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POVZETEK 

V skladu z učnim načrtom za kemijo je v zvezi z eksperimentalnim delom naloga 

učitelja učence navajati na dosledno in sistematično prepoznavanje nevarnih 

lastnosti snovi, njihovo odgovorno uporabo, primerno odstranjevanje odpadkov ter 

pravilno uporabo zaščitne opreme (Bačnik idr., 2011). Bodner (2015) predlaga, da 

v poučevanje kemije vključimo socio-naravoslovni kontekst, ter pri učencih 

razvijamo razumevanje zelene kemije z ustreznimi prilagoditvami 

eksperimentalnega dela (npr. uporabo reaktantov iz obnovljivih virov, izvedbo 

mikroeksperimentov, eksperimentiranjem v skupinah). Učitelji lahko pri pouku 

kemije ob upoštevanju 12 principov zelene kemije prispevamo tudi k ozaveščanju 

učencev za odgovorno ravnanje na področju kemijske varnosti, npr. z vrednotenjem 

okoljske primernosti eksperimentalnega dela ob uporabi stehiometrijskega izračuna 

presežnih reagentov, preučevanjem reakcijskih pogojev, preučevanjem izvedbe 

eksperimentalnega dela z vidika nevarnosti za okolje, zdravje ljudi in morebitnih 

nesreč, odpadnih nevarnih snovi, preučevanjem možnosti pretvorbe odpadnih snovi 

v neškodljive produkte in njihovo ponovno uporabo, sintezo derivatov in podobno 

(Duarte, Ribeiro in Machado, 2014; 2015). Okoljsko primernost eksperimentalnega 

dela lahko pri tem vizualiziramo z metriko Zeleni krog in metriko Zelena zvezda 

(Ribeiro, Costa in Machado, 2014), ki temeljita na vrednotenju upoštevanja 12 

principov zelene kemije. V magistrskem delu sta bili uporabljeni metodi metrika 

Zeleni krog in metrika Zelena zvezda, ki so jo Ribeiro, Costa in Machado (2010) 

razvili za vrednotenje in optimizacijo eksperimentalnega dela v šoli. V magistrskem 

delu je bilo preučenih 30 naključno izbranih eksperimentov s področja organske 

kemije iz slovenskih osnovnošolskih učbeniških kompletov, ki so potrjeni za šolsko 

leto 2017/2018. Osredotočili smo se na poglavja organske kemije naslednjih učnih 

sklopov: Družina ogljikovodikov s polimeri, Kisikova družina organskih spojin in 

Dušikova družina organskih spojin. Rezultati kažejo, da več kot polovica 

preučevanih eksperimentov, učnega sklopa Dušikova družina organskih spojin, 

učnega načrta za kemijo v osnovni šoli, upošteva principe zelene kemije glede na 

metriko Zeleni krog in metriko Zelena zvezda. Rezultati nakazujejo, najmanjše 

upoštevanje principov zelene kemije pri preučevanih eksperimentih učnega sklopa 

Družina ogljikovodikov s polimeri, učnega načrta za kemijo v osnovni šoli, saj so 

uporabljene kemikalije, ki imajo nevarne lastnosti. Za tri izbrane primere 

eksperimentov so bile preučene tudi možnosti za optimizacijo izvedbe. Izhajajoč iz 

rezultatov magistrskega dela je smiselno spodbuditi k razmišljanju o potrebnosti 

optimizacije šolskega eksperimentalnega dela v skladu z zahtevami principov 

zelene kemije tudi v širšem merilu. 

 

Ključne besede: analiza učbenikov, organska kemija, zelena kemija, vrednotenje 

eksperimentalnega dela, metrika Zeleni krog, metrika Zelena zvezda. 
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SUMMARY 

In accordance with the Chemistry Curriculum the teachers' assignment is by the 

experimental work to accustom students in a consistent and systematic enforcement 

of hazardous properties of the substance responsible use of materials, appropriate 

waste disposal and proper use of protective equipment (Bačnik et al., 2011). Bodner 

(2015) suggests that we include the socio-natural context in teaching Chemistry and 

with appropriate adjustments to experimental work we develop students' 

understanding of Green Chemistry (eg. using reactants from renewable sources, 

performing microexperiments, experimentation in groups). Teachers can also 

contribute to raising awareness of students for responsible behavior in the field of 

Chemical Safety in Chemistry, taking into account 12 principles of Green 

Chemistry, eg. by evaluating the environmental suitability of the experimental work 

using the stoichiometric calculation of surplus reagents, studying the reaction 

conditions, studying the performance of the experimental work in terms of 

environmental hazards, human health and possible accidents, waste hazardous 

substances, studying the possibility of converting waste materials into harmless 

products and their reuse, synthesis of derivatives and the like (Duarte, Ribeiro and 

Machado, 2014; 2015). The environmental suitability of the experimental work can 

be visualized with the Green Circle metric and the Green Star metric (Ribeiro, Costa 

and Machado, 2014), which are based on the evaluation of the 12 principles of 

Green Chemistry. In the Master's thesis, the Green Circle metric and the Green Star 

metric were used, developed by Ribeiro, Costa and Machado (2010) to evaluate and 

optimize experimental work at school. In the master's thesis, 30 randomly selected 

experiments in the field of organic chemistry from Slovene primary school 

textbooks, which were confirmed for the school year 2017/2018, were examined. 

We focused on a section of organic chemistry following study groups: Family 

hydrocarbon polymers, Oxygen family of organic compounds and Nitrogen family 

of organic compounds. The results show that more than half of the studied set of 

experiments teaching Nitrogen family of organic compounds, Chemistry 

Curriculum in elementary school take into account the principles of Green 

Chemistry in relation to the metric Green Circle and metric Green Star. Because of 

using chemicals that have hazardous properties the results indicate the minimal 

consideration of the principles of Green Chemistry in the studied experiments of 

the study group Hydrocarbon Family with polymers, a chemistry curriculum in 

elementary school. Optimization options were also considered for the three selected 

examples of experiments. Based on the results of the master's thesis and in 

accordance with the requirements of the principles of Green Chemistry it is sensible 

to stimulate thinking about the need to optimize school experimental work also on 

a wider scale. 

Key words: analysis of textbooks, Organic Chemistry, Green Chemistry, 

evaluation of experimental work, matrix Green Circle, matrix Green Star 
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1 UVOD 
 

Za reguliranje prometa s kemikalijami, ukrepov za varovanje zdravja ljudi in okolja 

pred škodljivimi učinki kemikalij ter obveznosti in postopkov s strani pravnih in 

fizičnih oseb je v Republiki Sloveniji poskrbljeno zakonsko z Zakonom o 

kemikalijah (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah, 2011). V 

zadnjem času se za proizvodnjo in uporabo kemikalij na način, ki povzroča čim 

manjše obremenjevanje okolja in ogrožanje zdravja ljudi, uporablja pojem zelena 

kemija. Opredeljujejo jo v 12 principih zelene kemije, prizadevanj za 

preoblikovanje kemijskih procesov in produktov na način, s katerim bi zmanjšali 

uporabo nevarnih snovi in drugih škodljivih vplivov na okolje in za človekovo 

zdravje (Baird in Cann, 2012). Ob upoštevanju 12 principov zelene kemije lahko 

tudi pri poučevanju kemije na vseh ravneh izobraževanja pomembno prispevamo k 

ozaveščanju učencev glede odgovornega odnosa do uporabe snovi, sposobnosti in 

pripravljenosti za zavzeto, odgovorno in utemeljeno ravnanje za zdravje in v okolju 

(Duarte, Ribeiro in Machado, 2015).  

Poglavitni namen magistrskega dela je ovrednotiti 30 izbranih eksperimentov iz 

organske kemije (po 10 naključno izbranih eksperimentov iz vsebinskih sklopov 

Učnega načrta za kemijo v osnovni šoli: Družina ogljikovodikov s polimeri, 

Kisikova družina organskih spojin, Dušikova družina organskih spojin v slovenskih 

učbeniških kompletih). Ustreznost eksperimentov bo ovrednotena ob uporabi 

metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde. Za izbrane primere bodo preučene 

tudi možnosti za primernejšo izvedbo glede na ugotovljene problematične vidike 

njihove izvedbe. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
  

2.1 Pomen označevanja in uporabe nevarnih snovi  

2.1.1 Zakonodaja o kemikalijah 

ECHA je kratica za evropsko agencijo za kemikalije. Naloga ECHA je, da pomaga 

podjetjem pri izpolnjevanju zakonodaje, skrbi za informacije o kemikalijah ter 

varno uporabo kemikalij za ljudi in okolje (ECHA, 2016). 

V Republiki Sloveniji je reguliranje prometa s kemikalijami, ukrepi za varovanje 

zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi učinki kemikalij ter obveznostmi in 

postopki s strani fizičnih in pravnih oseb, ki skladiščijo ali proizvajajo kemikalije, 

z njimi opravljajo promet ali jih uporabljajo določeno z Zakonom o kemikalijah 

(Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah, 2011). 

Določbe Zakona o kemikalijah (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

kemikalijah, 2011) se uporabljajo za: 

- promet in proizvodnjo s kemičnim orožjem, prehodnimi sestavinami za 

kemično orožje in za prepovedane droge, če ni urejeno s posebnim 

zakonom; 

- radioaktivne snovi, ki po tem Zakonu vsebujejo nevarne snovi; 

- nevarne proizvode, za katere minister za zdravje ugotovi, da lahko ob 

normalni rabi škodujejo človeku ali okolju. 

Vsi (pravne in fizične osebe), ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu za proizvodnjo 

ali opravljanje prometa s kemikalijami, kateri jih uporabljajo ali z njimi ravnajo, 

morajo zagotavljati kemijsko varnost (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o kemikalijah, 2011). 

2.1.2 Opredelitev nevarnih snovi 

Nevarne snovi so snovi, katere imajo vsaj eno od nevarnih lastnosti (Zakon o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah, 2011). Nevarne lastnosti lahko 

razdelimo na: nevarne fizikalno-kemijske lastnosti, nevarne lastnosti za zdravje in 

nevarne lastnosti za okolje (Humar – Jurič, 2009). V Preglednici 1 in Preglednici 2 

so predstavljene lastnosti, na podlagi katerih delimo nevarne snovi (Zakon o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah, 2011).  
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Preglednica 1: Lastnostni nevarnih snovi (1. del) (Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o kemikalijah, 2011) 

Nevarne lastnosti Opis nevarnih lastnosti 
EKSPLOZIVNE KEMIKALIJE Kemikalije, ki so lahko: trdne, tekoče, 

želatinozne ali pastozne. Ob odsotnosti 

zračnega kisika lahko eksotermno reagirajo, 

pri tem pa se zelo hitro sproščajo plini. 

Sproščeni plini se lahko pri določenih pogojih 

hitro vžgejo ali zaradi segrevanja in povečanja 

pritiska eksplodirajo, če so ti prostorsko 

omejeni. 

OKSIDATIVNE KEMIKALIJE Kadar so te kemikalije v stiku z ostalimi 

snovmi (npr. vnetljivimi snovmi), lahko 

povzročijo močno eksotermno reakcijo. 

ZELO LAHKO VNETLJIVE KEMIKALIJE Plinaste kemikalije, ki so v stiku z zrakom pri 

sobni temperaturi in tlaku vnetljive. Tekoče 

kemikalije, ki imajo zelo nizko plamenišče ter 

vrelišče. 

LAHKO VNETLJIVE KEMIKALIJE Kemikalije trdnega agregatnega stanja, ki se 

lahko po kratkem stiku z virom vžiga hitro 

vnamejo in od takrat naprej gorijo ter se 

porabljajo tudi po odstranitvi vira. 

Kemikalije tekočega agregatnega stanja, ki 

imajo izredno nizko plamenišče. Kemikalije, 

ki so v stiku z vodo ali paro, v nevarnih 

količinah sproščajo lahko vnetljive pline. 

Kemikalije, ki so v stiku z zrakom, se lahko 

segrejejo in same po sebi, vnamejo že pri 

sobni temperaturi in tlaku brez dovajanja 

zunanje energije. 

VNETLJIVE KEMIKALIJE Kemikalije z nizkim plameniščem. 

ZELO STRUPENE KEMIKALIJE Kemikalije, ki  pri vnosu v telo (zaužitje, 

vdihavanje ali prehajanju skozi kožo) že v 

zelo minimalnih količinah povzročijo smrt ali 

akutne oziroma kronične okvare 

zdravstvenega stanja. 

STRUPENE KEMIKALIJE Kemikalije, ki pri vnosu v telo (zaužitje, 

vdihavanje ali prehajanje skozi kožo) že v 

minimalnih količinah povzročijo  smrt ali 

akutne oziroma kronične okvare 

zdravstvenega stanja. 

ZDRAVJU ŠKODLJIVE KEMIKALIJE Kemikalije, ki pri vnosu v telo (zaužitje, 

vdihavanje ali prehajanje skozi kožo) lahko 

povzročijo smrt ali akutne oziroma kronične 

okvare zdravstvenega stanja. 

JEDKE KEMIKALIJE Kemikalije, katere poškodujejo ali uničijo 

živo tkivo, če pridejo v stik z njimi. 

DRAŽILNE KEMIKALIJE Kemikalije, katere niso jedke, ampak lahko že 

pri kratkotrajnem, dolgotrajnem ali 

ponavljajočem stiku s kožo ali sluznico 

povzročijo vnetje. 
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Preglednica 2: Lastnostni nevarnih snovi (2. del) (Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o kemikalijah, 2011) 

Nevarne lastnosti Opis nevarnih lastnosti 

KEMIKALIJE, KI POVZROČAJO 

PREOBČUTLJIVOST 
Kemikalije, katere pri vdihavanju ali 

prehajanju skozi kožo povzročijo reakcijo 

preobčutljivosti. Ob nadaljnji izpostavljenosti 

tem kemikalijam lahko pripelje do nastanka 

značilnih negativnih učinkov. 

RAKOTVORNE KEMIKALIJE Kemikalije, katere pri vnosu v telo (zaužitju, 

vdihovanju ali prehajanje skozi kožo) 

povzročijo raka ali povečajo pogostost 

njegovega nastanka. 

MUTAGENE KEMIKALIJE Kemikalije, ki lahko pri vnosu v telo (zaužitje, 

vdihavanje ali prehajanje skozi kožo) 

povzročijo dedne genetske okvare ali 

povečajo pogostnost njihovega nastanka. 

