razumljiv. 

Slika 27 prikazuje razporeditev odgovorov učencev o razumljivosti anketnega vprašalnika. 

Večini učencev se je vprašalnik zdel zanimiv. 45,6 % učencem je bil vprašalnik delno 

razumljiv, 43,5 % učencem pa je bil popolnoma razumljiv. Le 5,6 % učencev vprašalnika ni 

razumelo. Povprečna ocena vseh udeležencev je bila 3,27 (SD = 0,799). Statistično 

pomembne razlike so se pokazale med spoloma (tabela 13), med učenci različnih razredov 

(tabela 11) in prav tako med učenci različnih šol (tabela 9). V primerjavi z dečki so vprašalnik 

bolje razumele deklice. Med razredi so vprašalnik bolje razumeli učenci 6. in 7. razreda kot pa 

učenci 8. in 9. razreda. Vprašalnik se je zdel najbolj razumljiv učencem OŠ Sežana, najmanj 

pa učencem OŠ Antona Globočnika iz Postojne. 
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Slika 27: Porazdelitev odgovorov učencev na 16. vprašanje. 

 

Odnos do raziskave: Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi.  

Slika 28 prikazuje razporeditev odgovorov učencev glede na to, ali jim je bilo všeč sodelovati 

v raziskavi. Iz grafa je razvidno, da je bilo večini učencev sodelovanje v raziskavi všeč. 

Največ učencev (79,6 %) se je s trditvijo delno strinjalo ali zelo strinjalo. Povprečna ocena 

vseh udeležencev je bila 3,11 (SD = 0,928). Med spoloma in različnimi šolami ni statistično 

pomembnih razlik (tabeli 13 in 9), te so se pokazale le med učenci različnih razredov (tabela 

11). Najraje so v raziskavi sodelovali šestošolci, najmanj pa je to bilo všeč devetošolcem. 

 

Slika 28: Porazdelitev odgovorov učencev na 17. vprašanje. 
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4.1.2. Povprečna ocena strinjanja vseh udeležencev s trditvami 

Tabela 7 prikazuje povprečne ocene strinjanja vseh udeležencev v raziskavi z danimi 

trditvami, in sicer od največjega strinjanja do najmanjšega. Udeleženci so nadpovprečno 

zanimanje (M > 2,5) pokazali za 9 tem. Najbolj jih zanimajo rastline, ki pomagajo pri celjenju 

ran, in rastline, ki pomagajo proti vnetjem. Sledijo rastline, iz katerih pripravimo zdravilne 

čaje, rastline, ki lahko izzovejo halucinacije, rastline za začimbe in snovi, zaradi katerih so 

začimbe pekoče, poleg tega pa še ekološko pridelovanje hrane, v katerih deželah raste 

zelenjava prosto v naravi in začimbne rastline. Nekoliko manj jih zanimajo rastline za 

okrasitev sobe. Podpovprečno zanimanje (M = 2,47–2,30) so učenci pokazali za rastline, iz 

katerih pridobivamo mamila, za vrtnarjenje brez sredstev za zatiranje bolezni in škodljivcev, 

pridobivanje opija in heroina iz maka, rastline na okenskih policah in nego sobnih rastlin. 

Vprašalnik se je zdel učencem nadpovprečno razumljiv (M = 3,27), prav tako jim je bilo 

sodelovanje v raziskavi nadpovprečno všeč (M = 3,11). 

Tabela 7: Povprečna ocena strinjanja vseh udeležencev z danimi trditvami (M = povprečna vrednost, SD 

= standardni odklon). 

 Vprašanje M SD 

1.  Rastline, ki pomagajo pri celjenju ran. 3,18 0,805 

2.  Rastline, ki pomagajo proti vnetjem (npr. vnetju grla). 3,01 0,855 

3.  Rastline, iz katerih pripravimo zdravilne čaje (npr. proti kašlju). 2,92 0,893 

4.  Rastline, ki lahko izzovejo halucinacije. 2,81 1,124 

5.  Rastline za začimbe (npr. origano, čili, kumina). 2,75 0,922 

6.  Snovi, zaradi katerih so začimbe pekoče. 2,75 1,030 

7.  Ekološko pridelovanje hrane. 2,64 0,920 

8.  V katerih deželah raste zelenjava (npr. paradižnik) prosto v 

naravi. 
2,60 0,884 

9.  Začimbne rastline. 2,57 0,945 

10.  Rastline za okrasitev tvoje sobe. 2,50 1,051 

11.  Rastline, iz katerih pridobivamo mamila.  2,47 1,159 

12.  Vrtnarjenje brez sredstev za zatiranje bolezni in škodljivcev. 2,40 0,992 

13.  Pridobivanje opija in heroina iz maka. 2,40 1,163 

14.  Rastline na okenskih policah. 2,30 1,009 

15.  Nega sobnih rastlin. 2,29 0,960 

16 Vprašalnik je bil razumljiv. 3,27 0,799 

17 Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi. 3,11 0,928 
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4.1.3. Porazdelitev odgovorov udeležencev glede na šolo 

Zanimalo nas je, ali se med odgovori učencev različnih šol pojavljajo statistično pomembne 

razlike. Tabela 8 prikazuje porazdelitev odgovorov udeležencev glede na šolo, ki jo učenci 

obiskujejo. Statistično pomembne razlike med odgovori učencev glede na kraj šolanja smo 

ugotavljali s preizkusom Kruskal-Wallis (tabela 9). Večina trditev o rastlinah se zdi enako 

zanimiva učencem vseh šestih šol, saj so na 12 od 15 trditev odgovorili podobno. Statistično 

pomembne razlike med šolami smo našli za tri teme. Največ zanimanja za ekološko 

pridelovanje hrane so pokazali učenci OŠ Pivka, sledila je OŠ Divača. Najmanj pa ta tema 

zanima učence OŠ Antona Globočnika iz Postojne. Vrtnarjenje brez sredstev za zatiranje 

bolezni in škodljivcev ter pridobivanje opija in heroina iz maka najbolj zanima učence OŠ 

Divača, najmanj pa učence obeh postojnskih osnovnih šol. 

Statistično pomembne razlike med učenci različnih šol smo našli tudi glede razumljivosti 

vprašalnika. Vprašalnik je bil najbolj razumljiv učencem OŠ Sežana, najmanj pa učencem 

obeh OŠ iz Postojne. Učencem vseh osnovnih šol je bilo približno enako všeč sodelovati v 

raziskavi. 
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Tabela 8: Porazdelitev odgovorov učencev glede na šolo, ki jo obiskujejo. 

Odgovori 

OŠ Pivka OŠ Prestranek OŠ A.G. Postojna 

  Delež odgovorov (%)  Delež odgovorov (%)  Delež odgovorov (%)  

 Vprašanje 1 2 3 4 M SD 1 2 3 4 M SD 1 2 3 4 M SD 

1 V katerih deželah raste zelenjava 

(npr. paradižnik) prosto v naravi. 

11,3 25,4 50,7 12,7 2,65 

 

0,847 

 

8,6 20,0 65,7 5,7 2,69 

 

0,713 

 

19,5 22,0 42,7 15,9 2,55 

 

0,983 

 

2 Rastline, iz katerih pridobivamo 

mamila. 

35,2 12,7 22,5 29,6 2,46 

 

1,252 

 

30,0 25,7 18,6 25,7 2,40 

 

1,172 

 

34,1 

 

17,1 

 

28,0 

 

20,7 2,35 

 

1,159 

 

3 Rastline, ki pomagajo proti vnetjem 

(npr. vnetju grla). 

15,5 12,7 38,0 33,8 2,90 

 

1,044 

 

2,9 18,6 48,6 30,0 3,06 

 

0,778 

 

7,3 23,2 45,1 24,4 2,87 

 

0,872 

 

4 Rastline za začimbe (npr. origano, 

čili, kumina). 

16,9 18,3 39,4 25,4 2,73 

 

1,028 

 

7,1 24,3 45,7 22,9 2,84 

 

0,862 

 

20,7 20,7 45,1 13,4 2,51 

 

0,972 

 

5 Rastline za okrasitev tvoje sobe. 23,9 23,9 26,8 25,4 2,54 

 

1,119 

 

17,1 22,9 38,6 21,4 2,64 

 

1,008 

 

19,5 31,7 36,6 12,2 2,41 

 

0,942 

 

6 Ekološko pridelovanje hrane. 12,7 15,5 42,3 29,6 2,89 

 

0,979 

 

8,6 35,7 42,9 12,9 2,60 

 

0,824 

 

18,3 31,7 39,0 11,0 2,43 

 

0,917 

 

7 Rastline, ki izzovejo halucinacije 

(privide). 

18,3 19,7 31,0 31,0 2,75 

 

1,092 

 

12,9 21,4 27,1 38,6 2,91 

 

1,060 

 

23,2 15,9 19,5 41,5 2,79 

 

1,214 

 

8 Rastline, ki pomagajo pri celjenju 

ran. 

2,8 11,3 45,1 40,8 3,24 

 

0,765 

 

2,9 12,9 45,7 48,6 3,20 

 

0,773 

 

8,5 12,2 42,7 36,6 3,07 

 

0,913 

 

9 Začimbne rastline. 18,3 31,0 29,6 21,1 2,54 

 

1,026 

 

10,0 37,1 27,1 25,7 2,69 

 

0,971 

 

23,2 29,3 35,4 12,2 2,37 

 

0,975 

 

10 Nega sobnih rastlin. 26,8 29,6 36,6 7,0 2,24 

 

0,933 

 

20,0 27,1 35,7 17,1 2,50 

 

1,004 

 

29,3 31,7 32,9 6,1 2,16 

 

0,923 

 

11 Vrtnarjenje brez sredstev za 

zatiranje bolezni in škodljivcev. 

25,4 32,4 25,4 16,9 2,34 

 

1,041 

 

14,3 31,4 35,7 18,6 2,59 

 

0,955 

 

26,8 39,0 22,0 12,2 2,20 

 

0,974 

 

12 Pridobivanje opija in heroina iz 

maka. 

35,2 21,1 16,9 26,8 2,35 

 

1,220 

 

21,4 32,9 20,0 25,7 2,50 

 

1,100 

 

41,5 19,5 13,4 25,6 2,23 

 

1,240 

 

13 Rastline, iz katerih pripravimo 

zdravilne čaje (npr. proti kašlju). 

14,1 21,1 35,2 29,6 2,80 

 

1,023 

 

7,1 18,6 50,0 24,3 2,91 

 

0,847 

 

11,0 22,0 45,1 22,0 2,78 

 

0,917 
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14 Snovi, zaradi katerih so začimbe 

pekoče. 

