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Kakšen naj bo pouk naravoslovja?

Pred časom so v reviji Ona objavili mnenja nekaterih učen-
cev o osnovni šoli. Učenci so povedali, kaj jim je v šoli všeč, 
kaj jim ni všeč in kaj pogrešajo. Čeprav je bilo vprašanje mor-
da nekoliko sugestivno, nam odgovori učencev zelo veliko 
povedo o tem, kako učitelji poučujejo oziroma, kakšna je 
naša osnovna šola. Tisti, ki se ukvarjamo s šolstvom, tako 
dobimo pristno povratno informacijo. Nekako tako, kot če 
bi si nastavili ogledalo. Seveda odgovori posameznih učencev 
ne predstavljajo reprezentativnega vzorca, so pa vsekakor in-
formacija, ob kateri se je treba zamisliti. Izjava Jaše (12 let), bi 
morala biti napisana z »zlatimi črkami«, saj jasno pove bistvo 
problema naše osnovne šole: »Učitelji bi morali bolj razmišlja-
ti o tem, da šola ni namenjena njim, temveč nam, učencem. Mi 
se moramo prvi kaj naučiti.«

Pogosto so učenci omenili tudi pouk spoznavanja okolja 
ter naravoslovja in tehnike. Večina učencev je pri razmišlja-
nju o šoli omenila potrebo po bolj pogostem pouku na pro-
stem. Tako pravi Lara (9 let) »Rada bi več izvedela o živalih 
ter o tem, kaj moramo delati, da bomo v življenju uspešni. Pa 
da bi šli večkrat ven, tudi taborit v gozd, in se učili, katere 
rastline so užitne in dobre za zdravje. Pa da bi s pomočjo uči-
teljev zakurili ogenj.« Nekateri učenci pa so pouk na pro-
stem omenili kot zanimiv del pouka: »Najzanimivejše, kar 
sem do zdaj izvedel v šoli, je, kako preživeti v puščavi in kaj se 
dogaja v človeku. Želim si več izletov v naravo in čeprav se ti 
tam zgodi kaj neprijetnega, se tako največ naučiš.« 

Že vrsto let v okviru programa ERASMUS obiskujem raz-
lične evropske države in spoznavam njihov šolski sistem ter 
ga primerjam z našim. Največja razlika, ki sem jo opazila, je 
prav količina časa, ki ga v času pouka naši učenci, v primerja-
vi z učenci drugod, preživijo zaprti v učilnicah. Na Islandiji, 
na primer, imajo posamezni razredi določen dan v tednu, ki 
ga preživijo na prostem, neglede na vreme. Na Finskem ima-

jo po vsakih 45 minutah pouka 15 minutni odmor, ko učitelj 
zaklene učilnico, vsi učenci pa gredo na šolsko dvorišče. Poleg 
tega imajo vsak dopoldan v urniku še 30 minut proste igre, 
kar je predpisano z učnim načrtom. Podobno je tudi na Nor-
veškem. Seveda si želimo, da bi bilo več pouka na prostem 
tudi v slovenskih osnovnih šolah, vendar je, dokler ne bo to 
urejeno na sistemski ravni, vse odvisno od posameznega uči-
telja. V Naravoslovni solnici smo objavili že veliko zgledov za 
pouk naravoslovja, ki poteka zunaj. Tudi v tej številki obja-
vljamo dva članka, ki opisujeta zanimive dejavnosti v vrtcu in 
1. razredu osnovne šole, za katera je značilno učenje z lastni-
mi izkušnjami in v naravnem okolju.

Kako pomembno je prisluhniti učencem, se člani uredni-
škega odbora Naravoslovne solnice dobro zavedamo, saj pri 
svojem delu spodbujamo konstruktivističen način učenja in 
poučevanja, pri katerem se posebno pozornost namenja prav 
predstavam/pojmovanjem učencev. Dokaz za to je tudi rubri-
ka »Mislil sem, da je Zemlja ploščata«, ki je v vsaki številki 
revije, vse od prve/promocijske številke dalje. Kako poskrbe-
ti, da bo pouk naravoslovja za učence zanimiv? V tokratni 
številki objavljamo raziskavo o ceni kruha in predstavljamo 
prevod članka, ki daje spodbudo za prenovo naravoslovnih 
sejmov, ter zanimiv model kroženja vode, ki podrobneje pri-
kazuje pot vode od zajetja do pipe.

Prepričana sem, da vsi, ki berete to revijo, želite, tako kot 
jaz, moji kolegi v uredniškem odboru in intervjuvani učenci, 
da bi bil pouk naravoslovja zanimiv. Zato bi bilo dobro, da bi 
bilo bralcev (in naročnikov) Naravoslovne solnice še več.
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