KEMIKALIJE, KI SO STRUPENE ZA 

RAZMNOŽEVANJE. 
Kemikalije, ki lahko pri vnosu v telo (zaužitje, 

vdihavanje ali prehajanje skozi kožo) 

povzročijo oziroma povečajo pogostnost 

nastajanja nedednih škodljivih učinkov na 

potomstvo in/ali škodljivih učinkov na moške 

ali ženske razmnoževalne funkcije ali 

sposobnosti. 

OKOLJU NEVARNE KEMIKALIJE Kemikalije, ki lahko ob prehajanju v okolje 

povzročijo ali pa utegnejo povzročiti 

takojšnjo ali dolgoročno nevarnost za eno ali 

več sestavin okolja. 

 

2.1.3 Označevanje kemikalij z nevarnimi lastnostmi 

CLP predstavlja evropsko uredbo o razvrstitvi, označevanju in shranjevanju 

kemičnih snovi in zmesi (MSDS Europe, b.d.). Zagotavlja, da so delavci ter 

potrošniki v Evropski uniji obveščeni o možnih nevarnostih kemikalij (ECHA, 

2016). Uredba CLP se redno dopolnjuje in spreminja zaradi spremembe in 

dopolnitve GHS dokumenta ter zaradi sprememb seznama usklajenih razvrstitev in 

označitev (Humar – Jurič, 2016). Embalaža, v kateri je nevarna kemikalija poslana 

v promet, mora ustrezati nevarnim lastnostim kemikalije in predvidenemu namenu 

ter načinu uporabe (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah, 

2011). V Republiki Sloveniji uporabljamo nov sistem razvrščanja, označevanja ter 

shranjevanja. Starejši sistem smo uporabljali le še pogojno in sicer za zmesi, katere 

so bile dane v promet pred 1. 6. 2015 in do 1. 6. 2017. Drugi način sodi v nov sistem 

razvrščanja, označevanja in shranjevanja nevarnih snovi in zmesi. Med prvimi na 

svetu so članice EU po 40 letih dopolnjevanja in spreminjanja zakonodaje januarja 

2009 začele z uporabo globalno poenotenega sistema razvrščanja ter označevanja 

nevarnih snovi, GHS (Humar – Jurič, 2016). GHS predpisuje uporabo grafičnih 

simbolov za označevanje nevarnih kemikalij – piktogrami. Piktogram je slika na 

etiketi embalaže nevarne snovi, ki vsebuje opozorilno oznako in informacije o 

morebitni nevarnosti za ljudi in okolje. Starejši znaki za nevarnost so bili oranžne 

pravokotne oblike, posodobljeni piktogrami pa so v obliki rdečega romba z belim 
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ozadjem (ECHA, 2016). Tako je bilo namesto 7 starih znakov za nevarnost 

zamenjanih z devet novimi piktogrami. Sprememba je prisotna tudi pri stavkih R 

(risk) in S (safety), ki so opozarjali na previdnost in nevarnost. R in S-stavke so 

nadomestili H (Hazard Statements) in P–stavki (Precautionary Statements) (RS 

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 2014). Embalaža z 

etiketo vključuje ustrezne H-stavke o nevarnosti z razvrstitvijo nevarne snovi ali 

zmesi in ustrezne previdnostne P-stavke (MSDS Europe, b.d.). Od 1. decembra 

2010 so bile nekatere nevarne snovi označene z novejšimi piktogrami, vendar so 

lahko stari piktogrami na trgu bili do 1. junija 2017 (ECHA, 2016). 

V Preglednici 3 so zbrani piktogrami in njihovi opisi za zdravju nevarne lastnosti. 

V Preglednici 4 so zbrani piktogrami in njihovi opisi za nevarne fizikalne lastnosti. 

V Preglednici 5 je predstavljen piktogram in njegov opis za okolju nevarne lastnosti 

(Opus biro, 2017). 

Preglednica 3: Zdravju nevarne lastnosti (Opus biro, 2017) 

ZDRAVJU NEVARNE LASTNOSTI 

Piktogram Opis pomena piktograma 

 

Oznaka za škodljivo: 
- akutna (takojšnja) strupenost: po vnosu kemikalije preko kože, 

ust ali vdihavanja se lahko pojavijo škodljivi učinki, 

- preobčutljivost kože, 

- lahko draži dihala, 

- draženje kože, oči, 

- narkotični učinek: takšna kemikalija lahko povzroči 

omamljenost. 

 

Oznaka za akutno (takojšnjo) strupenost: 

- škodljivi učinki, ki se pojavijo po vnosu kemikalije preko kože, 

ust ali vdihavanju, kar je lahko smrtno nevarno. 

 

Oznaka nevarno za človeški organizem: 
- specifična strupenost za določene organe, 

- rakotvorno: kemikalije s to oznako lahko povzročijo raka, 

- mutageno za zarodne celice: kemikalija s to oznako povzroča 

dedne spremembe, 

- strupeno za razmnoževanje: škodljivo učinkuje na razvoj 

potomcev in rodnost, 

- preobčutljivost dihal: lahko povzroči težave z dihanjem, 

alergijske reakcije ali astmo.  

- nevarno pri vdihavanju: pri zaužitju in vstopu v dihala je 

zdravju škodljivo in lahko vodi v smrt. 

 

Oznaka za jedko: 
- jedkost za kožo: kemikalije lahko razjedajo kožo, 

- hude poškodbe oči. 
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Preglednica 4: Nevarne fizikalne lastnosti (Opus biro, 2017) 

NEVARNE FIZIKALNE LASTNOSTI 

Piktogram Opis pomena piktograma 

 

Oznaka za oksidativne pline, trdne snovi in tekočine: 
- če je prisoten kisik, lahko povzročijo vžig drugih kemikalij: 

požar ali eksplozijo. 

 

Oznaka za vnetljive pline, aerosole, tekoče in trdne 

snovi: 
- manj nevarne samoreaktivne kemikalije: termično nestabilne 

kemikalije, ki lahko brez prisotnosti zraka razpadejo, pri tem 

pa se sprošča toplota; 

- manj nevarni organski peroksidi: termično nestabilne 

kemikalije, ki lahko eksplodirajo, hitro gorijo, so občutljivi na 

udarce ali trenje; 

- piroforne kemikalije: v stiku z zrakom se lahko zelo hitro 

vžgejo; 

- samosegrevajoče se kemikalije: v stiku z zrakom lahko 

povzročijo požar; 

- kemikalije, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline. 

 

Oznaka za eksplozive, samoreaktivne snovi in organske 

perokside: 
- bolj nevarne samoreaktivne kemikalije: termično nestabilne 

kemikalije, ki lahko brez prisotnosti zraka razpadejo, pri tem 

pa se sprošča toplota; 

- bolj nevarni organski peroksidi: termično nestabilne 

kemikalije, ki lahko eksplodirajo, hitro gorijo, so občutljivi na 

udarce ali trenje. 

 

Oznaka jedko za kovine: 
- kemikalija, ki lahko razjeda kovine. 

 

Oznaka za pline pod tlakom: 
- stisnjeni plini: segrevanje lahko povzroči eksplozijo; 

- utekočinjeni plini: lahko povzročijo poškodbe in opekline; 

- ohlajeni utekočinjeni plini: lahko povzročijo poškodbe in 

otekline; 

- raztopljeni plini: segrevanje lahko povzroči eksplozijo. 
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Preglednica 5: Okolju nevarne lastnosti (Opus biro, 2017) 

OKOLJU NEVARNE LASTNOSTI 

Piktogram Opis pomena piktograma 

 

Oznaka za okolju nevarno: 
- kemikalije, ki so nevarne za okolje in povzročajo akutno 

(takojšnjo) strupenost za vodno okolje. 

 

2.1.4 Kemijska varnost pri pouku kemije 

Kemijsko varnost pri pouku kemije upoštevamo dosledno, še posebno kadar 

izvajamo eksperimentalno delo. Pod kemijsko varnost prištevamo oceno in 

obvladovanje tveganja, da znamo primerno ravnati s kemikalijami in proizvodi, 

kateri so lahko nevarni za naše zdravje in okolje. V skladu z učnim načrtom za 

kemijo v osnovni šoli pri pouku kemije učence sistematično navajamo na: 

uveljavljanje nevarnih lastnosti snovi (oznake za lastnosti nevarnih                          

snovi – piktogrami, H- in P-stavki), odgovorno uporabo snovi (minimalna količina 

snovi in predlagan način), primerno odstranjevanje odpadkov in pravilno uporabo 

zaščite (zaščitna halja, zaščitna očala in rokavice) (Bačnik idr., 2011). 

2.2 Okoljski problemi 

Z industrijsko revolucijo v 19. stoletju ter vzporedno s hitro rastjo prebivalstva so 

ljudje pričeli izkoriščati naravne vire s povečanimi potrebami in takšno ravnanje je 

povzročilo okoljske probleme, s katerimi se danes soočamo (Akman, 2017). Med 

glavne okoljske probleme uvrščamo (Conserve Energy Future, 2017): 

Globalno segrevanje. Podnebne spremembe povzročajo toplogredni plini (ogljikov 

dioksid, metan, didušikov oksid, žveplov heksafluorid, vodna para), ki nastanejo 

pri izgorevanju fosilnih goriv. Posledice vodijo k naraščajočim temperaturam, 

višanju morske gladine, nastanku sušnih območij ali pa do drugih skrajnosti, in sicer 

pretiranega mraza (Conserve Energy Future, 2017). 

Tanjšanje ozonske plasti. Do tanjšanja pride zaradi onesnaževanja s kloridi in 

bromidi v klorofluoroogljikovodikih, CFC (potisni plini v razpršilih in hladilni 

plini). Ko pridejo CFC-ji do višje plasti, lahko ti reagirajo z ozonom in ostanejo v 

ozonski plasti več let. Ozonski plašč se začne tanjšati in nastane ozonska luknja. 

Največja je nad Antarktiko (Conserve Energy Future, 2017). 

Zmanjšanje biodiverzitete. Človeška aktivnost v okolju lahko vodi do številnih 

izgub življenjskih prostorov (habitatov) ter izumrtja vrst. Kadar določena vrsta 

izumre, lahko pride do velikih sprememb v ekosistemu (Conserve Energy Future, 

2017). 

Kisli dež. Pri sežiganju fosilnih goriv, izbruhih vulkanov, razgrajevanju se sproščajo 

žveplov dioksid in dušikovi oksidi v atmosfero, nato pa nastanejo kisle padavine. 
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Kisli dež ima lahko resne učinke na zdravstveno stanje ljudi, živali ter rastline 

(Conserve Energy Future, 2017). 

Deforestacija. S krčenjem gozdov lahko pridobimo prostor za izgradnjo industrij, 

trgovin ali bivalnih prostorov. Gozdovi predstavljajo naravni vir kisika in lahko 

vplivajo na količino padavin in temperaturo. S pretiranim izsekavanjem lahko 

porušimo takšno ravnovesje (Conserve Energy Future, 2017). 

Onesnaževanje okolja. Onesnaževanje okolja povzročajo izpušni plini 

avtomobilov in industrije. Poglavitno industrijski izpusti ne onesnažujejo zgolj 

ozračja, temveč tudi vodo in tla. Nevarne snovi za človeško telo predstavljajo tudi 

težke kovine, nitrati in plastika, ki se razgrajujejo po več tisočletij (Conserve 

Energy Future, 2017). 

2.2.1 Trajnostni razvoj 

Okoljskih problemov ne bomo uspeli razrešiti, dokler naša družba ne postane 

trajnostno naravnana (Akman, 2017). Trajnostni razvoj pomeni, da zadovoljujemo 

potrebe sedanje človeške populacije, ne da bi ogrožali nadaljnjo populacijo (Baird 

in Cann, 2012). Z okoljskim izobraževanjem varujemo naravo in naravne vire ter 

posledično vplivamo na spoštljiv odnos do okolja. Zaradi večanja števila 

prebivalstva na svetu bo potreba po čisti vodi, gorivu in bivalnih prostorih vedno 

večja, zato je pomembno, da izobražujemo posameznike s pozitivnim in trajnostnim 

vedenjem do okolja (Akman, 2017). Da bi prispevali k preseganju okoljskih 

problemov, se je razvil koncept t. i. zelena kemija (Baird in Cann, 2012), ki 

predlaga, da kemijske procese in produkte skušamo preoblikovati na način, s 

katerim bi zmanjšali uporabo nevarnih snovi in drugih škodljivih vplivov na okolje 

in za človekovo zdravje (Duarte, Ribeiro in Machado, 2015). 

2.2.2 Zelena kemija 

V zadnjem času se za proizvodnjo in uporabo kemikalij na način, ki povzroča čim 

manjše obremenjevanje okolja in ogrožanje zdravja ljudi, uporablja pojem zelena 

kemija. Opredeljujejo jo v 12 principih prizadevanjih za preoblikovanje kemijskih 

procesov in produktov na način, s katerim bi zmanjšali uporabo nevarnih snovi in 

drugih škodljivih vplivov na okolje in za človekovo zdravje. Ob upoštevanju 12 

principov zelene kemije lahko tudi pri poučevanju kemije na vseh ravneh 

izobraževanja pomembno prispevamo k ozaveščanju učencev glede odgovornega 

odnosa do uporabe snovi, sposobnosti in pripravljenosti za zavzeto, odgovorno in 

utemeljeno ravnanje za zdravje in v okolju (Duarte, Ribeiro in Machado, 2015). 

Anastas in Warner (1998) predlagata 12 principov zelene kemije, kateri so 

predstavljeni v Preglednici 6. 
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Preglednica 6: Principi zelene kemije (Anastas in Warner, 1998) 

Principi zelene kemije 

(povzeto po Bašek, 2016) 
Opis 

P1 – preprečevanje 

nastanka odpadnih snovi 

Preprečimo nastajanje nevarnih odpadnih snovi. 

P2 – povečanje atomske 

ekonomičnosti 

Sintezni postopki naj bodo brez presežnih reagentov (≤ 10 %) 

in brez nastanka stranskih produktov. 

P3 – manj nevarna kemijska 

sinteza 

Pri sinteznih postopkih uporabimo snovi, ki niso strupene 

oziroma niso toksične za ljudi in okolje. 

P4 – izbor sinteznih 

postopkov za zmanjšanje 

toksičnosti uporabljenih 

snovi 

Sintezni postopki naj bodo predvideni tako, da se ohrani 

njihova učinkovitost ter da se bo zmanjšala njihova toksičnost. 

P5 – uporaba varnejših 

topil in reakcijskih pogojev 

V kolikor uporabljamo topila in druge snovi, naj bodo izbrana 

taka, da njihova uporaba predstavlja majhno tveganje za okolje 

in ljudi. 