15,5 25,4 28,2 31,0 2,75 

 

1,065 

 

11,4 27,1 32,9 28,6 2,79 

 

0,991 

 

13,8 20,7 35,4 25,6 2,68 

 

1,053 

 

15 Rastline na okenskih policah. 25,4 28,2 31,0 15,5 2,37 

 

1,031 

 

20,0 28,6 28,6 22,9 2,54 

 

1,059 

 

25,6 37,8 25,6 11,0 2,22 

 

0,956 

 

16 Vprašalnik je bil razumljiv. 8,5 7,0 32,4 52,1 3,28 

 

0,929 

 

4,3 2,9 50,0 42,9 3,31 

 

0,733 

 

6,1 7,3 54,9 31,7 3,12 

 

0,792 

 

17 Všeč mi je bilo sodelovati v tej 

raziskavi. 

9,9 11,3 40,8 38,0 3,07 

 

0,946 

 

2,9 17,1 32,9 47,1 3,24 

 

0,842 

 

13,4 11,0 45,1 30,5 2,93 

 

0,979 

 

 

Odgovori 

OŠ M.V. Postojna OŠ Divača OŠ Sežana 

  Delež odgovorov (%)  Delež odgovorov (%)  Delež odgovorov (%)  

 Vprašanje 1 2 3 4 M SD 1 2 3 4 M SD 1 2 3 4 M SD 

1 V katerih deželah raste zelenjava 

(npr. paradižnik) prosto v naravi. 

27,9 20,9 40,7 10,5 2,32 

 

1,008 

 

13,8 20,0 42,5 23,8 2,76 

 

0,971 

 

11,0 31,3 53,9 7,8 2,63 

 

0,731 

 

2 Rastline, iz katerih pridobivamo 

mamila. 

38,4 9,3 23,3 29,1 2,43 

 

1,283 

 

21,3 27,5 30,0 21,3 2,51 

 

1,055 

 

19,9 28,7 25,2 27,0 2,60 

 

1,083 

 

3 Rastline, ki pomagajo proti vnetjem 

(npr. vnetju grla). 

8,1 9,3 44,2 38,4 3,13 

 

0,902 

 

6,3 2,6 50,0 27,5 2,99 

 

0,834 

 

2,6 15,7 53,9 27,8 3,07 

 

0,734 

 

4 Rastline za začimbe (npr. origano, 

čili, kumina). 

11,6 20,9 46,5 20,9 2,76 

 

0,926 

 

7,5 23,8 43,8 25,0 2,86 

 

0,882 

 

7,8 27,0 43,5 21,7 2,79 

 

0,874 

 

5 Rastline za okrasitev tvoje sobe. 27,9 17,4 31,4 23,3 2,50 

 

1,146 

 

22,5 26,3 20,0 31,3 2,60 

 

1,154 

 

21,7 29,6 35,7 13,0 2,40 

 

0,972 

 

6 Ekološko pridelovanje hrane. 14,0 24,4 40,7 20,9 2,70 

 

0,954 

 

7,5 23,8 46,3 22,5 2,84 

 

0,863 

 

14,8 33,0 39,1 13,0 2,50 

 

0,902 

 

7 Rastline, ki izzovejo halucinacije 

(privide). 

17,4 16,3 26,7 39,5 2,87 

 

1,128 

 

22,5 18,8 21,3 37,5 2,74 

 

1,188 

 

16,5 20,9 28,7 33,9 2,80 

 

1,086 

 

8 Rastline, ki pomagajo pri celjenju 

ran. 

5,8 15,1 29,1  50,0 3,24 

 

0,926 

 

2,5 15,0 51,3 31,3 3,11 

 

0,746 

 

0,9 13,9 46,1 39,1 3,23 

 

0,717 

 

9 Začimbne rastline. 22,1 24,4 37,2 16,3 2,46 

 

1,023 

 

11,3 28,8 45,0 15,0 2,64 

 

0,875 

 

7,8 31,3 45,2 15,7 2,69 

 

0,831 

 

10 Nega sobnih rastlin. 31,4 27,9 29,1 11,6 2,19 1,024 21,3 31,5 30,0 16,3 2,41 1,002 22,6 36,5 33,9 7,0 2,25 0,887 
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11 Vrtnarjenje brez sredstev za 

zatiranje bolezni in škodljivcev. 

31,4 29,1 24,4 15,1 2,21 

 

1,065 

 

12,5 35,0 27,5 25,0 2,65 

 

0,995 

 

16,5 36,5 35,7 11,3 2,42 

 

0,898 

 

12 Pridobivanje opija in heroina iz 

maka. 

43,0 19,8 18,6 18,6 2,11 

 

1,172 

 

18,8 23,8 37,5 20,0 2,59 

 

1,015 

 

26,1 21,7 22,6 29,6 2,56 

 

1,171 

 

13 Rastline, iz katerih pripravimo 

zdravilne čaje (npr. proti kašlju). 

8,1 17,4 37,2 37,2 3,04 

 

0,950 

 

10,0 20,0 46,3 23,8 2,84 

 

0,906 

 

2,6 15,7 52,2 29,6 3,09 

 

0,744 

 

14 Snovi, zaradi katerih so začimbe 

pekoče. 

20,2 21,4 35,7 22,6 2,61 

 

1,053 

 

8,8 15,0 38,8 37,5 3,05 

 

0,940 

 

15,7 29,6 28,7 26,1 2,65 

 

1,035 

 

15 Rastline na okenskih policah. 27,9 29,1 23,3 19,8 2,32 

 

1,088 

 

22,5 37,5 26,3 13,8 2,31 

 

0,976 

 

30,4 33,9 27,8 7,8 2,13 

 

0,941 

 

16 Vprašalnik je bil razumljiv. 10,5 8,1 44,2 37,2 3,07 

 

0,941 

 

6,3 3,8 46,3 43,8 3,28 

 

0,811 

 

0,0 3,5 45,2 51,3 3,48 

 

0,567 

 

17 Všeč mi je bilo sodelovati v tej 

raziskavi. 

15,1 11,6 37,2 36,0 2,94 

 

1,057 

 

7,5 11,3 42,5 38,8 3,13 

 

0,891 

 

5,2 8,7 39,1 47,0 3,28 

 

0,833 
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Tabela 9: Statistično pomembne razlike med odgovori učencev glede na šolo (statistično pomembne 

razlike p < 0,05 so označene s krepkim tiskom). 

Preizkus Kruskal-Wallis 

 Vprašanje X
2
 df p 

1 V katerih deželah raste 

zelenjava (npr. paradižnik) 

prosto v naravi 

9,964 

 

5 0,076 

 

2 Rastline, iz katerih 

pridobivamo mamila. 

2,821 

 

5 0,728 

 

3 Rastline, ki pomagajo proti 

vnetjem (npr. vnetju grla). 

5,651 

 

5 0,342 

 

4 Rastline za začimbe (npr. 

origano, čili, kumina). 

6,217 

 

5 0,286 

 

5 Rastline za okrasitev tvoje 

sobe. 

3,762 

 

5 0,584 

 

6 Ekološko pridelovanje hrane. 17,152 

 

5 0,004 

 

7 Rastline, ki izzovejo 

halucinacije (privide). 

1,467 

 

5 0,917 

 

8 Rastline, ki pomagajo pri 

celjenju ran. 

3,569 

 

5 0,613 

 

9 Začimbne rastline. 6,909 

 

5 0,227 

 

10 Nega sobnih rastlin. 6,548 

 

5 0,256 

 

11 Vrtnarjenje brez sredstev za 

zatiranje bolezni in 

škodljivcev. 

13,925 

 

5 0,016 

 

12 Pridobivanje opija in heroina iz 

maka. 

11,893 

 

5 0,036 

 

13 Rastline, iz katerih pripravimo 

zdravilne čaje (npr. proti 

kašlju). 

8,227 

 

5 0,144 

 

14 Snovi, zaradi katerih so 

začimbe pekoče. 

9,834 

 

5 0,080 

 

15 Rastline na okenskih policah. 7,606 

 

5 0,179 

 

16 Vprašalnik je bil razumljiv. 13,464 

 

5 0,019 

 

17 Všeč mi je bilo sodelovati v tej 

raziskavi. 

9,834 

 

5 0,080 
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4.1.4. Porazdelitev odgovorov udeležencev glede na razred 

Tabela 10 prikazuje porazdelitev odgovorov učencev glede na razred, ki ga obiskujejo. 

Statistično pomembne razlike med odgovori učencev različnih razredov smo ugotavljali s 

preizkusom Kruskal–Wallis. Statistično pomembne razlike med odgovori učencev glede na 

razred smo našli kar za 11 od 15 trditev (tabela 11). Šestošolce bolj kot ostale razrede 

zanimajo rastline za okrasitev sobe, rastline, ki pomagajo proti vnetjem, ekološko 

pridelovanje hrane, rastline, ki pomagajo pri celjenju ran, nega sobnih rastlin, rastline na 

okenskih policah, snovi, zaradi katerih so začimbe pekoče, rastline, iz katerih pripravimo 

zdravilne čaje in v katerih deželah raste zelenjava prosto v naravi. Za rastline, iz katerih 

pridobivamo mamila, so več zanimanja pokazali osmošolci, za temo vrtnarjenje brez sredstev 

za zatiranje bolezni in škodljivcev pa sedmošolci. 

Med učenci različnih razredov so se pojavile statistično pomembne razlike tudi glede 

razumljivosti vprašalnika in glede tega, ali jim je bilo sodelovanje v raziskavi všeč. 

Sodelovanje v raziskavi je bilo najbolj všeč šestošolcem, najmanj pa devetošolcem. Enako 

velja za razumljivost vprašalnika. 
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Tabela 10: Porazdelitev odgovorov učencev glede na razred, ki ga obiskujejo (kategorije 1, 2, 3 in 4 so ocene na Likertovi lestvici, M  je povprečna vrednost, SD je 

standardni odklon).  

Odgovori 

6. RAZRED 7. RAZRED 8. RAZRED 9. RAZRED 

  Delež odgovorov (%)  Delež odgovorov (%)  Delež odgovorov (%)  Delež odgovorov (%)  

 Vprašanje 1 2 3 4 M SD 1 2 3 4 M SD 1 2 3 4 M SD 1 2 3 4 M SD 

1 V katerih 

deželah 

raste 

zelenjava 

(npr. 

paradižni

k) prosto 

v naravi. 

8,5 18,

9 

50,

0 

22,

6 

2,8

7 

0,86

3 

11,

2 

23,

0 

52,

8 

13,

0 

2,6

8 

0,84

1 

14,

6 

24,

5 

53,

6 

7,3 2,5

3 

0,83

3 

27,

9 

30,

2 

33,

7 

8,1 2,2

1 

0,95

2 

2 Rastline, 

iz katerih 

pridobiva

mo 

mamila. 

36,

8 

14,

2 

23,

6 

25,

5 

2,3

8 

1,22

2 

35,

4 

23,

6 

19,

9 

21,

1 

2,2

7 

1,15

5 

17,

9 

18,

5 

33,

8 

29,

8 

2,7

5 

1,07

4 

29,

0 

20,

6 

24,

8 

25,

6 

2,4

7 

1,16

1 

3 Rastline, 

ki 

pomagajo 

proti 

vnetjem 

(npr. 

vnetju 

grla). 