P6 – večja energetska 

učinkovitost 

Energetsko učinkovitost kemijskih postopkov je potrebno 

ustrezno zmanjšati. Postopki sinteze naj se izvajajo pri sobni 

temperaturi in tlaku. 

P7 – uporaba obnovljivih 

surovin in materialov 

Surovine in materiali, ki jih uporabimo, naj bodo obnovljivi. 

P8 – zmanjšanje dodatnih 

pretvorb 

Kadar je možno, se je potrebno izogniti nepotrebni 

derivatizaciji. Ti ukrepi zahtevajo dodatne reagente in lahko 

ustvarijo odpadke. 

P9  – uporaba katalizatorjev Kolikor je mogoče, so katalitični reagenti selektivni in ti imajo 

prednost pred stehiometričnimi reagenti. Primeren izbor 

katalizatorja naj poveča selektivnost, skrajša reakcijski čas in 

zmanjša količino odpadkov. 

P10 – zasnova za 

razgradnjo 

Kemikalije in kemijski produkti naj bodo načrtovani tako, da 

se po koncu uporabe razgradijo v neškodljive produkte in se ne 

zadržujejo v okolju. 

P11 – nenehno analiziranje 

za preprečevanje 

onesnaževanja 

Analizne metode morajo biti razvite tako, da omogočijo 

nenehno analiziranje vseh stopenj eksperimentalnega dela 

nad nastajanjem nevarnih snovi. 

P12 – zmanjšanje možnosti 

nesreč 

Potrebno je zmanjšati možnost nesreč vključno z izpusti, 

eksplozijami in požari. To lahko dosežemo z upoštevanjem 

ukrepov za varno delo in uporabo snovi, kjer je verjetnost 

nesreč minimalna. 

 

2.2.3 Vključevanje principov zelene kemije v šolski prostor  

Vpeljevanje upoštevanja 12 principov zelene kemije v poučevanje naravoslovnih 

vsebin nakazuje eno od možnosti za reševanje okoljske problematike (Bodlaloa, 

Sabbaghanb in Jome, 2013). Bodner (2015) predlaga temeljne spremembe v učnem 

načrtu: vključevanje socio-naravoslovnega konteksta (uporaba zelene kemije v 

povezavi z vsakdanjim življenjem – ločevanje odpadkov, iskanje novih tehnoloških 

rešitev), prilagojeno eksperimentalno delo (uporaba reaktantov iz obnovljivih 
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virov, izvedba mikroeksperimentov – skrb za minimalno količino odpadkov, 

eksperimentiranje v skupinah in atomska ekonomičnost). 

Pri učenju in poučevanju kemije je potrebno izpostaviti, da je znanje kemije 

pomembno za naše življenje in ni omejeno samo na laboratorijsko 

eksperimentiranje (Bodner, 2015). 

2.3 Upoštevanje principov zelene kemije pri 

eksperimentalnem delu 

Duarte, Ribeiro in Machado (2015) v povezavi s šolskim eksperimentalnim delom 

razvijejo koncept okoljske primernosti z vrednotenjem upoštevanja 12 principov 

zelene kemije. Okoljsko primernost eksperimentalnega dela lahko vizualiziramo z 

dvema grafičnima meriloma: metriko Zeleni krog in metriko Zelena zvezda 

(Ribeiro, Costa in Machado, 2014). S takšnim načinom lahko pripomoremo k 

udejanjanju ciljev Učnega načrta za kemijo glede ozaveščanja učencev v zvezi z 

razvijanjem odgovornega odnosa do uporabe snovi, sposobnosti in pripravljenosti 

za zavzeto, odgovorno in utemeljeno ravnanje za zdravje okolje (Bačnik idr., 2011). 

Ribeiro, Yunes in Machado (2014) predlagajo vrednotenje okoljske primernosti 

postopkov eksperimentalnega dela glede na vidike principov zelene kemije        

(Slika 1). 

 

  1. korak 

 

Stehiometrijski izračun presežnih reagentov. 

Povezano s principom zelene kemije P2. 

2. korak 

 

Preučevanje reakcijskih pogojev – tlak, temperatura. 

Povezano s principom zelene kemije P6. 

 

3. korak 

 

Preučevanje izvedbe eksperimentalnega dela z vidika 

nevarnosti za okolje in nevarnosti za zdravje ljudi ter 

morebitnih nesreč in odpadnih nevarnih snovi. 

Povezano s principi zelene kemije P1, P3, P5, P9 in P12. 

Povezano s principov zelene kemije P1, P3, P5, P9. 

4. korak 

 

Preučevanje o možnostih pretvorbe odpadnih snovi v 

neškodljive produkte in njihovo ponovno uporabo. 

Povezano s principoma zelene kemije P7 in P10. 

5. korak 

 

Sinteza derivatov ali podobnih reakcij. 

Povezano s principom zelene kemije P8. 

Slika 1: Postopek vrednotenja okoljske primernosti eksperimentalnega dela 

glede na vidike principov zelene kemije (Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) 
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Med postopkom vrednotenja okoljske primernosti eksperimentalnega dela se 

uporabljajo podatki o nevarnih lastnostih snovi iz varnostnih listov. Ob uporabi 

zbranih podatkov pri preučevanju postopka eksperimentalnega dela (koraki 1 do 5) 

se izdela metrika Zeleni krog in/ali metrika Zelena zvezda (Ribeiro, Yunes in 

Machado, 2014). 

2.3.1 Metrika Zeleni krog 

Metrika Zeleni krog temelji na uporabi enostavnega binarnega kriterija: doseženo/ 

ne doseženo. Za vsako snov je opredeljeno ali ima visoko ali nizko stopnjo tveganja 

nevarnosti za ljudi in okolje. Uporabljeni sta dve barvi: rdeča in zelena. Rdeča barva 

predstavlja posamezno načelo, ki ni doseženo glede na kriterij principov zelene 

kemije. Zelena barva predstavlja posamezno načelo, ki je doseženo, upošteva 

principe zelene kemije. Iz izdelanega grafikona razberemo okoljsko primernost 

eksperimentalnega dela. Čim bolj je grafikon zeleno obarvan, tem večja je stopnja 

okoljske primernosti (Ribeiro, Yunes in Machado, 2014). 

2.3.2 Metrika Zelena zvezda 

Metrika Zelena zvezda je sestavljena na podlagi dodelitve števila točk (1T, 2T ali 

3T) za vsakega od dvanajstih principov zelene kemije glede na ustreznost 

eksperimentalnega dela (Ribeiro, Costa in Machado, 2010). Pri pouku kemije 

učenci ne odkrivajo novih sinteznih postopkov, zato P4 (izbor sinteznih postopkov za 

zmanjšanje toksičnosti uporabljenih snovi) in P11 (nenehno analiziranje za 

preprečevanje onesnaževanja) nista vključena v metriko Zelena zvezda. Tako 

uporabimo poenostavljeno izvedbo metrike Zelene zvezde s 10 principi zelene 

kemije (Duarte, Ribeiro in Machado, 2015). Pri tem se 1T dodeli za najnižjo 

ustreznost in 3T za najvišjo ustreznost okoljske primernosti. Metriko Zeleno zvezdo 

na osnovi rezultatov analize za vsak eksperiment izrišemo s pomočjo Excel 

programa, radarskim grafikonom (Ribeiro, Costa in Machado, 2010). Ozadje 

grafikona metrike Zelene zvezde je rdeče obarvano, rezultati preučevanega 

eksperimenta so obarvani zeleno. Vsaka dolžina kraka predstavlja ovrednotenje 

kriterijev 1-3. Čim bolj je grafikon obarvan zeleno, tem večja je stopnja okoljske 

primernosti (Duarte, Ribeiro in Machado, 2015). V primerjavi z metriko Zelenega 

kroga na podlagi prikaza rezultatov metrike Zelene zvezde vizualno težje 

opredelimo okoljsko primernost eksperimenta. Opredelimo jo s površinskim 

indeksom Zelene zvezde. Izračun predstavlja razmerje območja metrike Zelene 

zvezde in območja s popolno okoljsko primernostjo, izraženo v procentnem deležu. 

Površinski indeks Zelene zvezde je v območju 0,00 % deleža (ni okoljsko primeren) 

– 100,00 % deleža (popolnoma okoljsko primeren) (Ribeiro, Costa in Machado, 

2010). 

V preglednici 7, preglednici 8 so zbrani kriteriji ter točke za oblikovanje metrike 

Zelene zvezde po Ribeiro, Costa in Machado (2010, str. 153). 
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Preglednica 7: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zelene zvezde po Ribeiro, Costa 

in Machado (2010, str. 153) (1. del) 

ZK PRINCIPI KRITERIJI TOČKE 
P1 – PREPREČEVANJE 

NASTANKA ODPADNIH 

SNOVI 

Odpadki niso nevarni. 3 

 Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje 

in okolje. 

2 

 Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje 

in okolje. 

1 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) 

in brez stranskih produktov. 

3 

 Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) 

in s stranskimi produkti. 

2 

 Kemijske reakcije s 

presežkom reagenta (>10 %) 

in brez stranskih produktov. 

2 

 Kemijske reakcije s 

presežkom reagenta (>10 %) 

in s stranskimi produkti. 

1 

P3 - MANJ NEVARNA 

KEMIJSKA SINTEZA 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

3 

 Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do zdravja 

ljudi in okolja. 

2 

 Vsaj ena od vsebovanih snovi 

ima visoko tveganje za 

zdravje ljudi in okolje. 

1 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL IN 

REAKCIJSKIH POGOJEV 

Topila in pomožne snovi med 

kemijskimi reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in okolje. 

3 

 Topila in pomožne snovi so 

uporabljene med kemijskimi 

reakcijami in imajo zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

2 

 Topila in pomožne snovi so 

uporabljene med kemijskimi 

reakcijami in imajo visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

1 

P6 - VEČJA ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

3 

 Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0 in 

100 °C, kadar je potrebno 

hlajenje ali segrevanje. 

2 

 Reakcijski pogoji: Tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali  temperatura > 100 

°C ali manj kot 0 °C. 

1 
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Preglednica 8: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zelene zvezde po Ribeiro, Costa 

in Machado (2010, str. 153) (2. del) 

ZK PRINCIPI KRITERIJI TOČKE 
P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH SUROVIN 

IN MATERIALOM 

Vse vključene snovi so 

obnovljive. 

3 

 Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda ni 

vključena). 

2 

 Nobena od vsebovanih snovi 

ni obnovljivega vira, (voda ni 

vključena). 

1 

P8 - ZMANJŠANJE 

DODATNIH PRETVORB 

Ni vključena nobena dodatna 

pretvorba. 

3 

 Vključena je le ena dodatna 

pretvorba. 

2 

 Vključenih je več dodatnih 

pretvorb. 

1 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

3 

 Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

2 

 Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

1 

P10 - ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive. 

3 

 Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

2 

 Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

1 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijskih reakcijah imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

3 

 Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijskih reakcijah, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

2 

 Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijskih reakcijah, imajo 

visoko možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

1 
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2.3.3 Uporaba metrike Zeleni krog in metrike Zelena zvezda pri 

pouku 

Ribeiro, Yunes in Machado (2014) navajajo, da metriko Zeleni krog in metriko 

Zelena zvezda uporabljajo v nekaterih portugalskih šolah. Uporabljajo ju v 

povezavi s projektom, kjer uvajajo zeleno kemijo v srednješolsko izobraževanje. 

Srednješolci se prvotno seznanijo z metriko Zeleni krog, saj je tega lažje zasnovati. 

V višjih letnikih spoznajo in uporabljajo metriko Zelena zvezda. Ob uporabi 

metrike Zelene zvezde učenci lažje ovrednotijo okoljsko primernost 

eksperimentalnega dela, ki vključuje sintezne postopke. Metrika Zelena zvezda jim 

omogoča lažjo obrazložitev rezultatov in možnosti o morebitnih izboljšavah 

obstoječih sinteznih postopkov (Ribeiro, Yunes in Machado, 2014). Prednost 

metrike Zelene zvezde je, da lahko brez izvedbe eksperimentalnega dela ocenimo 

okoljsko primernost različnih izvedb eksperimentov glede na vidike principov 

zelene kemije (Ribeiro, Costa in Machado, 2010). 
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3 METODE DELA 

3.1 Izhodišče raziskave in  opredelitev raziskovalnega 

problema 

Glavni namen magistrskega dela je ovrednotiti 30 naključno izbranih 

eksperimentov iz organske kemije, opisanih v slovenskih učbeniških kompletih za 

osnovno šolo glede skladnosti z zahtevami za razvijanje odgovornega odnosa do 

uporabe snovi, sposobnosti in pripravljenosti za zavzeto, odgovorno in utemeljeno 

ravnanje za zdravje in v okolju (kemijska varnost) (Bačnik idr., 2011).  

V preglednici 9 in preglednici 10 so zbrani rezultati analize učnega načrta za kemijo 

v osnovni šoli za 8. in 9. razred glede z vidika povezanosti z zahtevami 12 principov 

zelene kemije. 

Preglednica 9: Analiza učnega načrta glede z vidika povezanosti z zahtevami 12 principov 

zelene kemije (Bačnik idr., 2011) (1. del) 

Tema/vsebinski 

sklop: 

Operativni cilji: 

Kemija je svet snovi Učenci poglabljajo poznavanje nevarnih lastnosti snovi, njihovo 

označevanje in ravnanje z nevarnimi snovmi (P1, P3, P5, P10, P12). 

Učenci razvijajo odnos do kemije s spoznavanjem pomena kemije 

v življenju in v nekaterih kemijskih poklicih (P12). 

Atom in periodni sistem Učenci se zavedajo pomena razvoja naravoslovnih znanosti in 

tehnologije za življenje, družbo in okolje (P1, P3, P7, P10, P11, 

P12). 

Kemijske reakcije Učenci uporabljajo eksperimentalnoraziskovalni pristop oziroma 

laboratorijske spretnosti pri proučevanju kemijskih reakcij in 

poglabljajo znanja s področja kemijske varnosti (varnega dela s 

kemikalijami) (P1,P3, P5, P7, P10, P12). 

Elementi v periodnem 

sistemu 

Učenci poznajo in upoštevajo okoliščine varnega hranjenja izbranih 

elementov v šolskem laboratoriju (npr. natrij, brom idr.) (P1,P3, P5, 

P7, P10, P12). 

Učenci spoznajo pomen kemijske industrije pri pridobivanju 

oziroma predelavi najrazličnejših snovi (spojin) in vloge kemije v 

sodobnih tehnologijah (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P10, P11, P12). 