7,5 9,4 42,

5 

40,

6 

3,1

6 

0,88

5 

6,2 11,

8 

48,

4 

33,

5 

3,0

9 

0,83

5 

7,0 20,

9 

48,

8 

23,

3 

2,8

8 

0,84

3 

6,7 15,

9 

47,

2 

30,

2 

2,8

8 

0,85

1 

4 Rastline 

za 

začimbe 

(npr. 

origano, 

čili, 

kumina). 

18,

9 

13,

2 

34,

9 

33,

0 

2,8

2 

1,09

4 

10,

6 

22,

4 

44,

1 

23,

0 

2,8

0 

0,91

6 

11,

9 

25,

2 

49,

7 

13,

2 

2,6

4 

0,86

1 

4,7 31,

4 

45,

3 

18,

6 

2,7

8 

0,80

7 

5 Rastline 

za 

okrasitev 

tvoje 

sobe. 

18,

9 

17,

0 

34,

0 

30,

2 

2,7

5 

1,08

5 

22,

4 

24,

2 

31,

1 

22,

4 

2,5

3 

1,07

3 

23,

2 

35,

1 

30,

5 

11,

3 

2,3

0 

0,95

4 

24,

4 

22,

1 

32,

6 

20,

9 

2,4

9 

1,08

7 
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6 Ekološko 

pridelova

nje hrane. 

15,

1 

16,

0 

38,

7 

30,

2 

2,8

4 

1,02

5 

9,3 25,

5 

43,

5 

21,

7 

2,7

8 

0,89

4 

15,

9 

33,

1 

42,

4 

8,6 2,4

5 

0,85

6 

11,

6 

37,

2 

39,

5 

11,

6 

2,5

1 

0,85

4 

7 Rastline, 

ki 

izzovejo 

halucinac

ije 

(privide). 

21,

7 

14,

2 

19,

8 

44,

3 

2,8

7 

1,20

4 

20,

5 

21,

7 

23,

0 

34,

8 

2,7

1 

1,14

7 

16,

6 

16,

6 

27,

8 

39,

1 

2,8

9 

1,10

2 

14,

0 

23,

3 

34,

9 

27,

9 

2,7

6 

1,01

9 

8 Rastline, 

ki 

pomagajo 

pri 

celjenju 

ran. 

5,7 9,4 33,

0 

51,

9 

3,3

1 

0,86

6 

1,9 10,

6 

44,

1 

43,

5 

3,2

9 

0,73

0 

2,6 13,

9 

53,

6 

29,

8 

3,1

1 

0,73

4 

7,0 23,

3 

36,

0 

33,

7 

2,9

6 

0,93

2 

9 Začimbne 

rastline. 

16,

0 

24,

5 

39,

6 

19,

8 

2,6

3 

0.97

9 

13,

0 

28,

6 

39,

1 

19,

3 

2,6

5 

0,93

8 

11,

3 

36,

4 

40,

4 

11,

9 

2,5

3 

0,84

9 

24,

4 

29,

1 

26,

7 

19,

8 

2,4

1 

1,07

2 

10 Nega 

sobnih 

rastlin. 

26,

4 

21,

7 

32,

1 

19,

8 

2,4

5 

1,08

8 

21,

7 

31,

1 

34,

2 

13,

0 

2,3

9 

0,96

9 

21,

2 

39,

7 

33,

8 

5,3 2,2

3 

0,84

5 

37,

2 

29,

1 

30,

2 

3,5 1,9

9 

0,90

6 

11 Vrtnarjen

je brez 

sredstev 

za 

zatiranje 

bolezni in 

škodljivc

ev. 

21,

7 

26,

4 

28,

3 

23,

6 

2,5

4 

1,07

9 

14,

3 

31,

7 

32,

3 

21,

7 

2,6

1 

0,98

1 

21,

2 

43,

7 

27,

2 

7,9 2,2

1 

0,87

2 

32,

6 

31,

4 

25,

6 

10,

5 

2,1

3 

0,99

7 

12 Pridobiva

nje opija 

in heroina 

iz maka. 

33,

0 

26,

4 

16,

0 

24,

5 

2,3

2 

1,17

6 

34,

8 

18,

6 

23,

0 

23,

6 

2,3

5 

1,18

5 

23,

8 

21,

2 

26,

5 

28,

5 

2,5

9 

1,14

2 

33,

7 

29,

1 

17,

4 

19,

8 

2,2

2 

1,12

7 

13 Rastline, 

iz katerih 

pripravim

o 

zdravilne 

čaje (npr. 

proti 

kašlju). 

8,5 11,

3 

38,

7 

41,

5 

3,1

3 

0,92

7 

7,5 16,

1 

44,

1 

32,

3 

3,0

1 

0,88

7 

9,3 23,

2 

48,

3 

19,

2 

2,7

7 

0,86

8 

8,1 25,

6 

47,

7 

18,

6 

2,7

6 

0,85

4 
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14 Snovi, 

zaradi 

katerih so 

začimbe 

pekoče. 

17,

0 

13,

2 

31,

3 

38,

7 

2,9

2 

1,09

6 

14,

9 

23,

6 

28,

6 

32,

9 

2,8

0 

1,06

1 

13,

3 

22,

7 

40,

0 

24,

0 

2,7

5 

0,97

1 

16,

5 

37,

6 

31,

8 

14,

1 

2,4

4 

0,93

2 

15 Rastline 

na 

okenskih 

policah. 

23,

6 

26,

4 

27,

4 

22,

6 

2,4

9 

1,08

9 

22,

4 

32,

3 

30,

4 

14,

9 

2,3

8 

0,99

3 

27,

8 

37,

1 

23,

2 

11,

9 

2,1

8 

0,97

0 

31,

4 

33,

7 

26,

7 

8,1 2,1

1 

0,95

1 

16 Vprašalni

k je bil 

razumljiv

. 

3,8 4,7 34,

9 

56,

6 

3,4

4 

0,75

7 

1,9 4,3 49,

1 

44,

7 

3,3

7 

0,65

8 

7,3 5,3 47,

7 

39,

7 

3,2

0 

0,84

3 

11,

6 

8,1 48,

8 

31,

4 

2,9

9 

0,93

2 

17 Všeč mi 

je bilo 

sodelovat

i v tej 

raziskavi. 

5,7 2,8 34,

0 

57,

5 

3,4

3 

0,80

5 

6,2 11,

2 

37,

9 

44,

7 

3,2

1 

0,87

6 

9,9 10,

6 

45,

7 

33,

8 

3,0

3 

0,92

3 

16,

3 

24,

4 

39,

5 

19,

8 

2,6

2 

0,98

8 
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Tabela 11: Statistično pomembne razlike med odgovori učencev glede na razred, ki ga obiskujejo 

(statistično pomembne razlike so označene s krepkim tiskom p < 0,05). 

Preizkus Kruskal - Wallis 

 Vprašanje X
2
 df p 

1 V katerih deželah raste 

zelenjava (npr. paradižnik) 

prosto v naravi. 

26,899 

 

3 0,000 

 

2 Rastline, iz katerih 

pridobivamo mamila. 

14,531 

 

3 0,002 

 

3 Rastline, ki pomagajo proti 

vnetjem (npr. vnetju grla). 

13,167 

 

3 0,004 

 

4 Rastline za začimbe (npr. 

origano, čili, kumina). 

4,554 

 

3 0,208 

 

5 Rastline za okrasitev tvoje 

sobe. 

12,535 

 

3 0,006 

 

6 Ekološko pridelovanje hrane. 19,340 

 

3 0,000 

 

7 Rastline, ki izzovejo 

halucinacije (privide). 

2,740 

 

3 0,433 

 

8 Rastline, ki pomagajo pri 

celjenju ran. 

14,675 

 

3 0,002 

 

9 Začimbne rastline. 4,060 

 

3 0,255 

 

10 Nega sobnih rastlin. 11,915 

 

3 0,008 

 

11 Vrtnarjenje brez sredstev za 

zatiranje bolezni in 

škodljivcev. 

20,027 

 

3 0,000 

 

12 Pridobivanje opija in heroina 

iz maka. 

6,764 

 

3 0,080 

 

13 Rastline, iz katerih pripravimo 

zdravilne čaje (npr. proti 

kašlju). 

17,968 

 

3 0,000 

 

14 Snovi, zaradi katerih so 

začimbe pekoče. 

13,106 

 

3 0,004 

 

15 Rastline na okenskih policah. 8,815 

 

3 0,032 

 

16 Vprašalnik je bil razumljiv. 16,546 

 

3 0,001 

 

17 Všeč mi je bilo sodelovati v tej 

raziskavi. 

42,081 

 

3 0,000 
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4.1.5. Porazdelitev odgovorov udeležencev glede na spol 

Tabela 12 prikazuje porazdelitev odgovorov udeležencev glede na spol. Za ugotavljanje 

statistično pomembnih razlik med odgovori učencev različnega spola smo uporabili preizkus 

Mann-Whitney U. Med spoloma smo našli 7 statistično pomembnih razlik (tabela 13). 

Dekleta so za rastline, ki pomagajo proti vnetjem, rastline za okrasitev sobe, začimbne 

rastline, nego sobnih rastlin, rastline na okenskih policah in za rastline, iz katerih pripravljamo 

zdravilne čaje, pokazale več zanimanja kot fantje. Za teme rastline, iz katerih pridobivamo 

mamila, rastline za začimbe, ekološko pridelovanje hrane, rastline, ki izzovejo halucinacije, 

rastline, ki pomagajo pri celjenju ran, vrtnarjenje brez sredstev za zatiranje škodljivcev, 

pridobivanje opija in heroina iz maka, snovi, zaradi katerih so začimbe pekoče in v katerih 

deželah raste zelenjava prosto v naravi sta oba spola pokazala podobno zanimanje. 

Vprašalnik se je zdel bolj razumljiv dekletom. Tako dekletom kot fantom je bilo sodelovanje 

v raziskavi všeč. 
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Tabela 12: Porazdelitev odgovorov učencev glede na spol (kategorije 1, 2, 3 in 4 so ocene na Likertovi 

lestvici, M = povprečna vrednost, SD = standardni odklon). 

Odgovori 

Fantje Dekleta 

Delež odgovorov (%)  Delež odgovorov (%)  

 Vprašanje 1 2 3 4 M SD 1 2 3 4 M SD 

1 V katerih deželah raste 

zelenjava (npr. 

paradižnik) prosto v 

naravi. 

14,5 

 

25,0 47,6 12,9 2,59 0,892 14,5 22,7 50,8 12,1 2,60 0,881 

 

2 Rastline, iz katerih 

pridobivamo mamila. 

27,8 18,5 25,8 27,8 2,54 1,171 30,1 22,7 23,8 23,4 2,40 1,149 

3 Rastline, ki pomagajo 

proti vnetjem (npr. 

vnetju grla). 