Kisline, baze in soli Učenci poglabljajo svoje znanje varnega ravnanja z jedkimi 

snovmi, poznajo pomen, uporabo in vpliv kislin, baz in soli v 

življenju in okolju (P1, P2, P3, P10, P11, P12). 
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Preglednica 10: Analiza učnega načrta z vidika povezanosti z zahtevami 12 principov 

zelene kemije (Bačnik idr., 2011) (2. del) 

Tema/vsebinski 

sklop: 

Operativni cilji: 

Družina ogljikovodikov s 

polimeri 

Učenci spoznajo osnovne lastnosti ogljikovodikov, jih povezujejo z 

njihovo uporabo in varnim ravnanjem (P3, P5, P12); 

učenci razlikujejo med popolnim in nepopolnim gorenjem 

ogljikovodikov ter vplivi produktov gorenja na okolje (P1, P3, P10, 

P11, P12);  

učenci proučujejo vplive uporabe ogljikovodikov in njihovih 

derivatov na okolje (P1, P2, P10, P11); 

učenci razumejo pomen oziroma vpliv ogljikovodikov in njihovih 

derivatov na življenje oziroma okolje (P1, P2, P7, P10, P11); učenci 

razmišljajo o preprečevanju oziroma zmanjševanju vplivov 

ogljikovodikov in njihovih derivatov na okolje in se zavedajo 

pomena recikliranja odpadkov (P1, P2, P6, P7, P9, P10, P11). 

Predlagane vsebine: ključne okoljske težave vezane na uporabo 

ogljikovodikov in njihovih derivatov (P1, P2, P3, P5, P7, P10, P11, 

P12). 

Kisikova družina 

organskih spojin 

Učenci spoznajo nekaj primerov sinteznih kondenzacijskih 

polimerov kisikove družine organskih spojin ter njihovih lastnosti v 

povezi z uporabo in vplivi na okolje (P1, P2, P3, P10, P11, P12); 

učenci razumejo pomen oziroma vpliv organskih kisikovih spojin na 

življenje oziroma okolje (P1, P2, P3, P7, P10, P11, P12). 

Dušikova družina 

organskih spojin 

Učenci razumejo pomen/vpliv dušikovih organskih spojin za/na 

življenje oziroma okolje (P1, P2, P3, P7, P10, P11, P12). 

Predlagane vsebine: Sintezni poliamidni polimeri (najlon, kevlar): 

lastnosti, uporaba in vpliv na okolje (P1, P2, P3, P7, P10, P11, P12) 

 

Učbenik je primarni učni pripomoček, vir, kjer učenci črpajo znanje (Devetak in 

Vogrinc, 2013). Učitelji lahko uporabljajo učbenik kot temeljno izhodišče za druge 

metode pri pouku (razlaga, pogovor, demonstracija, delo z besedilom). Vsebina iz 

učbenika je zasnovana, da učencu olajša samostojno delo in razmislek (Turk 

Škraba, 2005). Pri izbiri primernega učbenika je potrebno izbrati kakovosten 

učbenik, ki je najbolj učinkovit pri profesionalni in didaktični uporabi (Devetak in 

Vogrinc, 2013). 

Dober naravoslovni učbenik ima  zadostno razmerje med besedilnim in slikovnim 

gradivom. Besedilno in slikovno gradivo je posamezno ali kombinirano. Čim bolj 

je v učbenikih hkrati vključeno slikovno in besedilno gradivo, tem bolj je učbenik 

veljaven. Osnovo za vizualno učenje pri naravoslovnem poučevanju predstavljajo 

slike. V učbenikih, kjer je večji delež posvečen slikovnemu gradivu, mora biti pri 

poučevanju poudarjeno večje razumevanje vizualnih slik. Naravoslovni učbeniki 

zahtevajo, da učeči zahtevne znanstvene koncepte predela skupaj z jezikovnimi 

sposobnostmi in vizualnim gradivom. Raziskave so dokazale, da slikovno gradivo 

prispeva k višji stopnji razumevanja besedilnega gradiva v učbenikih (Devetak in 

Vogrinc, 2013). 

V magistrskem delu je ustreznost eksperimentov glede upoštevanja 12 principov 

zelene kemije ovrednotena ob uporabi metrike Zeleni krog in metrike Zelene 

zvezde (Duarte, Ribeiro in Machado, 2015). Za izbrane primere analiziranih 

eksperimentov so v magistrskem delu preučene možnosti za primernejšo izvedbo 
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glede na ugotovljene problematične vidike njihove izvedbe (Ribeiro, Costa in 

Machado, 2010). 

3.2 Hipoteze 

Za izvedbo magistrskega dela so bile postavljene sledeče hipoteze. 

Hipoteza 1: 

Več kot polovica preučevanih eksperimentov iz vsebinskega sklopa Družina 

ogljikovodikov s polimeri v učbeniških kompletih upošteva principe zelene kemije 

glede na metriko Zeleni krog in metriko Zelena zvezda. 

Hipoteza 2: 

Več kot polovica preučevanih eksperimentov iz vsebinskega sklopa Kisikova 

družina organskih spojin v učbeniških kompletih upošteva principe zelene kemije 

glede na metriko Zeleni krog in metriko Zelena zvezda. 

Hipoteza 3: 

Več kot polovica preučevanih eksperimentov iz vsebinskega sklopa Dušikova 

družina organskih spojin v učbeniških kompletih upošteva principe zelene kemije 

glede na metriko Zeleni krog in metriko Zelena zvezda. 

3.3 Vzorec 

V magistrskem delu je preučenih 30 naključno izbranih eksperimentov za organsko 

kemijo iz slovenskih osnovnošolskih učbeniških kompletov za kemijo, ki so 

potrjeni za šolsko leto 2017/2018. Eksperimenti so izbrani tako, da jih bo naključno 

izbranih po 10 iz 3 vsebinskih sklopov Učnega načrta za kemijo v osnovni šoli 

(Bačnik et al., 2011): Družina ogljikovodikov s polimeri, Kisikova družina 

organskih spojin, Dušikova družina organskih spojin. 

Seznam potrjenih učbeniških kompletov je bil pridobljen s strani Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport v aprilu 2017. Od tega je bilo preučenih 11 

učbenikov in 10 delovnih zvezkov. Preglednica 11, preglednica 12 in preglednica 

13 vsebujejo seznam analiziranih učnih gradiv. 
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Preglednica 11: Učna gradiva za kemijo v 8. razredu osnovne šole (Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport (b.d.)) 

*Potrdilo o potrditvi učbenika Pogled v kemijo s starejšo letnico je pridobljen s spletne strani: 

http://www.mladinska.com/_files/12785/Pogled_v_kemijo_8_sklep.pdf.  

Preglednica 12: Učna gradiva za kemijo v 9. razredu osnovne šole (Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport (b.d.)) 

*Potrdilo o potrditvi učbenika Pogled v kemijo s starejšo letnico je pridobljen s spletne strani: 

http://www.mladinska.com/_files/12785/Pogled_v_kemijo_8_sklep.pdf. 

Učna gradiva Leto 

potrditve 
Graunar, M., Podlipnik, M., Mirnik, J., Gabrič, A. in Slatinek – Žigon, M. 

(2016). Kemija danes 1. Učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole. 

Ljubljana: DZS. 

2015 

Graunar, M., Modec, B., Dolenc, D., Gabrič, A. in Slatinek Žigon, M. (2014). 

Kemija danes 1. Delovni zvezek za kemijo v 8. razredu osnovne šole. Ljubljana: 

DZS. 

 

Sajovic idr. (2013). Kemija 8. i-učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole. 

Zavod RS za šolstvo. 

2013 

Devetak, I., Cvirn Pavlin, T. in Jamšek, T. (2011). Peti element 8. Učbenik za 

kemijo v osmem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

2011 

Devetak, I., Cvirn Pavlin, T. in Jamšek, T. (2011). Peti element 8. Delovni 

zvezek za kemijo v osmem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

Kornhauser, A. in Frazer, M. (2004). Pogled v kemijo 8. Učbenik za osmi razred 

osnovne šole. Ljubljana: Cankarjeva založba.  

 

2004* 

Kornhauser, A. in Frazer, M. (2004). Pogled v kemijo 8. Delovni zvezek za 

osmi razred osnovne šole. Ljubljana: Cankarjeva založba.  

 

Smrdu, A. (2012). Svet kemije 8, od atoma do molekule. Učbenik za kemijo v 

8. razredu osnovne šole. Ljubljana: JUTRO. 

 

2012 

Smrdu, A. (2012). Svet kemije 8, od atoma do molekule. Delovni zvezek za 

kemijo v 8. razredu osnovne šole. Ljubljana: JUTRO. 

Učna gradiva Leto 

potrditve 
Graunar, M., Podlipnik, M. in Mirnik, J. (2016). Kemija danes 2. Učbenik za 

kemijo v 9. razredu osnovne šole. Ljubljana: DZS. 

2016 

Dolenc, D., Graunar, M. in Modec, B. (2014). Kemija danes 2. Delovni zvezek 

za kemijo v 9. razredu osnovne šole. 

Sajovic idr. (2013). Kemija 9. i-učbenik za kemijo v 9. razredu osnovne šole. 

Zavod RS za šolstvo. 

2014 

Devetak, I., Cvirn Pavlin, T. Jamšek, T. in Pahor, V. (2011). Peti element 9 . 

Učbenik za kemijo v osmem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

 

2011 

Devetak, I., Cvirn Pavlin, T. in Jamšek, T. (2011). Peti element 9. Delovni 

zvezek za kemijo v devetem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

Kornhauser, A. in Frazer Malcom, J. (2005). Pogled v kemijo 9. Učbenik za 

kemijo v devetem razredu osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

2005* 

Kornhauser, A. in Frazer, M. (2006). Pogled v kemijo 9. Delovni zvezek za 

deveti razred osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Smrdu, A. (2013). Svet kemije 9, od molekule do makromolekule. Učbenik za 

kemijo v 9. razredu osnovne šole. Ljubljana: JUTRO. 

2013 

Smrdu, A. (2013). Svet kemije 9, od molekule do makromolekule. Delovni 

zvezek za kemijo v 9. razredu osnovne šole. Ljubljana: JUTRO. 
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Preglednica 13: Učna gradiva za kemijo v 8. in 9. razredu osnovne šole (Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport (b.d.)) 

 

Analiza naravoslovnih učbenikov vključuje; osnovne podatke, besedilno in 

slikovno gradivo (Devetak in Vogrinc, 2013). 

Pod osnovne podatke učbenika vključimo informacije o učbeniku – število strani, 

poglavja, dolžina poglavij, delež besedilnega in slikovnega gradiva. Pod besedilno 

gradivo sodijo različne značilnosti besedilnega gradiva – podajanje razlag, 

motivirajoči diskurzi in razmišljanje o fenomenu, smernice za samostojno učenje 

ali izvedbo eksperimentalnega dela, strategije reševanja problemov, povzetek 

pomembnih informacij poglavij. Pri tem postopku je analiza zanesljiva in 

objektivna. Slikovno gradivo je namenjeno vsem učečim, ima pa izjemno velik 

vpliv pri učencih z vizualnim tipom učenja. Pri kemijskih učbenikih razdelimo 

slikovno gradivo na dve kategoriji: realistične (fotografije, skice) oziroma 

makroskopske slike (slike eksperimentov), submikroskopske slike (molekulske 

strukture, atomi, ioni). Učitelji naj učencem pomagajo razumeti vizualne 

predstavitve in odpraviti morebitna napačna razumevanja (Devetak in Vogrinc, 

2013). 

Preglednica 14, 15, 16, 17, 18 in 19 predstavljajo analizo učbeniškega kompleta – 

kriterije za vrednotenje umeščenosti eksperimentalnega dela v učbeniške komplete. 

Preglednica 14: Analiza celotnega učbeniškega kompleta Kemija danes 1 in                  

Kemija danes 2 – kriteriji za vrednotenje umeščenosti eksperimentalnega dela v učbeniške 

komplete (prilagojeno po Devetak in Vogrinc, 2013) 

Učna gradiva Leto 

potrditve 
Vrtačnik, M., Wissiak Grm, K. S., Glažar, S. A. in Godec, A. (2015). Moja prva 

kemija. Učbenik za 8. in 9. razred osnovne šole. Ljubljana: Modrijan. 

2014 

Vrtačnik, M., Wissiak Grm, K. S., Glažar, S. A. in Godec, A. (2016). Moja prva 

kemija. Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole 1. del. Ljubljana: 

Modrijan. 

Vrtačnik, M., Wissiak Grm, K. S., Glažar, S. A. in Godec, A. (2016). Moja prva 

kemija. Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole 2. del. Ljubljana: 

Modrijan. 

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 

Št. strani eksp. 

dela – strnjeno 

Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije – 

strnjeno 

512 106 66,5 54 35,5 

 Delež teksta 

eksp. dela 

Delež teksta 

eksp. dela – 

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije – strnjeno 

 20,70  % 12,99  % 10,55  % 6,93  % 

Skupno 

število slik  

Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovnega 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

987 385 241 39,00  % 24,42  % 
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Preglednica 15: Analiza celotnega učbeniškega kompleta Kemija  8 in Kemija 9 – kriteriji 

za vrednotenje umeščenosti eksperimentalnega dela v učbeniške komplete (prilagojeno po 

Devetak in Vogrinc, 2013) 

 

Preglednica 16: Analiza celotnega učbeniškega kompleta Peti element 8 in                          

Peti element 9 – kriteriji za vrednotenje umeščenosti eksperimentalnega dela v učbeniške 

komplete (prilagojeno po Devetak in Vogrinc, 2013) 

 

  

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 
Št. strani eksp. 

dela – strnjeno 
Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije – 

strnjeno 
535 53 16,5 16 8 

 Delež teksta 

eksp. dela 
Delež teksta 

eksp. dela – 

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije – strnjeno 
  9,90 % 3,08 % 2,99 % 1,50 % 

Skupno 

število slik  
Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovnega 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

950 13 8  1,37 % 0,84 % 

Skupno 

število avdio 

gradiva 

Št. avdio gradiva 

eksp. dela 

Št. avdio 

gradiva 

organske 

kemije 

Delež avdio 

gradiva eksp. dela 

Delež avdio gradiva 

eksp. dela organske 

kemije 

150 54 30 36,00 % 20,00 % 

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 

Št. strani eksp. 

dela – strnjeno 

Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije – 

strnjeno 

330 77 31 32 18,5 

 Delež teksta 

eksp. dela 

Delež teksta 

eksp. dela – 

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije  – strnjeno 

 23,33 % 9,39 % 9,70 % 5,61  % 

Skupno 

število slik  

Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovnega 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

761 43 34 5,65 % 4,47 % 
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Preglednica 17: Analiza celotnega učbeniškega kompleta Pogled v kemijo 8 in Pogled v 

kemijo 9 – kriteriji za vrednotenje umeščenosti eksperimentalnega dela v učbeniške 

komplete (prilagojeno po Devetak in Vogrinc, 2013) 

 

Preglednica 18: Analiza celotnega učbeniškega kompleta Od atoma do molekule in Od 

molekule do makromolekule – kriteriji za vrednotenje umeščenosti eksperimentalnega dela 

v učbeniške komplete (prilagojeno po Devetak in Vogrinc, 2013) 

 

Preglednica 19: Analiza celotnega učbeniškega kompleta Moja prva kemija – kriteriji za 

vrednotenje umeščenosti eksperimentalnega dela v učbeniške komplete (prilagojeno po 

Devetak in Vogrinc, 2013) 

 

 

 

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 

Št. strani eksp. 

dela – strnjeno 

Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije – 

strnjeno 

521 74 64 29 26 

 Delež teksta 

eksp. dela 

Delež teksta 

eksp. dela –  

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije – strnjeno 

  14,20 %  12,28 % 0,25  % 4,99 % 

Skupno 

število slik  

Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovnega 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

591 147 52 24,87 % 8,80  % 

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 

Št. strani eksp. 

dela – strnjeno 

Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije – 

strnjeno 

566 4 2 2 1 

 Delež teksta 

eksp. dela 

Delež teksta 

eksp. dela – 

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije – strnjeno 

 0,71 % 0,35 % 0,35 % 0,01 % 

Skupno 

število slik  

Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovnega 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

860 6 3 0,70 % 0,35 % 

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 

Št. strani eksp. 

dela – strnjeno 

Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije – 

strnjeno 

392 79 56,5 39 24,5 

 Delež teksta 

eksp. dela 

Delež teksta 

eksp. dela – 

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije – strnjeno 

 20,15 % 14,41 % 9,95 % 6,25 % 

Skupno 

število slik  

Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovnega 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

996 187 92 18,78 % 9,24 % 
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Z analizo učbeniških kompletov smo želeli preveriti vključevanje zahtev principov 

zelene kemije v osnovni šoli. Izkazalo se je, da se vključevanje zahtev principov 

zelene kemije v največjem deležu obravnava v 9. razredu osnovne šole pri organski 

kemiji, kar ustreza glede na učni načrt. 

V posameznih učbeniških kompletih je eksperimentalno delo razporejeno skozi 

celotno gradivo, vendar v večini ti zajemajo del strani. Eksperimente smo strnili, 

kakor da bi ti sestavljali celotno stran in s tem določili delež glede na celoten 

učbeniški komplet. 

Med učbeniškimi kompleti lahko izpostavimo učbeniški komplet Kemija danes 1 

in Kemija danes 2. Učbeniški komplet vsebuje kar 39,00 % delež slik 

eksperimentalnega dela in od tega 24,42 % delež slik s področja organske kemije, 

v povezavi z principi zelene kemije. Učbeniški komplet ima 6,93 % vsebin 

povezanih s principi zelene kemije. 

Delež eksperimentalnega dela v analiziranih kompletih je različen. Posamezni 

učbeniški kompleti obravnavajo učno temo povezano z organsko kemijo v 8. 

razredu osnovne šole. Nekateri učbeniki obravnavajo enako vsebino v 9. razredu 

osnovne šole. Združili smo skupno analizo učbeniških kompletov, da bi pridobili 

primerljive rezultate. Podrobna analiza deležev eksperimentalnega dela v 

učbeniških kompletih je predstavljena v prilogi 1.  

Podrobnejša vsebinska analiza učbeniških kompletov z vidika 12 principov zelene 

kemije je v prilogi 2.  

Iz vsebinske analize glede upoštevanja skladnosti z zahtevami principov zelene 

kemije je razvidno, da vsi potrjeni osnovnošolski učbeniški kompleti za kemijo 

vsebujejo zahteve povezane s principi zelene kemije. Vključevanje zahtev 

principov zelene kemije se v veliki meri pojavi v obliki slikovnega gradiva s krajšim 

pojasnilom. Zahteve glede na principe zelene kemije so razporejene po celotnem 

učbeniškem kompletu, ki sovpadajo s poglavji iz učnega načrta za kemijo v 8. in 9. 

razredu osnovne šole. 
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3.4 Izvedba raziskave 

Raziskava je bila izvedena v naslednjih korakih: 

- pregledani so bili postopki eksperimentalnega dela v vseh potrjenih učbeniških 

kompletih in priporočenih gradivih za kemijo, ki so potrjeni za šolsko leto 

2017/2018 za raven osnovne šole; 

- izdelan je bil seznam vseh eksperimentov v potrjenih učbeniških kompletih in 

priporočenih gradivih za kemijo, ki so potrjeni za šolsko leto 2017/2018 za 

vsebinske sklope Učnega načrta za kemijo v osnovni šoli (Bačnik et al., 2011): 

Družina ogljikovodikov s polimeri, Kisikova družina organskih spojin, Dušikova 

družina organskih spojin;  

- iz seznama je bilo za vsakega od vsebinskih sklopov Učnega načrta za kemijo: 

Družina ogljikovodikov s polimeri, Kisikova družina organskih spojin, Dušikova 

družina organskih spojin (Bačnik et al., 2011) naključno izbranih (izžrebanih) 10 

eksperimentov, ki so bili v nadaljevanju ovrednoteni ob uporabi kriterijev za 

ocenjevanje primernosti posamezne eksperimentalne vaje – ob uporabi metrike 

Zeleni krog in metrike Zelena zvezda (Duarte, Ribeiro in Machado, 2015); 

- za vse izbrane eksperimente so bili, izhajajoč iz kriterijev metrike Zeleni krog in 

metrike Zelena zvezda, izrisani grafikoni (Duarte, Ribeiro in Machado, 2015); 

- za vse izbrane eksperimente so bili izračunani površinski indeksi Zelenega kroga 

(Ribeiro, Yunes in Machado, 2014); 

- za vse izbrane eksperimente so bili izračunani površinski indeksi Zelene zvezde. 

V izračunu je upoštevano razmerje med območjem metrike Zelene zvezde in med 

območjem s popolno okoljsko primernostjo (Ribeiro, Costa in Machado, 2010); 

- eksperimenti, ki izkazujejo površinski indeks Zelenega kroga in površinski indeks 

Zelene zvezde ≤50,00 %, so bili v magistrskem delu označeni kot neustrezni z 

vidika principov zelene kemije. Eksperimenti, ki izkazujejo površinski indeks 

Zelenega kroga in površinski indeks Zelene zvezde 51,00 % do 75,00 %, so bili 

označeni kot delno ustrezni z vidika principov zelene kemije. Eksperimenti, ki 

izkazujejo površinski indeks Zelenega kroga in površinski indeks Zelene zvezde 

76,00 % do 100,00 %, so bili označeni kot ustrezni z vidika zahtev principov zelene 

kemije; 

- za vsakega od učnih sklopov (Družina ogljikovodikov s polimeri, Kisikova 

družina organskih spojin in Dušikova družina organskih spojin) je bil naključno 

izbran po en eksperiment, ter optimiziran z vidika zahtev principov zelene kemije. 
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4 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

4.1 Eksperimentalno delo z vidika principov zelene kemije 

4.1.1 Izbrani eksperimenti  v učbeniških kompletih z vidika 

principov zelene kemije 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati analize eksperimentalnega dela s področja 

organske kemije z vidika vključevanja principov zahtev zelene kemije. 

4.1.1.1 DRUŽINA OGLJIKOVODIKOV S POLIMERI 

1. eksperiment (1. del) 

V preglednici 20 je predstavljen eksperiment z naslovom Reakciji adicije in 

substitucije (1. del), ki je v i-učbeniku Kemija 9. 

Preglednica 20: Podatki eksperimenta 1 - Reakciji adicije in substitucije (1. del) 

Jamšek idr. (2014). Kemija 9. i-učbenik za kemijo v 9. razredu osnovne šole. Zavod RS 

za šolstvo. 

Reakciji adicije in substitucije (1. del) 

Stran: 55 

Oblika eksperimentalnega dela: demonstracijsko eksperimentalno delo 

Kemikalije/sestavine: bromovica, cikloheksan 

Kratek opis eksperimentalnega 

dela: 

1. V erlenmajerico damo 30 mL cikloheksena. 

Ovijemo s črnim papirjem. V erlenmajerico 

dodamo nekaj kapljic bromovice in nato postavimo 

v bližino prižgane UV-svetilke (ali izpostavimo 

sončni svetlobi) ter osvetljujemo 10 minut. 

Odstranimo črni papir. 

Učni cilj:  2. Operativni cilj: učenci razlikujejo med reakcijami 

substitucije in adicije. 

3. Predlagane vsebine: reaktivnost ogljikovodikov – 

substitucije in adicije. 

 

V preglednici 21 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Reakciji adicije in substitucije (1.del) z vidika kriterijev metrike Zeleni 

krog in metrike Zelena zvezda. 
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Preglednica 21: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Reakciji adicije in substitucije (1. del) (1. del preglednice) 

 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 – 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

1,2 – dibromoheksan: odpadke 

posredujemo v temu namenjene proizvodnje, ki jih 

bodo primerno odstranili. Raztopino lahko 

zmešamo z vnetljivim topilom in sežgemo v 

sežigalnici  (Sigma-aldrich, 2018). 

Odpadki niso nevarni. Ne doseženo.  

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo 

zdravje in okolje. 

2 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo 

zdravje in okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Kemijska reakcija je brez presežnega reagenta 

(0,41 %) in brez stranskega produkta.  

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta  

(<10 %) in brez stranskih 

produktov. 

Doseženo. 3 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 

%) s stranskimi produkti. 

 

Kemijske reakcije s 

presežkom reagenta (>10 

%) in brez stranskih 

produktov. 

 

Kemijske reakcije s 

presežkom reagenta (>10 

%) in s stranskimi 

produkti. 
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Preglednica 22: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Reakciji adicije in substitucije (1. del) (2. del preglednice) 

 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Cikloheksen:  

Bromovica:  

 

(Sigma-aldrich, 2018). 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

1 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Topila so uporabljena in imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Ne doseženo.  

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 

1 
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Preglednica 23: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Reakciji adicije in substitucije (1. del) (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Reakcijski pogoji: kemijska reakcija poteče takoj, 

pri sobni temperaturi in atmosferskem tlaku. 

Poteče tudi brez dodatne osvetlitve (lahko tudi v 

temi).  

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Doseženo. 3 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Nobena od vključenih snovi ni obnovljiva.  Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

1 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 24: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Reakciji adicije in substitucije (1. del) (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

V postopku kemijskega eksperimentalnega 

dela ni uporabljen katalizator. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 -  ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Nobena od snovi ni razgradljiva. Vse 

uporabljene snovi so škodljive, zato jih 

moramo primerno odstraniti. 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

1 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Cikloheksen in bromovica imata visoko 

možnost povzročitve nesreč. Cikloheksen je 

vnetljiv, strupen in nevaren za človeški 

organizem. Bromovica je jedka, strupena in 

okolju nevarna (Sigma-aldrich, 2018). 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 

1 
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Eksperiment z naslovom Reakciji adicije in substitucije (1. del) lahko ovrednotimo 

kot ne ustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike 

Zeleni krog 4 kriterije doseženo (zeleno obarvanje) in 6 kriterijev ne doseženo 

(rdeče obarvanje) od skupno 10 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena 

zvezda izkazuje 19/30 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 2, slika 3). 

 

Slika 2: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Reakciji adicije in substitucije (1. del) 

 

Slika 3: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Reakciji adicije in substitucije (1.del) 
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Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Reakciji 

adicije in substitucije (1. del) z vidika principov Zelene kemije izkazuje 40,00 % 

delež primernosti eksperimenta. 

Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Reakciji 

adicije in substitucije (1. del) z vidika principov Zelene kemije izkazuje 45,00 % 

delež primernosti eksperimenta. 

Oba površinska indeksa kažeta, da eksperiment ni ustrezen za pouk kemije z vidika 

zahtev principov zelene kemije. 

1. eksperiment (2. del) 

V preglednici 25 je predstavljen eksperiment z naslovom Reakciji adicije in 

substitucije (2. del), ki je v i-učbeniku Kemija 9.  

Preglednica 25: Podatki eksperimenta 1 ‒ Reakciji adicije in substitucije (2. del) 

Jamšek idr. (2014). Kemija 9. i-učbenik za kemijo v 9. razredu osnovne šole. Zavod RS 

za šolstvo. 

Reakciji adicije in substitucije (2. del) 

Stran: 55 

Oblika eksperimentalnega dela: demonstracijsko eksperimentalno delo 

Kemikalije/sestavine: bromovica, cikloheksen 

Kratek opis eksperimentalnega 

dela: 

4. V erlenmajerico damo 30 mL cikloheksana. 

Ovijemo s črnim papirjem. V erlenmajerico 

dodamo nekaj kapljic bromovice in nato postavimo 

v bližino prižgane UV-svetilke (ali izpostavimo 

sončni svetlobi) ter osvetljujemo 10 minut. 

Odstranimo črni papir. 

Učni cilj:  5. Operativni cilj: učenci razlikujejo med reakcijami 

substitucije in adicije. 

6. Predlagane vsebine: reaktivnost ogljikovodikov – 

substitucije in adicije. 

 

V preglednici 26 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Reakciji adicije in substitucije (2. del) z vidika kriterijev metrike Zeleni 

krog in metrike Zelena zvezda. 
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Preglednica 26: Kriteriji in točke za oblikovanje zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom Reakciji adicije in substitucije     

(2. del) (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(Ribeiro, Costa in 

Machado, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (Ribeiro, 

Costa in Machado, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 – 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Metode ravnanja z odpadki:  

Bromocikloheksan:  sežgati v kemični sežigalni 

peči. Presežne raztopine ali raztopine, ki se ne 

dajo reciklirati, ponudimo pooblaščenemu 

odstranjevalcu odpadkov (Sigma-aldrich, 2018). 

Strupeno za vodne organizme (Sigma-aldrich, 

2018). 

Vodikov bromid:   

(Sigma-aldrich, 2018). 