8,5 20,2 47,2 24,2 2,87 0,879 5,1 11,7 47,3 35,9 3,14 0,815 

4 Rastline za začimbe (npr. 

origano, čili, kumina). 

12,9 23,4 44,0 19,8 2,70 0,931 10,5 22,3 44,1 23,0 2,80 0,917 

5 Rastline za okrasitev 

tvoje sobe. 

33,9 31,0 25,0 10,1 2,11 0,992 10,9 20,3 38,3 30,5 2,89 0,967 

6 Ekološko pridelovanje 

hrane. 

13,7 25,4 41,9 19,0 2,66 0,940 12,1 30,1 41,0 16,8 2,63 0,899 

7 Rastline, ki izzovejo 

halucinacije (privide). 

22,2 16,9 24,6 36,3 2,75 1,169 14,8 20,7 27,0 37,5 2,87 1,079 

8 Rastline, ki pomagajo pri 

celjenju ran. 

4,4 12,5 41,5 41,5 3,20 0,826 3,1 14,5 44,9 37,5 3,17 0,788 

9 Začimbne rastline. 17,7 31,5 36,7 14,1 2,47 0,945 12,5 28,9 38,3 20,3 2,66 0,941 

10 Nega sobnih rastlin. 35,9 33,9 22,2 8,1 2,02 0,952 14,8 28,9 43,4 12,9 2,54 0,899 

11 Vrtnarjenje brez sredstev 

za zatiranje bolezni in 

škodljivcev. 

24,2 33,5 27,0 15,3 2,33 1,010 18,0 34,8 30,5 16,8 2,46 0,975 

12 Pridobivanje opija in 

heroina iz maka. 

29,0 21,4 21,8 27,8 2,48 1,182 32,8 24,2 21,5 21,5 2,31 1,145 

13 Rastline, iz katerih 

pripravimo zdravilne 

čaje (npr. proti kašlju). 

11,3 20,2 44,4 24,2 2,81 0,931 5,5 17,6 45,3 31,6 3,03 0,846 

14 Snovi, zaradi katerih so 

začimbe pekoče. 

16,6 19,0 32,4 32,0 2,80 1,067 13,7 27,8 33,7 24,7 2,69 0,992 

15 Rastline na okenskih 

policah. 

37,1 35,5 19,4 8,1 1,98 0,943 14,8 30,1 34,4 20,7 2,60 0,974 

16 Vprašalnik je bil 

razumljiv. 

6,5 8,9 46,8 37,9 3,16 0,838 4,7 2,0 44,5 48,8 3,38 0,747 

17 Všeč mi je bilo 

sodelovati v tej raziskavi. 

10,1 11,7 41,1 37,1 3,05 0,946 7,8 11,3 38,3 42,6 3,16 0,913 
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Tabela 13: Statistično pomembne razlike med odgovori učencev različnega spola (statistično pomembne 

razlike so označene s krepkim tiskom p < 0,05). 

Preizkus Mann – Whitney U 

 Vprašanje U Z p 

1 V katerih deželah raste 

zelenjava (npr. paradižnik) 

prosto v naravi. 

31334,000 

 

-,270 

 

0,787 

 

2 Rastline, iz katerih 

pridobivamo mamila. 

29769,500 

 

-1,249 

 

0,212 

 

3 Rastline, ki pomagajo proti 

vnetjem (npr. vnetju grla). 

26246,000 

 

-3,621 

 
0,000 

 

4 Rastline za začimbe (npr. 

origano, čili, kumina). 

30064,000 

 

-1,089 

 

0,276 

 

5 Rastline za okrasitev tvoje 

sobe. 

18757,000 

 

-8,231 

 
0,000 

 

6 Ekološko pridelovanje hrane. 30869,000 

 

-,564 

 

0,572 

 

7 Rastline, ki izzovejo 

halucinacije (privide). 

30129,500 

 

-1,030 

 

0,303 

 

8 Rastline, ki pomagajo pri 

celjenju ran. 

30641,000 

 

-,730 

 

0,466 

 

9 Začimbne rastline. 28241,000 

 

-2,245 

 
0,025 

 

10 Nega sobnih rastlin. 21993,500 

 

-6,232 

 
0,000 

 

11 Vrtnarjenje brez sredstev za 

zatiranje bolezni in 

škodljivcev. 

29460,500 

 

-1,454 

 

0,146 

 

12 Pridobivanje opija in heroina 

iz maka. 

29233,500 

 

-1,590 

 

0,112 

 

13 Rastline, iz katerih pripravimo 

zdravilne čaje (npr. proti 

kašlju). 

27821,000 

 

-2,557 

 
0,011 

 

14 Snovi, zaradi katerih so 

začimbe pekoče. 

29377,500 

 

-1,354 

 

0,176 

 

15 Rastline na okenskih policah. 20702,000 

 

-7,024 

 
0,000 

 

16 Vprašalnik je bil razumljiv. 27188,000 

 

-3,073 

 
0,002 

 

17 Všeč mi je bilo sodelovati v tej 

raziskavi. 

29784,500 

 

-1,284 

 

0,199 
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4.2. Učbeniki 

4.2.1. Osnovna analiza rezultatov rastlinskega slikovnega gradiva 

Oba analizirana učbenika skupaj vsebujeta 467 enot, ki smo jih uvrstili med rastlinsko 

slikovno gradivo (slika 29). Učbenik Spoznavamo naravo 6 vsebuje 258 (55,3 %) enot, 

medtem ko učbenik Aktivno v naravoslovje 1 pa nekoliko manj (209 oziroma 44,7 %). 

 

Slika 29: Število enot slikovnega gradiva v posameznem učbeniku. 

 

4.2.2. Vrste slikovnega gradiva 

Največji delež slikovnega gradiva v učbenikih predstavljajo fotografije (370 ali 79,2 %), 

opazno manj je risb (57 oziroma 12,2 %), sledijo pa sheme (22 ali 4,7 %). Črnobelih risb je le 

14 (3,0 %), najmanj pa je kombinacij fotografije z risbo, in sicer zgolj 4 (0,9 %) (slika 30). 

Kot je razvidno s slike 31, je v obeh učbenikih največ fotografij. Učbenik Aktivno v 

naravoslovje 1 vsebuje 152 fotografij (72,7 %), učbenik Spoznavamo naravo 6 pa 218 (84, 5 

%). V obeh učbenikih po pogostosti sledijo risbe. Učbenik Aktivno v naravoslovje 1 vsebuje 

41 risb (19,6 %) in 14 shem (6,7 %), kar je več kot učbenik Spoznavamo naravo 6, ki vsebuje 

16 prvih (6,2 %) in 8 drugih (3,1 %). Učbenik Aktivno v naravoslovje 1 vsebuje najmanj 
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črnobelih risb, in sicer 2, kar predstavlja 1,0 % vseh zajetih slikovnih gradiv v njem. Učbenik 

Spoznavamo naravo 6 pa vsebuje 12 črno-belih risb (4,7 %) in najmanj kombinacij fotografije 

z risbo (4 oziroma 1,6 %). Slednjih učbenik Aktivno v naravoslovje 1 ne vsebuje (slika 31). 

 

Slika 30: Delež posameznega slikovnega gradiva v obeh učbenikih skupaj. 

 

Slika 31: Delež posameznega slikovnega gradiva v vsakem učbeniku. 
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4.2.3. Kategorije slikovnega gradiva 

V obeh učbenikih skupaj slikovno gradivo najpogosteje prikazuje uporabne rastline (269 ali 

36,4 %). Sledijo rastline, pri katerih lahko s pomočjo dodatne informacije in zanimivosti 

povečamo zanimanje pri učencih, te sodijo v kategorijo novost (138 ali 18,7 %). Po pogostosti 

sta med seboj zelo primerljivi kategoriji predhodne informacije o rastlini (119, kar predstavlja 

16,1 %), v katero sodijo rastline, ki naj bi jih učenci že poznali, in kategorija lepota (122 ali 

16,5 %). Najredkeje pa se v učbenikih pojavljajo rastline, ki sodijo v kategorijo nenavadnost 

oz. presenetljivost (90 oziroma 12,2 %) (slika 32). 

Ob medsebojni primerjavi učbenikov opazimo, da je v učbeniku Spoznavamo naravo 6 

prikazanih nekoliko več rastlin, ki sodijo v kategorijo uporabnost, kot v učbeniku Aktivno v 

naravoslovje (37,8 % v primerjavi z 34,7 %). V slednjem je prikazanih več rastlin, o katerih 

naj bi učenci že nekaj vedeli (16,7 %), in rastlin, ki sodijo v kategorijo nenavadnost (12,7 %), 

kot v učbeniku Spoznavam naravo 6 (15,7 % in 11,8 %). Prav tako je v učbeniku Aktivno v 

naravoslovje 1 več rastlin, ki sodijo v kategorijo novost kot v drugem učbeniku (20,4 % in 17, 

3 %). Rastline, ki sodijo v kategorijo lepota, so pogostejše v učbeniku Spoznavamo naravo 6 

(17,3 %) kot v Aktivno v naravoslovje 1 (15,5 %) (slika 33). 

V obeh učbenikih smo našli tudi slikovno gradivo, ki mu kategorije ni bilo mogoče določiti. 

V učbeniku Aktivno v naravoslovje je bilo takih enot 12, v učbeniku Spoznavamo naravo pa 

10.  

 

Slika 32: Delež posamezne kategorije slikovnega gradiva v obeh učbenikih skupaj. 
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Slika 33: Primerjava deležev posamezne kategorije v vsakem učbeniku. 
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5. RAZPRAVA 

5.1. Anketni vprašalnik 

Zanimanje učencev Notranjske in Primorske za uporabne rastline 

Številne raziskave so pokazale, da učence bolj pritegnejo živali kot rastline in se o njih tudi 

raje učijo. Do tega prihaja, ker so nam živali bolj podobne kot rastline. Najbolj od vsega pa 

našo pozornost vzbudi prav gibanje, ki pri rastlinah ni opazno (Schneekloth, 1989; Kinchin, 

1999; Wandersee in Schlusser, 1999; Hoeksta, 2000; Tunnicliffe, 2001; Wandersee in 

Schlusser, 2001).  

V naši raziskavi smo se osredotočili samo na skupino uporabnih rastlin. Zanimalo nas je, ali 

so med uporabnimi rastlinami take, za katere je med učenci več zanimanja. S to ugotovitvijo 

bi lahko rastline, za katere učenci kažejo zanimanje, vključili v učni proces in s tem dosegli 

večjo motiviranost učencev za učenje. 

Presenetljivo smo prišli do zaključka, da se na splošno učencem uporabne rastline zdijo 

zanimive, saj so kar za 9 tem od 15 izrazili nadpovprečno zanimanje. Najbolj jih zanimajo 

rastline, ki pomagajo pri celjenju ran, in rastline, ki pomagajo proti vnetjem. Takoj za njimi so 

rastline, iz katerih pripravimo zdravilne čaje, rastline, ki izzovejo halucinacije, rastline za 

začimbe in snovi, zaradi katerih so začimbe pekoče. Poleg tega jih pritegne tudi ekološko 

pridelovanje hrane, zanima jih, v katerih deželah raste zelenjava prosto v naravi, začimbne 

rastline in rastline za okrasitev sobe. Podpovprečno zanimanje pa so učenci pokazali za 

naslednje teme: rastline, iz katerih pridobivamo mamila, pridobivanje opija in heroina iz 

maka, rastline na okenskih policah, nega sobnih rastlin ter vrtnarjenje brez sredstev za 

zatiranje bolezni in škodljivcev. 

Zanimalo nas je, ali se pojavljajo bistvene razlike v zanimanju za uporabne rastline med 

udeleženci glede na starost, spol in kraj šolanja. 

Zanimanje za uporabne rastline glede na kraj šolanja 

Kraj, v katerem živimo, lahko vpliva na zanimanje za rastline in rastlinske teme. Ljudi, ki 

živijo, v mestu zanimajo druge uporabne rastline kot ljudi s podeželja. 

V naši raziskavi smo anketirali učence iz primorske in notranjske regije. Raziskavo smo 

izvedli med učenci iz Sežane, Divače, Pivke, Prestranka in Postojne. Postojna in Sežana sta 
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mesti, medtem ko so Divača, Pivka in Prestranek večje vasi. Ugotovili smo, da se večina 

trditev o uporabnih rastlinah zdi enako zanimiva učencem vseh vključenih osnovnih šol, saj 

so na kar 12 od 15 trditev odgovorili podobno. Statistično pomembne razlike med šolami smo 

našli le v treh primerih. Učenci OŠ Pivka so pokazali največ zanimanja za ekološko 

pridelovanje hrane, najmanj pa omenjena tema zanima učence ene od postojnskih osnovnih 

šol. Pridobivanje opija in heroina iz maka ter vrtnarjenje brez sredstev za zatiranje bolezni in 

škodljivcev najbolj zanima učence OŠ Divača, najmanj pa učence obeh postojnskih šol. 

Predpostavimo lahko, da je Postojna večje mesto in se tam učenci redkeje srečujejo z 

ekološko pridelavo hrane in z vrtnarjenjem na splošno, medtem ko se Pivka in Divača 

nahajata na podeželju, kjer imajo otroci več priložnosti za srečevanje z vrtovi. Poleg tega pa je 

osnovna šola Pivka vključena v program Šolskih ekovrtov. 

Vrhunc (2015) je enako anketo izvedla med enako starimi učenci iz Škofje Loke, Gornje vasi 

in Železnikov. Med učenci vseh treh šol je med odgovori našla le dve statistično pomembni 

razliki, in sicer za ekološko pridelavo hrane in vrtnarjenje brez sredstev za zatiranje bolezni in 

škodljivcev. Razlike so se pokazale pri istih dveh temah kot pri učencih, vključenih v našo 

raziskavo. Med osnovnošolci v Zgornjesavski dolini je Lavtižar (2014) našla štiri statistično 

pomembne razlike. Zanimivo je, da so se razlike pojavile pri povsem drugih temah kot v naši 

raziskavi. Učenci iz Kranjske Gore so pokazali več zanimanja za rastline, iz katerih 

pridobivamo mamila, rastline, ki izzovejo halucinacije in za temo pridobivanja opija in 

heroina iz maka. Učence iz Jesenic pa je zanimalo, v katerih deželah raste zelenjava prosto v 

naravi. 

Pri izobraževanju za odrasle, kjer je enako anketo izvedla Kos Strmec (2014), se je med 15 

trditvami pokazalo pet statistično pomembnih razlik, povezanih s krajem šolanja. Tema 

pridobivanje opija in heroina iz maka ter rastline, iz katerih pridobivamo mamila, so 

zanimivejše udeležencem iz Novega mesta. Udeleženci iz Trebnjega pa so večje zanimanje 

pokazali za rastline za okrasitev sobe, rastline na okenskih policah in rastline za začimbe. 
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Zanimanje za uporabne rastline glede na starostno skupino (6.–9. razred) 

Starost učencev močno vpliva na njihovo zanimanje za žive objekte. Rastline se zdijo 

zanimivejše mlajšim učencem in zanimanje zanje s starostjo upada (Baird in sod., 1984; 

Strgar, 2007, 2008). Phillips in Gentry (1993) sta ugotavljala, katere rastline zanimajo 

posamezne starostne skupine. Ugotovila sta, da mlajše zanimajo užitne rastline in njihovi deli, 

medtem ko starejši večje zanimanje kažejo za rastline, ki imajo zdravilne učinke.  

V naši raziskavi smo med različno starimi učenci našli kar 11 statistično pomembnih razlik od 

petnajstih možnih trditev. Zanimanje za največ tem so pokazali učenci šestih razredov, 

najmanj pa devetošolci. Šestošolce bolj kot ostale zanimajo rastline za okrasitev sobe, rastline 

na okenskih policah in nega sobnih rastlin. Prav tako jih pritegnejo rastline, ki pomagajo proti 

vnetjem, rastline, ki pomagajo pri celjenju ran, rastline, iz katerih pripravljamo zdravilne čaje, 

in rastline, zaradi katerih so začimbe pekoče. Zanimajo se za ekološko pridelavo hrane in 

dežele, kjer raste zelenjava prosto v naravi. V primerjavi z učenci višjih razredov so tudi 

sedmošolci pokazali več zanimanja za skoraj vse dane teme, razen tistih, povezanih z mamili 

in opijati. Najbolj od vseh razredov pa jih zanima vrtnarjenje brez sredstev za zatiranje 

škodljivcev. Za rastline, iz katerih pridobivamo mamila, so največ zanimanja pokazali učenci 

osmih razredov. Rezultati kažejo, da starost učencev vpliva na njihovo zanimanje za živa 

bitja, kar je potrdila tudi Strgar (2008) s svojo raziskavo med slovenskimi učenci. 

Tudi Lavtižar (2014) in Vrhunc (2015) sta v svojih raziskavah prišli do podobnih zaključkov. 

Obe sta ugotovili, da je največ zanimanja za uporabne rastline med najmlajšimi anketiranimi 

učenci, torej učenci šestih razredov. Vrhunc (2015) je med različno starimi učenci iz Škofje 

Loke našla kar štirinajst statistično pomembnih razlik. Šestošolci so pokazali največ 

zanimanja za skoraj vse teme o uporabnih rastlinah, razen za rastline, iz katerih pridobivamo 

mamila. Najmanj zanimanja pa so pokazali učenci osmih razredov. Tudi Lavtižar (2014) je z 

enakim anketnim vprašalnikom med različno starimi gorenjskimi učenci prišla do zaključka, 

da je največ tem zanimivih šestošolcem, nekaj pa je tudi takih, ki zanimajo učence vseh 

starosti.  

Podobno raziskavo, le da je bila izvedena pri starejših učencih (15–30 let), je izvedla tudi Kos 

Strmec (2014) in ugotovila, da so se statistično pomembne razlike pokazale le pri rastlinah, iz 

katerih pridobivamo mamila, ter pri temi pridobivanje opija in heroina iz maka. Obe temi sta 

se udeležencem izobraževanja za odrasle starim od 20 do 24 let zdeli nadpovprečno zanimivi. 
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Zanimanje za uporabne rastline glede na spol udeleženih učencev 

Različni avtorji (Baird, Lazarowitz in Aliman, 1984; Wandersee in Schussler, 1998) so s 

svojimi raziskavami dokazali, da so dekleta bolj zainteresirana za učenje o rastlinah kot fantje. 

V nasprotju s Strgar (2008), ki v svoji raziskavi med spoloma ni našla večjih razlik, smo v 

naši raziskavi našli šest statistično pomembnih razlik. Ugotovili smo, da so za šest tem 

dekleta pokazala več zanimanja kot fantje. Dekleta bolj kot fante zanimajo rastline, ki 

pomagajo proti vnetjem, začimbne rastline, rastline, iz katerih pripravljamo zdravilne čaje, 

okrasne rastline in rastline na okenskih policah. Poleg tega so pokazale tudi zanimanje za 

nego sobnih rastlin. Fantje niso izstopali pri nobeni od danih tem. 

Lavtižar (2014), ki je podobno raziskavo opravila pri učencih na Gorenjskem, je med spoloma 

našla pet statistično pomembnih razlik. Podobno kot v naši raziskavi so dekleta pokazala več 

zanimanja za rastline, ki pomagajo proti vnetjem, okrasne rastline, rastline na okenskih 

policah in za nego sobnih rastlin, medtem ko so fantje pokazali zanimanje za rastline, zaradi 

katerih so začimbe pekoče. Vrhunc (2015) je pri učencih na območju Škofje Loke med 

spoloma našla sedem statistično pomembnih razlik. Dekleta so pokazala več zanimanja za pet 

tem, in sicer za vse štiri teme, kot pri Lavtižar, poleg tega pa jih je zanimalo še kje raste 

zelenjava prosto v naravi. Fantje pa so pokazali večje zanimanje za pridobivanje opija in 

heroina iz maka, več zanimanja pa so pokazali tudi za rastline, zaradi katerih so začimbe 

pekoče. Kos Strmec (2014), ki je raziskavo izvedla med udeleženci izobraževanja za odrasle, 

starimi od 15 do 30 let, je med ženskimi in moškimi našla le eno statistično pomembno 

razliko. Moški so namreč pokazali večje zanimanje za rastline, iz katerih pridobivamo 

mamila.  

5.2.Analiza slikovnega gradiva 

V raziskavi smo analizirali tudi dva osnovnošolska učbenika, ki jih pri pouku uporabljajo 

učenci v anketiranih osnovnih šolah. Učbenika smo obravnavali s stališča rastlinskega 

slikovnega gradiva.  

Ugotovili smo, da se v obeh učbenikih skupaj najpogosteje pojavlja slikovno gradivo, ki 

prikazuje uporabne rastline, sledijo rastline, pri katerih lahko s pomočjo dodatne informacije 

in zanimivosti povečamo zanimanje pri učencih (kategorija novost). Nekoliko manj je rastlin, 

ki bi jih učenci že morali poznati in o njih nekaj vedeti, ter ilustracij lepih rastlin. Najredkeje 

pa se pojavljajo ilustracije rastlin, ki sodijo v kategorijo nenavadnost oziroma presenetljivost. 
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Poleg tega smo ugotovili še, da večinski delež slikovnega gradiva v učbenikih predstavljajo 

barvne fotografije (79 %), opazno manj je risb (12 %), sledijo sheme (4,7 %). Zelo malo, le 3 

% je črnobelih risb, najmanj (0,9 %) pa je kombinacij fotografije z risbo. 

Ugotovili smo, da učbeniki na splošno vsebujejo precejšnje število rastlinskega slikovnega 

gradiva. Večinski delež vsega slikovnega gradiva pa predstavljajo prav uporabne rastline.  