Odpadki niso nevarni. Ne doseženo.  

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

1 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Kemijska reakcija je brez presežnega reagenta 

(0,61 %) in s stranskim produktom (vodikov 

bromid, HBr). 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

Ne doseženo.  

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

2 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 
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Preglednica 27: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Reakciji adicije in substitucije (2. del) (2. del preglednice) 

 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Cikloheksen:  

Bromovica:  

(Sigma-aldrich, 2018). 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

1 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Topila so uporabljena in imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Ne doseženo.  

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 

1 
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Preglednica 28: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Reakciji adicije in substitucije (2. del) (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Reakcijski pogoji: v temi ne poteče kemijska 

reakcija. V primeru, če osvetlimo z UV-lučko, 

poteče kemijska reakcija takoj. Kemijska reakcija 

lahko poteče tudi na sobni svetlobi. 

 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Doseženo. 3 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Nobena od vključenih snovi ni obnovljiva. Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

1 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 29: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Reakciji adicije in substitucije (2. del) (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

V postopku kemijskega eksperimentalnega 

dela ni uporabljen katalizator. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 -  ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Nobena od snovi ni razgradljiva. Vse 

uporabljene snovi so škodljive, zato jih 

moramo primerno odstraniti. 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

1 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Cikloheksen in bromovica imata visoko 

možnost povzročitve nesreč. Cikloheksen: 

vnetljiv, nevaren za človeški organizem, 

škodljiv, okolju nevaren. Bromovica: jedka, 

strupena in okolju nevarna (Sigma-aldrich, 

2018). 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 

1 
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Eksperiment z naslovom Reakciji adicije in substitucije (2.del) lahko ovrednotimo 

kot ne ustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike 

Zeleni krog 3 kriterije doseženo (zeleno obarvanje) in 7 kriterijev ne doseženo 

(rdeče obarvanje) od skupno 10 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena 

zvezda izkazuje 17/30 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 4, 5). 

 

Slika 4: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Reakciji adicije in substitucije (2. del) 

 

Slika 5: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Reakciji adicije in substitucije (2. del) 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Reakciji 

adicije in substitucije (2. del) z vidika principov Zelene kemije izkazuje 30,00 % 

delež primernosti eksperimenta. 

P1

P2

P3

P5

P6P7

P8

P9

P10

P12

0

1

2

3
P1

P2

P3

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P12



 

36 

 

Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Reakciji 

adicije in substitucije (2. del) z vidika principov Zelene kemije izkazuje 35,00 % 

delež primernosti eksperimenta. 

Oba površinska indeksa kažeta, da eksperiment ni ustrezen za pouk kemije z vidika 

zahtev principov zelene kemije. 

2. eksperiment 

V preglednici 30 je predstavljen eksperiment z naslovom Nasičeni in nenasičeni 

ogljikovodiki, ki je v učbeniku Moja prva kemija. 

Preglednica 30: Podatki eksperimenta 2 ‒ Nasičeni in nenasičeni ogljikovodiki 

 

V preglednici 31 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Nasičeni in nenasičeni ogljikovodiki z vidika kriterijev metrike Zeleni 

krog in metrike Zelena zvezda. 

 

Vrtačnik, M., Wissiak Grm, K. S., Glažar, S. A. in Godec, A. (2015). Moja prva kemija. 

Učbenik za 8. in 9. razred osnovne šole. Ljubljana: Modrijan. 

Nasičeni in nenasičeni ogljikovodiki 

Stran: 155 

Oblika eksperimentalnega dela: samostojno eksperimentalno delo 

Kemikalije/sestavine: heksan, heksen, brom, diklorometan 

Kratek opis eksperimentalnega 

dela: 

V prvo epruveto (označena z AN) damo 5 mL alkana – 

heksana. V drugo (označeno z EN) damo 5 mL alkena – 

heksena. S kapalko dodamo deset kapljic dvoodstotne 

raztopine broma v organskem topilu diklorometanu v 

prvo in drugo. Opazujemo spremembe barve. 

Učni cilj:  Operativni cilj: učenci uporabljajo 

eksperimentalnoraziskovalni pristop oziroma 

laboratorijske spretnosti;  

razlikujejo med reakcijami substitucije in adicije. 

Predlagane vsebine: zgradba, delitev in poimenovanje 

ogljikovodikov – nasičeni in nenasičeni ogljikovodiki. 
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Preglednica 31: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Nasičeni in nenasičeni ogljikovodiki (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Metode ravnanja z odpadki: 1,2-dibromoheksan: 

 sežgati v kemični sežigalni peči. 

Presežne raztopine ali raztopine, ki se ne dajo 

reciklirati, ponudimo pooblaščenemu 

odstranjevalcu odpadkov (Sigma-aldrich, 2018). 

Odpadki niso nevarni. Ne doseženo.  

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

2 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Kemijska reakcija je brez presežnega reagenta 

(0,60 %) in brez stranskega produkta. 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

Doseženo. 3 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 
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Preglednica 32: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Nasičeni in nenasičeni ogljikovodiki (2. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Heksan:  Heksen: 

 Bromovica: 

Diklorometan:  

(Sigma-aldrich, 2018). 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

1 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Topila imajo visoko tveganje do zdravja ljudi in 

okolja. 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Ne doseženo.  

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 

1 
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Preglednica 33: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Nasičeni in nenasičeni ogljikovodiki (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Eksperimentalno delo je izvedeno pri sobni 

temperaturi in atmosferskem tlaku. 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Doseženo. 3 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C , kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Nobena od vključenih snovi ni obnovljiva. Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

1 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 34: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Nasičeni in nenasičeni ogljikovodiki (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

V eksperimentalnem delu je prisoten 

katalizator diklorometan in ima visoko 

tveganje za zdravje ljudi in okolje (Sigma-

aldrich, 2018). 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Ne doseženo.  

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

1 

P10 - ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Nobena od snovi ni razgradljiva. Vse 

uporabljene snovi so škodljive, zato jih 

moramo primerno odstraniti (Sigma-aldrich, 

2018). 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

1 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Heksan, heksen, bromovica, diklorometan 

imajo visoko možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. Heksan: vnetljiv, nevaren za 

človeški organizem, škodljiv in okolju 

nevaren. Heksen: vnetljiv in nevaren za 

človeški organizem. Bromovica: jedka, 

strupena in okolju nevarna. Diklorometan: 

škodljiv in nevaren za človeški organizem 

(Sigma-aldrich, 2018). 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 

1 
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Eksperiment z naslovom Nasičeni in nenasičeni ogljikovodiki lahko ovrednotimo 

kot ne ustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike 

Zeleni krog 3 kriterije doseženo (zeleno obarvanje) in 7 kriterijev ne doseženo 

(rdeče obarvanje), od skupno 10 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena 

zvezda izkazuje 17/30 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 6, 7). 

 

Slika 6: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Nasičeni in nenasičeni ogljikovodiki 

 

Slika 7: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Nasičeni in nenasičeni ogljikovodiki 
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Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Nasičeni 

in nenasičeni ogljikovodiki z vidika principov Zelene kemije izkazuje 30,00 % 

delež primernosti eksperimenta. 

Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Nasičeni in 

nenasičeni ogljikovodiki z vidika principov Zelene kemije izkazuje 35,00 % delež 

primernosti eksperimenta. 

Oba površinska indeksa kažeta, da eksperiment ni ustrezen za pouk kemije z vidika 

zahtev principov zelene kemije. 

3. eksperiment (1. del) 

V preglednici 35 je predstavljen eksperiment z naslovom Kreking parafinskega olja 

(1. del), ki je v učbeniku Moja prva kemija. 

Preglednica 35: Podatki eksperimenta 3 ‒ Kreking parafinskega olja (1. del) 

 

V preglednici 36 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Kreking parafinskega olja (1. del) z vidika kriterijev metrike Zeleni krog 

in metrike Zelena zvezda. 

Vrtačnik, M., Wissiak Grm, K.S., Glažar, S. A. in Godec, A. (2015). Moja prva kemija. 

Učbenik za 8. in 9. razred osnovne šole. Ljubljana: Modrijan. 

Kreking parafinskega olja (1. del) 

Stran: 157 

Oblika eksperimentalnega dela: demonstracijska oblika eksperimentalnega dela 

Kemikalije/sestavine: parafin, železna volna 

Kratek opis eksperimentalnega 

dela: 

V večji epruveti raztalimo koščke parafina. Ko se 

epruveta ohladi, dodamo nekaj kosmičev železne 

volne. Parafin se bo vpil v železno volno. Dodamo 

železno volno. Epruveto vpnemo v stojalo. Vanjo 

namestimo odvodno cevko, ki sega pod poveznjeno 

epruveto, ki je v kadici z vodo. Tudi narobe 

obrnjena epruveta v kadici je napolnjena z vodo. 

Segrevamo predel epruvete z železno volno. 

Sprošča se plin, ki izriva vodo v drugi epruveti. 

Zberemo tri epruvete s plinastimi produkti reakcije. 

Epruvete zamašimo in jih postavimo v stojalo. Ob 

dodani železni volni so iz trdnega ogljikovodika po 

segrevanju nastali plinasti produkti. Plin v prvi 

epruveti povonjamo. Plin zagori s sajastim 

plamenom.  

Učni cilj: operativni cilji: učenci uporabljajo 

eksperimentalnoraziskovalni pristop oziroma 

laboratorijske spretnosti; spoznajo reakcijo 

krekinga parafina; spoznajo reakcijo adicije. 
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Preglednica 36: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kreking parafinskega olja (1. del) (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Metode ravnanja z odpadki: presežne raztopine 

ponudimo pooblaščenemu odstranjevalcu 

odpadkov. 

Heptan:  

propen:  

(Sigma-aldrich, 2018). 

Odpadki niso nevarni. Ne doseženo.  

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

1 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Pri eksperimentalnem delu imamo prisoten samo 

en reagent, ki se v celoti porabi. Nastane tudi 

stranski produkt, zelo lahko vnetljiv plin – propen. 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

Ne doseženo.  

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

2 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 
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Preglednica 37: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kreking parafinskega olja (1. del) (2. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Železna volna:  

parafin: ne predstavlja nevarne snovi 

(Sigma-aldrich, 2018). 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

2 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Pri eksperimentalnem delu niso uporabljena 

topila. 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Doseženo. 3 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 
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Preglednica 38: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kreking parafinskega olja (1. del) (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Reakcijski pogoji: kemijska reakcija poteče pri 

povišani temperaturi (med segrevanjem). 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Ne doseženo.  

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

1 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Nobena od vključenih snovi ni obnovljiva. Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

1 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 39: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kreking parafinskega olja (1. del) (4.del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

Železna volna je uporabljena kot katalizator 

in ni škodljiva za ljudi in okolje. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 -  ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Nobena od snovi ni razgradljiva. Vse 

uporabljene snovi so lahko škodljive, zato jih 

moramo primerno odstraniti. 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

1 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Snovi, ki se uporabljajo pri 

eksperimentalnem delu (parafin in železna 

volna), prestavljata zmerno možnost 

povzročitve nesreč, saj je železna volna 

vnetljiva  (Sigma-aldrich, 2018). 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

2 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 
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Eksperiment z naslovom Kreking parafinskega olja (I. del eksperimenta) lahko 

ovrednotimo kot ne ustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v 

grafikonu metrike Zeleni krog 3 kriterije doseženo (zeleno obarvanje) in 7 kriterijev 

ne doseženo (rdeče obarvanje) od skupno 10 analiziranih kriterijev. Z vidika 

metrike Zelena zvezda izkazuje 19/30 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 8, 9). 

 

Slika 8: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Kreking parafinskega olja (1. del) 

 

Slika 9: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Kreking parafinskega olja (1. del) 
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Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Kreking 

parafinskega olja (1. del) z vidika principov Zelene kemije izkazuje 30,00 % delež 

primernosti eksperimenta. 

Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Kreking 

parafinskega olja (1. del) z vidika principov Zelene kemije izkazuje 45,00 % delež 

primernosti eksperimenta. 

Oba površinska indeksa Zelenega kroga kažeta, da eksperiment ni ustrezen za pouk 

kemije z vidika zahtev principov zelene kemije.  

3. eksperiment (2. del) 

V preglednici 40 je predstavljen eksperiment z naslovom Kreking parafinskega olja 

(2. del), ki je v učbeniku Moja prva kemija. 

Preglednica 40: Podatki eksperimenta 3 ‒ Kreking parafinskega olja (2. del) 

 

V preglednici 41 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Kreking parafinskega olja (2.del) z vidika kriterijev metrike Zeleni krog 

in metrike Zelena zvezda. 

 

 

Vrtačnik, M., Wissiak Grm, K.S., Glažar, S. A. in Godec, A. (2015). Moja prva kemija. 

Učbenik za 8. in 9. razred osnovne šole. Ljubljana: Modrijan. 

Kreking parafinskega olja (2. del) 

Stran: 157 

Oblika eksperimentalnega dela: demonstracijska oblika eksperimentalnega dela 

Kemikalije/sestavine: bromovica 

Kratek opis eksperimentalnega 

dela: 

(nadaljevanje) Tretji epruveti dodamo 1 mL 

raztopine broma v vodi (bromovice), takoj 

zamašimo, večkrat premešamo. 

Učni cilj: operativni cilji: učenci uporabljajo 

eksperimentalnoraziskovalni pristop oziroma 

laboratorijske spretnosti; spoznajo reakcijo 

krekinga parafina; spoznajo reakcijo adicije. 
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Preglednica 41: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kreking parafinskega olja (2. del) (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Metode ravnanja z odpadki: 

1,2-dibromopropan:  Presežne 

raztopine ali raztopine, ki se ne dajo reciklirati 

ponudimo pooblaščenemu odstranjevalcu 

odpadkov (Sigma-aldrich, 2018).  

Odpadki niso nevarni. Ne doseženo.  

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

2 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Brez stranskega produkta. Pri eksperimentalnem 

delu poteče fizikalna sprememba. 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

/ / 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 

/ 
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Preglednica 42: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kreking parafinskega olja (2. del) (2. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 
Bromovica:  

Propen:  (Sigma-aldrich, 2018). 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

1 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Bromovica je jedka, strupena in okolju nevarna 

raztopina (Sigma-aldrich, 2018). 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Ne doseženo.  