Povzamemo lahko, da sta analizirana učbenika s stališča izbire rastlinskega slikovnega 

gradiva dobro zasnovana, saj vsebujeta precejšnje število barvnih fotografij, ki pri učencih 

dvignejo raven motivacije in sta zato privlačnejša za učenje.  
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6. SKLEPI 

Na začetku naše raziskave smo si zastavili tri raziskovalne hipoteze. Po opravljenih analizah 

rezultatov smo dve hipotezi delno, eno pa popolnoma sprejeli. 

Prvo hipotezo, ki pravi, da se mlajšim osnovnošolcem zdijo zanimive druge uporabne rastline 

kot starejšim osnovnošolcem, smo sprejeli, saj smo statistično pomembne razlike ugotovili pri 

kar enajstih od petnajstih možnih trditev. 

Drugo hipotezo, ki pravi, da se dekletom zdijo zanimive druge uporabne rastline kot fantom, 

smo delno sprejeli, saj so se statistično pomembne razlike med odgovori pokazale pri šestih 

od petnajstih trditev. Za rastline, ki pomagajo proti vnetjem, rastline na okenskih policah, 

začimbne rastline, rastline, iz katerih pripravimo zdravilne čaje, rastline na okenskih policah 

in za nego sobnih rastlin so večje zanimanje pokazala dekleta. 

Tretjo hipotezo, ki pravi, da med učenci osnovnih šol, zajetih v raziskavo, ni statistično 

pomembnih razlik v zanimanju za uporabne rastline, smo delno sprejeli, saj smo našli tri 

statistično pomembne razlike. Učence OŠ Pivka bolj kot ostale zanima ekološka pridelava 

hrane. Učenci OŠ Divača pa so pokazali več zanimanja kot učenci drugih dveh osnovnih šol 

za pridobivanje opija in heroina iz maka ter za temo vrtnarjenje brez sredstev za zatiranje 

bolezni in škodljivcev. 

Uporabnost ugotovitev za šolsko prakso 

Rastlinska tematika je nepogrešljiv del učnih načrtov za naravoslovje in biologijo in je zato 

tudi za njeno didaktiko izrednega pomena. Rezultati, do katerih smo prišli s pomočjo naše 

raziskave, bodo lahko pomembo prispevali k razumevanju problematike zanimanja učencev 

za rastline. Katere skupine uporabnih rastlin se učencem zdijo zanimive in kaj je tisto, kar 

poveča njihovo zanimanje zanje, lahko pomaga strokovnjakom, ki se ukvarjajo z biološkim 

izobraževanjem, in avtorjem učbenikov, da bodo v prihodnje v večji meri približali vsebine in 

gradiva ciljni populaciji. Poleg tega so nam dobljeni rezultati lahko v pomoč pri oblikovanju 

učnega procesa. Da bodo učne ure zanimive in privlačne za učence, moramo v učni proces 

vključevati dejavnike, ki dvigujejo raven motiviranosti pri učencih. Če so učenci motivirani, 

bo učenje učinkovitejše, njihovo znanje pa dolgotrajnejše.  

Glede na rezultate naše raziskave lahko sklepamo, da bi rastline, ki pomagajo pri celjenju ran 

in proti vnetjem, lahko delovale kot uspešni motivatorji, saj so učenci zanje pokazali največ 
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zanimanja. Nadpovprečno zanimanje so pokazali tudi za rastline, iz katerih pripravimo 

zdravilne čaje, rastline, ki izzovejo halucinacije, začimbne rastline in za snovi, zaradi katerih 

so začimbe pekoče. Poleg tega jih nadpovprečno zanima tudi ekološko pridelovanje hrane in v 

katerih deželah raste zelenjava prosto v naravi. Da bi učenci usvojili čim več uporabnega in 

praktičnega znanja, bi lahko v učilnicah na okenskih policah ali mizi v kotu učilnice pripravili 

kotiček, v katerem bi gojili začimbe, zdravilne rastline in dišavnice. Učenci bi se pri tem 

najprej seznanili z zasaditvijo ali sejanjem rastlin, nato bi spremljali njihovo rast in razvoj ter 

se naučili, kaj rastline za to potrebujejo. Vzgojene rastline bi nato lahko vključili tudi v pouk 

gospodinjstva in s tem spodbudili medpredmetno povezovanje. Pri pouku gospodinjstva bi se 

učenci lahko seznanili, kako nabiramo, sušimo in shranjujemo zelišča in začimbe. Naučili bi 

se, katere rastline in njihovi deli so užitni ter za kaj jih lahko uporabljamo. Na koncu bi jih 

lahko uporabili pri kuhi in za pripravo zdravilnih čajev. Vse našteto bi lahko vključili tudi v 

izbirni predmet rastline in človek.  

Glede na to, da se učenci zanimajo tudi za ekološko pridelovanje hrane, podpovprečno 

zanimanje pa so pokazali za kmetovanje brez sredstev za zatiranje bolezni in škodljivcev, bi 

lahko organizirali obisk na bližnje ekološke kmetije, kjer bi lahko lastniki (kmetje) učencem 

na praktičen način prikazali tak način kmetovanja. Za popestritev in povečanje zanimanja 

učencev za okrasne, sobne rastline in njihovo nego, bi učence lahko peljali v botanične vrtove 

ali druge podobne ustanove. Nekateri botanični vrtovi imajo na voljo tudi različne tematske 

rastlinske delavnice, s pomočjo katerih učence motivirajo k učenju o rastlinah ter spodbujajo 

izkustveno učenje in razvoj pozitivnega odnosa do rastlin. Take delavnice so možne denimo v 

botaničnih vrtovih Univerze v Ljubljani in Mariboru. Poleg tega pa lahko učenci tudi sami v 

razredu vzgajajo sobne in okrasne rastline. Izbrati moramo rastline, ki bodo pri učencih 

spodbudile zanimanje, na primer mesojede rastline, sramežljivke, živi kamni. 

Pri vsem tem je pomembno, da učitelj pokaže navdušenje in zanimanje za delo z rastlinami, 

saj bo le tako navdušil tudi učence. 
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7. POVZETEK 

Williams (2016) se sprašuje, kakšen bi bil videti svet, če bi več ljudi namesto zelenega zidu 

dejansko videlo posamične rastline. Te so lahko potencialno zdravilo, vir hrane, krma za 

živali, gradbeni material, … Pomembno vlogo pri razvoju pozitivnega odnosa do rastlin pri 

otrocih in pri njegovem ohranjanju v poznejših obdobjih imajo tako imenovani rastlinski 

mentorji. V prvi vrsti so to starši in sorodniki, ki otroka že od samega začetka vpeljujejo v 

svet rastlin, pozneje pa v šolah to nadgradijo še učitelji (Wandersee in Schussler, 2000, 2001). 

Rastline so povsod okoli nas, majhni otroci jih opazijo med potepanjem naokrog in z 

neposrednim opazovanjem okolja. Starši, ki imajo do rastlin razvit pozitiven odnos, tega 

prenesejo tudi na otroke. Taki starši rastline otrokom predstavijo, jim pustijo, da se jih 

dotikajo, omogočijo jim, da sodelujejo pri vrtnarjenju, skratka v njih vzbudijo zanimanje za 

rastlinski svet. Te izkušnje imajo velik pomen za zanimanje za rastline in razumevanje rastlin 

pozneje v življenju (Wandersee in Schussler, 2000, 2001; Tunnicliffe in Reiss, 2000). 

V naši magistrski nalogi nas je zanimalo, katere rastlinske skupine se zdijo osnovnošolcem 

zanimive. Osredotočili smo se na uporabne rastline. Zanimalo nas je, ali obstajajo skupine 

uporabnih rastlin, ki se učencem v osnovnih šolah zdijo zanimivejše, in katere so tiste, ki jih 

sploh ne zanimajo. Poglavitni cilj naše raziskave je bil najti skupine rastlin oziroma 

posamične rastline, s katerimi bi lahko pri pouku biologije in naravoslovja dosegli največji 

učinek, saj bi te rastline pri učencih že same po sebi vzbudile določeno raven motivacije in 

zanimanja. S tem bi doprinesli tudi k izboljšanju biološkega znanja. 

Zajeli smo naslednje teme oziroma skupine uporabnih rastlin: zanimanje za dežele, v katerih 

raste zelenjava prosto v naravi, rastline, iz katerih pridobivamo mamila/drogo, protivnetne 

rastline, začimbne rastline, okrasne rastline, ekološko pridelovanje hrane, rastline, ki lahko 

izzovejo privide, rastline, ki pomagajo pri celjenju ran, nega sobnih rastlin, vrtnarjenje brez 

sredstev za zatiranje bolezni in škodljivcev, pridobivanje opija in heroina iz maka, rastline, iz 

katerih pripravimo zdravilne čaje, snovi, zaradi katerih so začimbe pekoče in rastline na 

okenskih policah. 

V raziskavo smo vključili učence šestih osnovnih šol, štiri z Notranjske in dve s Primorske. Iz 

notranjske regije so sodelovale OŠ Pivka, OŠ Prestranek, OŠ Miroslava Vilharja iz Postojne 

in OŠ Antona Globočnika prav tako iz Postojne. Iz primorske regije sta sodelovali OŠ Srečka 

Kosovela iz Sežane in OŠ Bogomira Magajne iz Divače.  
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Podatke smo zbrali s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika, ki ga je pripravil in v svoji 

raziskavi uporabil Pany (2014). Vprašalnik smo prevedli in nekoliko priredili. 

Vseboval je 17 vprašanj zaprtega tipa. Spraševali smo po treh vsebinskih sklopih. Prvi del je 

zajemal demografske značilnosti (spol in starost). Drugi del je zajemal 15 trditev o zanimanju 

anketirancev za različne skupine uporabnih rastlin, tretji del pa je vseboval dve trditvi, 

povezani z odnosom anketirancev do vprašalnika in sodelovanja v raziskavi. Anketiranci so 

svoje strinjanje z danimi trditvami ocenili s pomočjo štiristopenjske Likertove lestvice, kjer je 

1 pomenilo »sploh se ne strinjam«, 4 pa »popolnoma se strinjam«. Dobljene podatke smo 

obdelali s programom SPSS, za ugotavljanje statistično pomembnih razlik, med odgovori 

posameznih skupin učencev pa smo uporabili neparametrična testa Kruskal-Wallis in Mann-

Whitney. 

Skupaj je anketni vprašalnik  izpolnilo 504 učencev 6., 7., 8., in 9. razreda. V OŠ Sežana je 

anketo izpolnilo 115 učencev (22,8 % vseh udeležencev), v OŠ Divača 80 učencev (15,9 %), 

v OŠ Pivka 71 učencev (14,1 %), v OŠ Prestranek 70 učencev (13,9 %), v OŠ Miroslava 

Vilharja v Postojni 86 učencev (17,1 %) in v OŠ Antona Globočnika v Postojni 82 učencev 

(16,3 %).  

Med vsemi sodelujočimi v raziskavi je bilo največje zanimanje za rastline, ki pomagajo pri 

celjenju ran, in rastline, ki pomagajo proti vnetjem. Poleg teh dveh tem so učenci 

nadpovprečno zanimanje pokazali še za rastline, iz katerih pripravimo zdravilne čaje, rastline, 

ki lahko izzovejo halucinacije, rastline za začimbe in snovi, zaradi katerih so začimbe pekoče, 

poleg tega pa še ekološko pridelovanje hrane, v katerih deželah raste zelenjava prosto v 

naravi. 

Razlike med odgovori učencev iz različnih šol smo ugotavljali s preizkusom Kruskal-Wallis. 

Ugotovili smo tri statistično pomembne razlike, in sicer so največ zanimanja za ekološko 

pridelovanje hrane pokazali učenci OŠ Pivka. Vrtnarjenje brez sredstev za zatiranje bolezni in 

škodljivcev ter pridobivanje opija in heroina iz maka pa najbolj zanima učence OŠ Divača. 

Tretjo hipotezo, ki pravi, da med učenci šol, zajetih v raziskavi, ni razlik v zanimanju za 

uporabne rastline, smo delno sprejeli. 

Preizkus Kruskal-Wallis smo uporabili tudi za ugotavljanje statistično pomembnih razlik, v 

zanimanju za uporabne rastline med učenci različnih starosti. Našli smo kar 11 statistično 
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pomembnih razlik med 15 danimi trditvami. Tako smo sprejeli prvo hipotezo, ki pravi, da se 

mlajšim osnovnošolcem zdijo zanimive druge uporabne rastline kot starejšim osnovnošolcem. 

Zanimalo nas je, ali se razlike v zanimanju za uporabne rastline pojavljajo tudi glede na spol 

udeležencev. To smo ugotavljali s preizkusom Mann-Whitney U. Ugotovili smo, da se med 

spoloma pojavljajo razlike v zanimanju za uporabne rastline, saj smo našli 6 statistično 

pomembnih razlik. Dekleta so za rastline, ki pomagajo proti vnetjem, rastline za okrasitev 

sobe, začimbne rastline, nego sobnih rastlin, rastline na okenskih policah in za rastline, iz 

katerih pripravljamo zdravilne čaje, pokazale več zanimanja kot fantje. Drugo hipotezo, ki 

pravi, da se dekletom zdijo zanimive druge uporabne rastline kot fantom, smo tako delno 

sprejeli. 
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PRILOGA A 

ANKETNI VPRAŠALNIK                                                      Razred: 6. 7. 8. 9.      Spol: Ž M 

Pozdravljeni, sem Kim Munih, študentka Pedagoške fakultete, smer biologija-kemija. 

Odločila sem se za magistrsko nalogo z naslovom Zanimanje osnovnošolcev Notranjske in 

Primorske za uporabne rastline. Moj namen je ugotoviti, katere skupine uporabnih rastlin se 

osnovnošolcem zdijo zanimive in katere ne ter s tem identificirati rastline, s katerimi bi pri 

pouku dosegli največji učinek in boljše znanje. Vaše sodelovanje je za mojo raziskavo 

ključnega pomena, saj bom z vašo pomočjo dobila vpogled za zanimanje o uporabnih 

rastlinah med osnovnošolci. 

Anketa je anonimna. Podatki bodo obravnavani zaupno in uporabljeni izključno za pripravo 

magistrske naloge. 

Zahvaljujem se vam za vaše sodelovanje! 

NAVODILO: Pred teboj je vprašalnik o rastlinah in učenju. Natančno preberi vsako vrstico in 

s križcem označi, v kolikšni meri te vsebina zanima.  

  Sploh me 

ne zanima. 

Me ne 

zanima. 

Malo me 

zanima. 

Zelo me 

zanima. 

1.  V katerih deželah raste zelenjava (npr. 

paradižnik) prosto v naravi. 

     

2.  Rastline, iz katerih pridobivamo mamila.  

 

    

3.  Rastline, ki pomagajo proti vnetjem (npr. 

vnetju grla). 

    

4.  Rastline za začimbe (npr. origano, čili, 

kumina). 

    

5.  Rastline za okrasitev tvoje sobe.     

6.  Ekološko pridelovanje hrane.     

7.  Rastline, ki lahko izzovejo halucinacije 

(privide). 

    

8.  Rastline, ki pomagajo pri celjenju ran.     

9.  Začimbne rastline.     

10.  Nega sobnih rastlin.     

11.  Vrtnarjenje brez sredstev za zatiranje bolezni 

in škodljivcev. 

    

12.  Pridobivanje opija in heroina iz maka.     

13.  Rastline, iz katerih pripravimo zdravilne čaje 

(npr. proti kašlju). 

    

14.  Snovi, zaradi katerih so začimbe pekoče.     

15.  Rastline na okenskih policah.     
 

  Sploh se ne 

strinjam. 

Ne 

strinjam se. 

Delno se 

strinjam. 

Zelo se 

strinjam. 

1.  Vprašalnik je bil razumljiv.     

2.  Všeč mi je bilo sodelovati v tej raziskavi.     

 



 

 

PRILOGA B 

ANALIZA RASTLINSKEGA SLIKOVNEGA GRADIVA 

V prilogi je zajetih 8 od skupno 60 strani analize rastlinskega slikovnega gradiva v učbeniku 

Spoznavamo naravo 6. 

Bačič T., Vilfan M., Strgulc K., S., Dolenc Koce J. in Krajšek V.: Spoznavamo naravo 6 

Zap. 

št. 

 

Stran Ime rastline 

Način 

prikaza Učna tema (namen) 

Kategorija 

1 2 3 4 5 

37 46 

limona – 

razpolovljeno seme 

(Citrus x limon) 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– nova rastlina se razvije iz 

semena (razpolovljeno 

seme) 

X X    

Uporabnost: prehrana, 

vitamini, zdravilna, 

okrasna, kozmetika 

Predhodne informacije: 

plod limon 

38 46 

fižol – seme 

(Phaseolus sp.) 

 

črnobela  

risba 

Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– nova rastlina se razvije iz 

semena (razpolovljeno 

seme z označenimi deli) 

X X    

Uporabnost: prehrana 

Predhodne informacije: 

vrtnina 

 

39 46 

koruza – zrno 

(Zea mays) 

črnobela 

risba 

Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– nova rastlina se razvije iz 

semena (prerezano zrno z 

označenimi deli) 

X X    

Uporabnost: prehrana 

Predhodne informacije: 

pokovka 

40 47 

fižol – seme 

(Phaseolus sp.) 

 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– nova rastlina se razvije iz 

semena – naredimo skupaj 

(aktivnost: poiščimo škrob 

v semenih) 

X X    

Uporabnost: prehrana 

Predhodne informacije: 

vrtnina 

41 47 

koruza – zrno 

(Zea mays) 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– nova rastlina se razvije iz 

semena – naredimo skupaj 

(aktivnost: poiščimo škrob 

v semenih) 

X X    

Uporabnost: prehrana 

Predhodne informacije: 

pokovka 

42 47 

pšenica – seme 

(Triticum ssp.) 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– nova rastlina se razvije iz 

semena – naredimo skupaj 

(aktivnost: poiščimo škrob 

v semenih) 

X     

Uporabnost: prehrana 

 

 



 

 

43 47 

ajda – seme 

(Fagopyrum 

esculentum) 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– nova rastlina se razvije iz 

semena – naredimo skupaj 

(aktivnost: poiščimo škrob 

v semenih) 

X     

Uporabnost: prehrana, 

ljudsko zdravilstvo 

44 47 

seme fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– nova rastlina se razvije iz 

semena – naredi sam 

(aktivnost) 

X     

Uporabnost: sajenje, 

prehrana 

 

45 48 

navadni kukovičnik 

(Gymnadenia 

conopsea) 

 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– nova rastlina se razvije iz 

semena – kalitev (primer 

rastline z drobnimi semeni, 

v katerih ni zaloge hrane) 

  X X  

Lepota 

Nenavadnost: majhna 

semena, ki ne vsebujejo 

hrane. Seme kali, ko se 

poveže z glivo 

46 48 

fižol 

(Phaseolus sp.) 

 

shema Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– nova rastlina se razvije iz 

semena – kalitev 

(shematski prikaz kalitve 

in rasti fižola) 

X X    

Uporabnost: prehrana 

Predhodne informacije: 

vrtnina 

47 48 

koruza 

(Zea mays) 

shema Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– nova rastlina se razvije iz 

semena – kalitev 

(shematski prikaz kalitve 

in rasti koruze) 

X X    

Uporabnost: prehrana 

Predhodne informacije: 

pokovka 

48 49 

rastlina risba Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– v listih poteka 

fotosinteza (prikaz mladih, 

pravih in kličnih listov) 

     

 

49 49 

navadna bukev – 

listi 

(Fagus sylvatica) 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– v listih poteka 

fotosinteza (primer) 

X     

Uporabnost: les, lesna 

industrija 

50 49 

oblike listov– 

sedeči in pecljati 

risba Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– v listih poteka 

fotosinteza (primer listov) 

    X 

Novost 

51 49 

oblike listov – celi, 

krpati ali deljeni) 

risba Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– v listih poteka 

fotosinteza (primer listov) 

    X 

Novost 

 

 



 

 

52 49 

oblike listov – 

črtalasti, suličasti, 

jajčasti, srčasti, … 

risba Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– v listih poteka 

fotosinteza (primer listov) 

    X 

Novost 

53 49 

oblike listov – 

celorobi ali 

nazobčani 

risba Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– v listih poteka 

fotosinteza (primer listov) 

    X 

Novost 

54 49 

oblike listov – 

mrežasto ali 

vzporedno ožiljeni 

risba Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– v listih poteka 

fotosinteza (primer listov) 

    X 

Novost 

55 50 

navadni bršljan –list 

(Hedera helix) 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– v listih poteka 

fotosinteza (zgradba lista) 

X    X 

 

Uporabnost: mleček za 

zdravljene bradavic 

Novost: plodovi za 

človeka strupeni, hrana 

pticam 

56 50 

prečni prerez lista risba Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– v listih poteka 

fotosinteza (notranja 

zgradba lista) 

    X 

Novost: notranja 

zgradba lista 

57 50 

prečni prerez lista fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– v listih poteka 

fotosinteza (notranja 

zgradba lista) 

    X 

Novost: notranja 

zgradba lista 

58 50 

črni teloh – list 

(Helleborus niger) 

 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– v listih poteka 

fotosinteza (primer 

povoskanega lista) 

 X X X X 

Predhodne informacije: 

znanilec pomladi 

Lepota 

Nenavadnost: voskasta 

prevleka 

Novost – vsebuje močne 

strupe 

59 50 

Črni teloh – list  

(Helleborus niger) 

 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– v listih poteka 

fotosinteza (mikroskopski 

prikaz celične povrhnjice 

in voskaste prevleke) 