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 

1 
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Preglednica 43: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kreking parafinskega olja (2. del) (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Eksperiment poteče pri sobni temperaturi in 

atmosferskem tlaku. 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Doseženo. 3 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C , kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C  ali manj kot 0 °C 

. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Nobena od vključenih snovi ni obnovljiva. Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

1 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 44: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kreking parafinskega olja (2. del) (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

Med eksperimentalnim delom ni uporabljen 

katalizator. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 -  ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Nobena od snovi ni razgradljiva. Vse 

uporabljene snovi so lahko škodljive, zato jih 

moramo primerno odstraniti. 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

2 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Bromovica: jedka, strupena in okolju 

nevarna. 

Propen: zelo lahko vnetljiv plin (Sigma-

aldrich, 2018). 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 

1 
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Eksperiment z naslovom Kreking parafinskega olja (2. del) lahko ovrednotimo kot 

neustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike 

Zeleni krog 3 kriterije doseženo (zeleno obarvanje) in 6 kriterijev ne doseženo 

(rdeče obarvanje) od skupno 9 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena 

zvezda izkazuje 17/27 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 10, 11). 

 

Slika 10: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Kreking parafinskega olja (2. del) 

 

Slika 11: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Kreking parafinskega olja (2. del) 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Kreking 

parafinskega olja (2. del) z vidika principov Zelene kemije izkazuje 33,33 % delež 

primernosti eksperimenta. 
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Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Kreking 

parafinskega olja (2. del) z vidika principov Zelene kemije izkazuje 44,44 % delež 

primernosti eksperimenta. 

Oba površinska indeksa kažeta, da eksperiment ni ustrezen za pouk kemije z vidika 

zahtev principov zelene kemije. 

4. eksperiment 

V preglednici 45 je predstavljen eksperiment z naslovom Se ogljikovodiki mešajo z 

vodo, ki je v delovnem zvezku Peti element 8.  

Preglednica 45: Podatki eksperimenta 4 - Se ogljikovodiki mešajo z vodo? 

Devetak, I., Cvirn Pavlin, T. in Jamšek, S. (2010). Peti element 8. Delovni zvezek za 

kemijo v osmem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 

Se ogljikovodiki mešajo z vodo? 

Stran 65 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

demonstracijsko eksperimentalno delo  

Kemikalije: voda, heksan, jod 

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

V prvo epruveto damo vodo, v drugo enako količino 

heksana, v tretjo epruveto damo  vodo in enako količino 

heksana. V vsako epruveto dodamo kristalček joda in vse 

epruvete dobro premešamo. Zapišemo opažanja in 

odgovorimo na vpr.: V čem se jod topi? Katera plast v 

tretji epruveti je heksan? Zakaj heksan plava na vodi?  

Učni cilj: Operativni cilji: učenci spoznajo osnovne lastnosti 

ogljikovodikov, jih povezujejo z njihovo uporabo in 

varnim ravnanjem; uporabljajo 

eksperimentalnoraziskovalni pristop oziroma 

laboratorijske spretnosti. 

Predlagane vsebine: Lastnosti ogljikovodikov (npr. 

topnost, gostota, itd.) glede na zgradbo 

 

V preglednici 46 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Se ogljikovodiki mešajo z vodo z vidika kriterijev metrike Zeleni krog in 

metrike Zelena zvezda. 
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Preglednica 46: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom Se 

ogljikovodiki mešajo z vodo (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Metode ravnanja z odpadki: presežne raztopine 

ponudimo pooblaščenemu odstranjevalcu 

odpadkov. 

Jodovica:  

Heksan:  

(Sigma-aldrich, 2018). 

Odpadki niso nevarni. Ne doseženo.  

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

1 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Pri eksperimentalnem delu poteče fizikalna 

sprememba, saj smo v heksanu raztopili jod. 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

/ / 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 

/ 
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Preglednica 47: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom Se 

ogljikovodiki mešajo z vodo (2. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Jodovica:  

Heksan:  

(Sigma-aldrich, 2018). 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

1 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Pri eksperimentalnem delu je kot raztopina 

uporabljen heksan, je nevaren za človeški 

organizem, škodljiv, vnetljiv in okolju nevarna 

(Sigma-aldrich, 2018). 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Ne doseženo.  

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 

1 
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Preglednica 48: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom Se 

ogljikovodiki mešajo z vodo (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Eksperimentalno delo je izvedeno pri sobni 

temperaturi in atmosferskem tlaku. 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Doseženo. 3 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Nobena od vključenih snovi ni obnovljiva. Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

1 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 49: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Se ogljikovodiki mešajo z vodo (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

Med eksperimentalnim delom ni uporabljen 

katalizator. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 -  ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Nobena od snovi ni razgradljiva. Vse 

uporabljene snovi so lahko škodljive, zato jih 

moramo primerno odstraniti (Sigma-aldrich, 

2018). 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

1 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Heksan: vnetljiv, nevaren za človeški 

organizem, škodljiv in okolju nevaren. 

Jodovica: nevarna za človeški organizem, 

škodljiva in okolju nevarna (Sigma-aldrich, 

2018). 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 

1 
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Eksperiment z naslovom Se ogljikovodiki mešajo z vodo lahko ovrednotimo kot ne 

ustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike Zeleni 

krog 3 kriterije doseženo (zeleno obarvanje) in 6 kriterijev ne doseženo (rdeče 

obarvanje) od skupno 9 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena zvezda 

izkazuje 15/27 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 12, 13). 

 

Slika 12: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Se ogljikovodiki mešajo z vodo 

 

Slika 13: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Se ogljikovodiki mešajo z vodo 
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Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Se 

ogljikovodiki mešajo z vodo z vidika principov Zelene kemije izkazuje 33,33 % 

delež primernosti eksperimenta. 

Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Se 

ogljikovodiki mešajo z vodo z vidika principov Zelene kemije izkazuje 36,11 % 

delež primernosti eksperimenta. 

Oba površinska indeksa kažeta, da eksperiment ni ustrezen za pouk kemije z vidika 

zahtev principov zelene kemije. 

5. eksperiment 

V preglednici 50 je predstavljen eksperiment z naslovom Kaj nastane pri 

segrevanju sladkorja, ki je v učbeniku Kemija danes 1. 

Preglednica 50: Podatki eksperimenta 5 – Kaj nastane pri segrevanju sladkorja 

Graunar, M., Podlipnik, M., Mirnik, J., Gabrič, A. in Slatinek – Žigon, M. (2016). 

Kemija danes 1. Učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole. Ljubljana: DZS. 
Kaj nastane pri segrevanju sladkorja? 

Stran 124 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

demonstracijska oblika eksperimentalnega dela   

Kemikalije: sladkor 

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

V epruveto damo žlico[1] sladkorja. Epruveto primemo z 

držalom in držimo nad plamenom. Sladkor poogleni 

(prisotnost ogljika), na steni epruvete se naberejo 

kapljice vode (dokaz za prisotnost vodika in kisika). 

Učni cilji: operativni cilj: učenci vedo, da sta ogljik in vodik ključna 

elementa v organskih spojinah – ogljikovodikih, in 

opredelijo vzroke za številčnost in raznovrstnost 

organskih spojin. 

Predlagane vsebine: ogljik in vodik – ključna elementa 

organskih spojin – ogljikovodikov. 
[1] Za določitev količine snovi je uporabljena laboratorijska žlica, pri čemer je masa ene 

žlice sladkorja 1,68 g.  

V preglednici 51 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Kaj nastane pri segrevanju sladkorja z vidika kriterijev metrike Zeleni 

krog in metrike Zelena zvezda. 
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Preglednica 51: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kaj nastane pri segrevanju sladkorja (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Odpadki niso nevarni, saj pri eksperimentalnem 

delu nastane ogljikov dioksid in voda. 

Odpadki niso nevarni. Doseženo. 3 

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Pri eksperimentalnem delu je v prebitni količini 

kisik in se porabi celotna količina sladkorja. 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

/ / 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 

/ 
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Preglednica 52: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kaj nastane pri segrevanju sladkorja (2. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Nobena od vključenih snovi (sladkor, kisik) nista 

nevarna za okolje ali ljudi. 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Doseženo. 3 

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Med eksperimentalnim delom ni uporabljeno 

topilo. 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Doseženo. 3 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 

 



 

63 

 

Preglednica 53: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kaj nastane pri segrevanju sladkorja (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Pri eksperimentalnem delu segrevamo sladkor. Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Ne doseženo  

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

2 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Sladkor sodi med obnovljive surovine, saj se kot 

saharoza pojavlja skoraj v vsem sadju. Učinkovito 

ga lahko pridobimo iz sladkorne pese in 

sladkornega trsa. Rastline predstavljajo obnovljiv 

vir, če jih ne porabljamo hitreje od njihovega 

naravnega prirastka. 

Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Doseženo. 3 

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 54: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kaj nastane pri segrevanju sladkorja (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

Med eksperimentalnim delom ni uporabljen 

katalizator. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 -  ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Voda in ogljikov dioksid nista škodljiva. Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Doseženo. 3 

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Sladkor, ki ga uporabljamo tekom kemijske 

reakcije, lahko povzroča manjše nesreče s 

kemikalijami. 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Doseženo. 3 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 
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Eksperiment z naslovom Kaj nastane pri segrevanju sladkorja lahko ovrednotimo 

kot ustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike 

Zeleni krog 8 kriterijev doseženo (zeleno obarvanje) in  1 kriterij ne doseženo (rdeče 

obarvanje) od skupno 9 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena zvezda 

izkazuje 26/27 doseženih točk. 

Vizualno lahko kriterije metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda 

prikažemo v grafih (slika 14, 15). 

 

Slika 14: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Kaj nastane pri segrevanju sladkorja 

 

Slika 15: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Kaj nastane pri segrevanju sladkorja 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Kaj 

nastane pri segrevanju sladkorja z vidika principov Zelene kemije izkazuje        

88,89  % delež primernosti eksperimenta. 

P1

P3

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P12

0

1

2

3
P1

P3

P5

P6

P7P8

P9

P10

P12



 

66 

 

Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Kaj nastane 

pri segrevanju sladkorja z vidika principov Zelene kemije izkazuje 94,44 % delež 

primernosti eksperimenta. 

Oba površinska indeksa kažeta, da je eksperiment ustrezen za pouk kemije z vidika 

zahtev principov zelene kemije. 

6. eksperiment 

V preglednici 55 je predstavljen eksperiment z naslovom Gorenje ogljikovodikov, 

ki je v i-učbeniku Kemija 9. 

Preglednica 55: Podatki eksperimenta 6 – Gorenje ogljikovodikov 

Jamšek idr. (2014). Kemija 9. i-učbenik za kemijo v 9. razredu osnovne šole. Zavod RS 

za šolstvo. 

Gorenje ogljikovodikov 

Stran 53 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

demonstracijsko eksperimentalno delo ‒ posnetek 

Kemikalije: heksan, toluen 

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

Na urno steklo damo nekaj mL heksana. Heksan 

prižgemo s trsko. Opazujemo spremembe. Enako 

naredimo s toluenom. 

Učni cilji: Operativni cilj: učenci spoznajo osnovne lastnosti 

ogljikovodikov, jih povezujejo z njihovo uporabo in 

varnim ravnanjem; razlikujejo med popolnim in 

nepopolnim gorenjem ogljikovodikov ter vplivi 

produktov gorenja na okolje. 

Predlagane vsebine: reaktivnost ogljikovodikov – 

gorenje ogljikovodikov (popolno in nepopolno) 

 

V preglednici 56 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Gorenje ogljikovodikov z vidika kriterijev metrike Zeleni krog in metrike 

Zelena zvezda. 
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Preglednica 56: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Gorenje ogljikovodikov (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Pri eksperimentu ne preostane nič odpadkov, saj 

sta produkta ogljikov dioksid in voda. 

Odpadki niso nevarni. Doseženo. 3 

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Kemijska reakcija gorenje ogljikovodikov poteka 

v prebitni količini kisika (popolno gorenje). 

Celotna količina ogljikovodika se porabi. 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

/ / 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 

/ 
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Preglednica 57: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Gorenje ogljikovodikov (2. del preglednice)  

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Heksan:  

Toluen:  

(Sigma-aldrich, 2018). 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

1 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Med eksperimentalnim delom niso uporabljena 

topila. 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Doseženo. 3 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 
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Preglednica 58: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Gorenje ogljikovodikov (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Pri eksperimentalnem delu je potrebno 

segrevanje. 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Ne doseženo.  

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

1 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Nobena od vključenih snovi ni obnovljiva. Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

1 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 59: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Gorenje ogljikovodikov (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

Med eksperimentalnim delom ni uporabljen 

katalizator. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 -  ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Pri kemijski reakciji nastaneta ogljikov 

dioksid in voda.  

 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Doseženo. 3 

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Toluen in heksan imata visoko možnost 

povzročitve nesreč. Heksan: vnetljiv, nevaren 

za človeški organizem, škodljiv in okolju 

nevaren. Toluen: vnetljiv, nevaren za človeški 

organizem, škodljiv (Sigma-aldrich, 2018). 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 

1 
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Eksperiment z naslovom Gorenje ogljikovodikov lahko ovrednotimo kot delno 

ustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike Zeleni 

krog 5 kriterijev doseženo (zeleno obarvanje) in 4 kriterije ne doseženo (rdeče 

obarvanje) od skupno 9 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena zvezda 

izkazuje 19/27 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 16, 17). 

 

Slika 16: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Gorenje ogljikovodikov 

 

Slika 17: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Gorenje ogljikovodikov 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Gorenje 

ogljikovodikov z vidika principov Zelene kemije izkazuje 55,56 % delež 

primernosti eksperimenta. 
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Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Gorenje 

ogljikovodikov z vidika principov Zelene kemije izkazuje 55,56 % delež 

primernosti eksperimenta. 

Oba površinska indeksa kažeta, da je eksperiment delno ustrezen za pouk kemije z 

vidika zahtev principov zelene kemije. 

7. eksperiment 

V preglednici 60 je predstavljen eksperiment z naslovom Kakšen je plamen pri 

gorenju heksana in heksena, ki je v delovnem zvezku Peti element 8.  

Preglednica 60: Podatki eksperimenta 7 – Kakšen je plamen pri gorenju heksana in 

heksena 

Devetak, I., Cvirn Pavlin, T. in Jamšek, S. (2010). Peti element 8. Delovni zvezek 

za kemijo v osmem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 
Kakšen je plamen pri gorenju heksana in heksena 

Stran 64 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

demonstracijsko eksperimentalno delo 

Kemikalije: heksan, heksen 

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

V prvo izparilnico nalijemo malo heksana, v drugo pa 

malo heksena. Oba prižgemo z gorečo trsko in 

opazujemo plamen. Opozorilo: preden prižgeš heksan in 

heksen v izparilnicah, dobro zapri in odstrani steklenici s 

heksanom in heksenom. Izparilnice ne premikaj, dokler 

v njih ne zgorita heksan in heksen, saj se lahko tekočini 

izlijeta in povzročita požar. Po končanem gorenju 

počakamo, da se izparilnici ohladita.  