 X X X X 

Predhodne informacije: 

znanilec pomladiLepota 

Nenavadnost: voskasta 

prevleka 

Novost: vsebuje močne 

strupe 



 

 

60 51 

rmanec 

(Myriophyllum sp.) 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– v listih poteka 

fotosinteza (aktivnost) 

  X   

Lepota 

61 51 

listne reže fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– v listih poteka 

fotosinteza (prikaz liste 

reže in celic zapiralk) 

    X 

Novost: prikaz listnih 

rež 

62 51 

ruj – list 

(Cotinus coggygria) 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– v listih poteka 

fotosinteza (prikaz : listi so 

rdeče obarvani) 

X  X   

Uporabnost: okrasna 

rastlina 

Lepota 

63 51 

ruj – list 

(Cotinus coggygria) 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– v listih poteka 

fotosinteza (prikaz : v 

notranjosti so celice 

zelene, rdeče barvilo je v 

vakuolah celic povrhnjice) 

  X  X 

Lepota 

Novost: obarvanost 

celic lista 

64 52 

list – prerez fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– v listih poteka 

fotosinteza (prikaz listne 

žile, opornih celic in celic 

s kloroplasti) 

 X    

Predhodne informacije: 

listi imajo žile 

65 52 

pojalnik 

(Orobanche sp.) 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– v listih poteka 

fotosinteza (primer 

zajedavske rastline) 

   X X 

Nenavadnost: nima 

klorofila 

novost - zajedavka 

66 52 

predenica 

(Convolvulaceae) 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– v listih poteka 

fotosinteza (primer 

zajedavske rastline) 

    X 

Novost: zajedavka 

67 53 

lokvanj 

(Nymphaea sp.) 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– v listih poteka 

fotosinteza – listi s 

posebnimi nalogami 

(primer preobraženih listov 

– cvetni listi) 

X  X X  

Uporabnost: okrasna 

rastlina v ribnikih 

Lepota 

Nenavadnost: plovnost 

 

 

 

https://www.google.si/search?es_sm=93&q=convolvulaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SDOutFQCs9JL0gy0LLOTrfSTMvNz8tMr9fOL0hPzMotz45NzEouLM9MykxNLMvPzrDIy0zNSixRQRQG0unIEUQAAAA&sa=X&ved=0CH0QmxMoATASahUKEwj79eSCme3IAhVFGA8KHQQSDeE


 

 

68 53 

popek z luskolisti fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– v listih poteka 

fotosinteza – listi s 

posebnimi nalogami 

(primer preobraženih 

listov) 

    X 

Novost: ščitijo popek 

69 53 

vrčnica 

(Nepenthaceae) 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– v listih poteka 

fotosinteza – listi s 

posebnimi nalogami 

(primer preobraženih 

listov) 

X  X X X 

Uporabnost: okrasna 

rastlina 

Lepota 

Nenavadnost:mesojeda 

rastlina 

Novost: primer rastline, 

ki ima del listov 

spremenjen v past za 

lovljenje žuželk 

70 53 

rosika 

(Droseraceae) 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– v listih poteka 

fotosinteza – listi s 

posebnimi nalogami 

(primer preobraženih 

listov) 

  X X X 

Lepota: posebna 

Nenavadnost: 

prehranjuje se s komarji 

in drobnimi žuželkami, 

so mesojede rastline 

Novost: ranljiva vrsta, 

preobraženi listi v past 

za lovljenje  

71 53 

kaktus 

(Cactaceae) 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– v listih poteka 

fotosinteza – listi s 

posebnimi nalogami 

(primer preobraženih listov 

– trni) 

X     

Uporabnost: okrasna 

rastlina 

72 53 

grah 

(Pisum sativum) 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– v listih poteka 

fotosinteza – listi s 

posebnimi nalogami 

(primer preobraženih listov 

– vitice) 

X X    

Uporabnost: prehrana 

Predhodne informacije: 

vrtnina 

73 54 

rastlina risba Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– steblo je vez med 

koreninami in listi  

     

 

 

 

 



 

 

74 54 

rastlina fotografija  Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– steblo je vez med 

koreninami in listi (primer 

premenjalne razvrstitve 

listov) 

    X 

Novost: premenjalna 

razvrstitev listov 

75 54 

krhlika 

(Rhamnus frangula) 

fotografija  Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– steblo je vez med 

koreninami in listi (primer 

nasprotne razvrstitve 

listov) 

X     

Uporabnost: prehrana, 

okras 

76 54 

lakota 

(Galium sp.) 

fotografija  Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– steblo je vez med 

koreninami in listi (primer 

razvrstitve listov v 

vretencih) 

  X  X 

Lepota 

Novost: vsebuje rahlo 

strupeno snov 

77 54 

jeglič 

(Primula sp.) 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– steblo je vez med 

koreninami in listi (primer 

listne rozete) 

    X 

Novost: v rozeti 

78 54 

rastlina črnobela 

risba 

Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– steblo je vez med 

koreninami in listi (primer 

premenjalne razvrstitve 

listov) 

    X 

Novost: premenjalna 

razvrstitev listov 

79 54 

krhlika 

(Rhamnus frangula) 

črnobela 

risba 

Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– steblo je vez med 

koreninami in listi (primer 

nasprotne razvrstitve 

listov) 

X     

Uporabnost: prehrana, 

okras 

80 54 

lakota 

(Galium sp. ) 

črnobela 

risba 

Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– steblo je vez med 

koreninami in listi (primer 

razvrstitve listov v 

vretencih) 

  X  X 

Lepota 

Novost: vsebuje rahlo 

strupeno snov 

81 54 

jeglič 

(Primula sp.) 

črnobela 

risba 

Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– steblo je vez med 

koreninami in listi (primer 

listne rozete) 

    X 

Novost: v rozeti 

82 55 

ripeča zlatica –

prerez stebla 

(Ranunculus acris) 

kombinacija 

fotografije in 

risbe 

Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– steblo je vez med 

koreninami in listi (prečni 

prerez stebla z označenimi 

deli) 

  X  X 

Lepota 

Novost: strupena 

rastlina 



 

 

83 55 

ljuljka – rastlina in 

prerez stebla 

(Lolium 

multiflorum) 

kombinacija 

fotografije in 

risbe 

Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– steblo je vez med 

koreninami in listi (prečni 

prerez stebla z označenimi 

deli) 

X    X 

Uporabnost: krma 

Novost: prerez stebla z 

označenimi deli 

84 55 

okroglolistna 

pijavčnica 

(Lysimachia 

nummularia) 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– steblo je vez med 

koreninami in listi (primer 

rastline s poleglim 

steblom) 

X   X  

Uporabnost: lahko 

okrasna 

Nenavadnost: poleglo 

steblo 

85 56 

deblo risba Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– steblo je vez med 

koreninami in listi (prikaz 

prečnega prereza debla z 

označenimi deli) 

X X    

Uporabnost: les 

Predhodne informacije 

86 56 

deblo kombinacija 

fotografije in 

risbe 

Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– steblo je vez med 

koreninami in listi (prikaz 

prečnega prereza debla z 

označenimi deli) 

X X    

Uporabnost: les 

Predhodne informacije 

87 57 

vejica črnobela 
risba  

Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– steblo je vez med 

koreninami in listi (prikaz 

vejice z označenimi deli) 

 X    

Predhodne informacije 

88 57 

kaki 

(Diospyros kaki) 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– steblo je vez med 

koreninami in listi (primer) 

X     

Uporabnost: prehrana 

89 57 

ingver – korenika 

(Zingiber 

officinale) 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– steblo je vez med 

koreninami in listi – stebla 

s posebnimi nalogami 

(primer korenike) 

X     

Uporabnost: prehrana 

(začimba), zdravilni 

nameni  

90 57 

nemška perunika –

korenika 

(Iris germanica) 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– steblo je vez med 

koreninami in listi – stebla 

s posebnimi nalogami 

(primer korenike) 

X  X   

Uporabnost: okrasna 

rastlina 

Lepota  

91 57 

krompir – gomolj 

(Solanum 

tuberosum) 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– steblo je vez med 

koreninami in listi – stebla 

s posebnimi nalogami 

(primer stebelnega 

X X    

Uporabnost: prehrana 

Predhodne informacije: 

povrtnina 



 

 

gomolja) 

92 58 

indijski jagodnjak 

(Duchesnea indica) 

 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– steblo je vez med 

koreninami in listi – stebla 

s posebnimi nalogami 

(primer pritlike) 

X X    

Uporabnost: prehrana 

Predhodne informacije: 

na vrtovih 

93 58 

žuka 

(Spartium junceum) 

 

 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– steblo je vez med 

koreninami in listi – stebla 

s posebnimi nalogami 

(primer rastline z 

neolistanimi stebli, ki 

opravljajo fotosintezo) 

X  X X  

Uporabnost: okrasni 

grm 

Lepota 

Nenavadnost: stebla 

opravljajo fotosintezo 

94 58 

rastlina risba Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– korenine rastlino 

pritrdijo v tla in jo 

oskrbujejo z vodo 

     

 

95 58 

ajda  

(Fagopyrum 

esculentum) 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– korenine rastlino 

pritrdijo v tla in jo 

oskrbujejo z vodo (primer: 

ajda kali) 

X     

Uporabnost: prehrana, 

ljudsko zdravilstvo 

96 59 

ripeča zlatica – 

prerez korenine 

(Ranunculus acris) 

kombinacija 

fotografije z 

risbo 

Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– korenine rastlino 

pritrdijo v tla in jo 

oskrbujejo z vodo (prikaz 

prečnega prereza korenine 

z označenimi deli) 

  X  X 

Lepota 

Novost: strupena 

rastlina 

97 59 

korenina črnobela 

risba 

Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– korenine rastlino 

pritrdijo v tla in jo 

oskrbujejo z vodo (prikaz 

razvejene korenine) 

 X    

Predhodne informacije: 

prepoznavanje 

rastlinskega organa 

98 60 

navadno korenje 

(Daucus carota) 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– korenine rastlino 

pritrdijo v tla in jo 

oskrbujejo z vodo – 

korenine s posebnimi 

nalogami (primer korena) 

X X    

Uporabnost: v prehrani 

Predhodne informacije: 

vrtna zelenjava 

 

 

 

 



 

 

 

99 60 

lopatica – 

koreninski gomolj 

(Ranunculus 

ficaria) 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– korenine rastlino 

pritrdijo v tla in jo 

oskrbujejo z vodo – 

korenine s posebnimi 

nalogami (primer gomolja) 

  X   

Lepota 

100 60 

navadni bršljan 

(Hedera helix) 

fotografija Različni deli organizma 

opravljajo različne naloge 

– korenine rastlino 

pritrdijo v tla in jo 

oskrbujejo z vodo – 

korenine s posebnimi 

nalogami (primer 

oprijemalnih korenin) 

X    X 

Uporabnost: mleček za 

zdravljene bradavic 

 

Novost: plodovi za 

človeka strupeni, hrana 

pticam 