Učni cilj: Operativni cilj: učenci spoznajo osnovne lastnosti 

ogljikovodikov, jih povezujejo z njihovo uporabo in 

varnim ravnanjem; razlikujejo med popolnim in 

nepopolnim gorenjem ogljikovodikov ter vplivi 

produktov gorenja na okolje.  

Predlagane vsebine: reaktivnost ogljikovodikov – 

gorenje ogljikovodikov (popolno in nepopolno). 

 

V preglednici 61 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta Kakšen je 

plamen pri gorenju heksana in heksena z vidika kriterijev metrike Zeleni krog in 

metrike Zelena zvezda. 
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Preglednica 61: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kakšen je plamen pri gorenju heksana in heksena (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Pri eksperimentalnem delu nastaneta pri kemijski 

reakciji produkta ogljikov dioksid in voda. 

 

Odpadki niso nevarni. Doseženo. 3 

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Kemijska reakcija predstavlja gorenje, pri 

katerem se heksan in heksen porabita do konca. 

Nastane stranski produkt – saje. 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

/ / 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 

/ 
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Preglednica 62: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kakšen je plamen pri gorenju heksana in heksena (2. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Heksan:  

Heksen:  

(Sigma-aldrich, 2018). 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

1 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Pri eksperimentalnem delu sta uporabljena 

heksan in heksen, ki imata visoko tveganje za ljudi 

in okolje (Sigma-aldrich, 2018). 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Ne doseženo.  

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 

1 
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Preglednica 63: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kakšen je plamen pri gorenju heksana in heksena (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Eksperimentalno delo je izvedeno pri povišani 

temperaturi, saj je potrebno segrevanje. 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Ne doseženo  

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

1 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Nobena od vključenih snovi ni obnovljiva. Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

1 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V eksperimentalno delo ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 64: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kakšen je plamen pri gorenju heksana in heksena (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

Med eksperimentalnim delom ni uporabljen 

katalizator. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 - ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Produkta nista škodljiva. Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Doseženo. 3 

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Heksan: vnetljiv, nevaren za človeški 

organizem, škodljiv in okolju nevaren. 

Heksen: vnetljiv in nevaren za človeški 

organizem (Sigma-aldrich, 2018). 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 

1 
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Eksperiment z naslovom Kakšen je plamen pri gorenju heksana in heksena lahko 

ovrednotimo kot ne ustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v 

grafikonu metrike Zeleni krog 4 kriterijev doseženo (zeleno obarvanje) in 5 kriterije 

ne doseženo (rdeče obarvanje) od skupno 9 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike 

Zelena zvezda izkazuje 17/27 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 18, 19). 

 

Slika 18: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Kakšen je plamen pri gorenju heksana in 

heksena 

 

Slika 19: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Kakšen je plamen pri gorenju heksana 

in heksena 
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Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Kakšen je 

plamen pri gorenju heksana in heksena z vidika principov Zelene kemije izkazuje 

44,44 % delež primernosti eksperimenta. 

Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Kakšen je 

plamen pri gorenju heksana in heksena z vidika principov Zelene kemije izkazuje 

44,44 % delež primernosti eksperimenta. 

Oba površinska indeksa kažeta, da eksperiment ne ustrezen za pouk kemije z vidika 

zahtev principov zelene kemije. 

8. eksperiment 

V preglednici 65 je predstavljen eksperiment z naslovom Reakcije ogljikovodikov, 

ki je v delovnem zvezku Moja prva kemija. 

Preglednica 65: Podatki eksperimenta 8 – Reakcije ogljikovodikov 

Vrtačnik, M., Wissiak Grm, K.S., Glažar, S. A. in Godec, A. (2014). Moja prva 

kemija. Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole 2. del. Ljubljana: Modrijan 

Reakcije ogljikovodikov 

Stran 17 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

samostojno eksperimentalno delo 

Kemikalije: voda, tekoči ogljikovodik 

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

V stekleno petrijevko nalij destilirano vodo. S kapalko 

na mirno vodno gladino kanemo kapljico vzorca 

tekočega ogljikovodika. 

Učni cilj: Operativni cilj: učenci spoznajo osnovne lastnosti 

ogljikovodikov, jih povezujejo z njihovo uporabo in 

varnim ravnanjem. 

Predlagane vsebine: lastnosti ogljikovodikov (npr. 

topnost, gostota, idr.) glede na zgradbo. 

 

V preglednici 66 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Reakcije ogljikovodikov z vidika kriterijev metrike Zeleni krog in metrike 

Zelena zvezda. 
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Preglednica 66: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Reakcije ogljikovodikov (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Metode z odpadki: presežne raztopine ponudimo 

pooblaščenemu odstranjevalcu odpadkov. 

Heksen:  (Sigma-aldrich, 2018). 

Odpadki niso nevarni. Ne doseženo.  

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

2 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Pri eksperimentalnem delu poteče fizikalna 

sprememba, saj smo tekoči ogljikovodik kanili na 

vodno gladino. 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

/ / 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 

/ 
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Preglednica 67: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Reakcije ogljikovodikov (2. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Heksen:  

(Sigma-aldrich, 2018). 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

2 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Pri eksperimentalnem delu predstavlja topilo 

voda. Uporabljen je tudi heksan (vnetljiv, škodljiv 

za človeški organizem) (Sigma-aldrich, 2018). 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Ne doseženo.  

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

2 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 
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Preglednica 68: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Reakcije ogljikovodikov (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Eksperimentalno delo je izvedeno pri sobni 

temperaturi in atmosferskem tlaku. 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Doseženo 3 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Nobena od vključenih snovi ni obnovljiva. Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

1 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 69: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Reakcije ogljikovodikov (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

Med eksperimentalnim delom ni uporabljen 

katalizator. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 -  ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Ostanke je potrebno primerno odstraniti – 

ponuditi pooblaščenemu odstranjevalcu 

odpadkov (Sigma-aldrich, 2018). 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

2 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Heksen: vnetljiv in nevaren za človeški 

organizem (Sigma-aldrich, 2018). 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

2 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 
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Eksperiment z naslovom Reakcije ogljikovodikov lahko ovrednotimo kot  delno 

ustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike Zeleni 

krog 3 kriterije doseženo (zeleno obarvanje) in 6 kriterijev ne doseženo (rdeče 

obarvanje) od skupno 9 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena zvezda 

izkazuje 18/27 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 20, slika 21). 

 

Slika 20: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Reakcije ogljikovodikov 

 

Slika 21: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Reakcije ogljikovodikov 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Reakcije 

ogljikovodikov z vidika principov Zelene kemije izkazuje 33,33 % delež 

primernosti eksperimenta. 
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Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Reakcije 

ogljikovodikov z vidika principov Zelene kemije izkazuje 61,11 % delež 

primernosti eksperimenta. 

Površinski indeks Zelenega kroga kaže, da eksperiment ni ustrezen. Površinski 

indeks Zelene zvezde kaže, da je eksperiment delno ustrezen. 

9. eksperiment 

V preglednici 70 je predstavljen eksperiment z naslovom Raztapljanje joda v 

alkanih in vodi, ki je v delovnem zvezku Kemija danes 1. 

Preglednica 70: Podatki eksperimenta 9 – Raztapljanje joda v alkanih in vodi 

Graunar, M., Modec, B., Dolenc, D., Gabrič A. in Slatinek Žigon, M. (2014). 

Kemija danes 1. Delovni zvezek za kemijo v 8. razredu osnovne šole. Ljubljana: 

DZS.  
Raztapljanje joda v alkanih in vodi 

Stran 88 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

samostojno eksperimentalno delo 

Kemikalije: 3 mL jodovice, 2 mL cikloheksana 

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

V epruveto damo 3 mL jodovice. Dodamo 2 mL alkana, 

epruveto zamašimo in močno pretresemo. 

Učni cilj Operativni cilj: učenci spoznajo osnovne lastnosti 

ogljikovodikov, jih povezujejo z njihovo uporabo in 

varnim ravnanjem. 

Predlagane vsebine: lastnosti ogljikovodikov (npr. 

topnost, gostota, idr.) glede na zgradbo. 

 

V preglednici 71 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Raztapljanje joda v alkanih in vodi z vidika kriterijev metrike Zeleni krog 

in metrike Zelena zvezda. 

 



 

85 

 

Preglednica 71: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Raztapljanje joda v alkanih in vodi (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Metode z odpadki: presežne raztopine ponudimo 

pooblaščenemu odstranjevalcu odpadkov (Sigma-

aldrich, 2018). 

Odpadki niso nevarni. Ne doseženo.  

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

2 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Pri eksperimentalnem delu poteče fizikalna 

sprememba, saj smo v cikloheksanu raztopili jod. 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

/ / 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 

/ 
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Preglednica 72: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Raztapljanje joda v alkanih in vodi (2. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Jodovica:  

Cikloheksan:  

(Sigma-aldrich, 2018). 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

1 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Pri eksperimentalnem delu je kot topilo 

uporabljena jodovica, katera je nevarna za 

človeški organizem, škodljiva in okolju nevarna 

(Sigma-aldrich, 2018). 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Ne doseženo.  

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 

1 
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Preglednica 73: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Raztapljanje joda v alkanih in vodi (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Eksperimentalno delo je izvedeno pri sobni 

temperaturi in atmosferskem tlaku. 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Doseženo. 3 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Nobena od vključenih snovi ni obnovljiva. Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

1 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 74: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Raztapljanje joda v alkanih in vodi (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

Med eksperimentalnim delom ni uporabljen 

katalizator. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 -  ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Nobena od snovi ni razgradljiva. Vse 

uporabljene snovi so škodljive, zato jih 

moramo primerno odstraniti (Sigma-aldrich, 

2018). 

 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

1 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Jodovica: nevarna za človeški organizem, 

škodljiva in okolju nevarna. 

Cikloheksan: vnetljiv, nevaren za človeški 

organizem, škodljiv, okolju nevaren (Sigma-

aldrich, 2018). 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 

1 
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Eksperiment z naslovom Raztapljanje joda v alkanih in vodi lahko ovrednotimo kot 

ne ustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike 

Zeleni krog 3 kriterije doseženo (zeleno obarvanje) in 6 kriterijev ne doseženo 

(rdeče obarvanje) od skupno 9 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena 

zvezda izkazuje 16/27 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 22, 23). 

 

Slika 22: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Raztapljanje joda v alkanih in vodi 

 

Slika 23: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Raztapljanje joda v alkanih in vodi 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom 

Raztapljanje joda v alkanih in vodi z vidika principov Zelene kemije izkazuje     

33,33 % delež primernosti eksperimenta. 
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Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom 

Raztapljanje joda v alkanih in vodi z vidika principov Zelene kemije izkazuje    

38,89 % delež primernosti eksperimenta. 

Oba površinska indeksa kažeta, da eksperiment ne ustrezen za pouk kemije z vidika 

zahtev principov zelene kemije. 

10. eksperiment 

V preglednici 75 je predstavljen eksperiment z naslovom Gorenje ogljikovodikov, 

ki je v delovnem zvezku Peti element 8.  

Preglednica 75: Podatki eksperimenta 10 – Gorenje ogljikovodikov 

Devetak, I., Cvirn Pavlin, T. in Jamšek, S. (2010). Peti element 8. Delovni zvezek 

za kemijo v osmem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 
Gorenje ogljikovodikov 

Stran 64 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

samostojno eksperimentalno delo 

Kemikalije: / 

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

Prižgemo vžigalnik. Nad vžigalnikom primaknemo 

narobe obrnjeno čašo.  

Učni cilj: Operativni cilj: učenci spoznajo osnovne lastnosti 

ogljikovodikov, jih povezujejo z njihovo uporabo in 

varnim ravnanjem; razlikujejo med popolnim in 

nepopolnim gorenjem ogljikovodikov ter vplivi 

produktov gorenja na okolje. 

Predlagane vsebine: reaktivnost ogljikovodikov – 

gorenje ogljikovodikov (popolno in nepopolno) 

 

V preglednici 76 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Gorenje ogljikovodikov z vidika kriterijev metrike Zeleni krog in metrike 

Zelena zvezda. 
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Preglednica 76: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Gorenje ogljikovodikov (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Pri eksperimentalnem delu ne nastanejo nevarni 

odpadki, saj sta produkta ogljikov dioksid in voda. 

. 

Odpadki niso nevarni. Doseženo. 3 

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Kemijska reakcija gorenje ogljikovodikov poteka 

v prebitni količini kisika, saj nastane popolno 

gorenje. To pomeni, da se celotna ogljikovodika 

porabita.  

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

/ / 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 

/ 
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Preglednica 77: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Gorenje ogljikovodikov (2. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Butan:   (Sigma-aldrich, 2018). 

 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

2 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Med eksperimentalnim poskusom je uporabljen 

butan. Butan:   (Sigma-aldrich, 

2018). 

 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Ne doseženo.  

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

2 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 
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Preglednica 78: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Gorenje ogljikovodikov (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Pri eksperimentalnem delu je potrebno 

segrevanje. 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Ne doseženo  

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

1 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Nobena od vključenih snovi ni obnovljiva. Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

1 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 79: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Gorenje ogljikovodikov (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

Med eksperimentalnim delom ni uporabljen 

katalizator. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 -  ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Pri kemijski reakciji nastaneta ogljikov 

dioksid in voda.  

 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Doseženo. 1 

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Butan: zelo lahko vnetljiv plin in plin pod 

tlakom (Sigma-aldrich, 2018). 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

2 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 
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Eksperiment z naslovom Gorenje ogljikovodikov lahko ovrednotimo kot ne 

ustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike Zeleni 

krog 3 kriterije doseženo (zeleno obarvanje) in 6 kriterijev ne doseženo (rdeče 

obarvanje) od skupno 9 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena zvezda 

izkazuje 18/27 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 24, 25). 

 

Slika 24: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Gorenje ogljikovodikov 

 

Slika 25: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Gorenje ogljikovodikov 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Gorenje 

ogljikovodikov z vidika principov Zelene kemije izkazuje 33,33 % delež 

primernosti eksperimenta. 
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Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Gorenje 

ogljikovodikov z vidika principov Zelene kemije izkazuje 50,00 % delež 

primernosti eksperimenta. 

Oba površinska indeksa kažeta, da je eksperiment neustrezen za pouk kemije z 

vidika zahtev principov zelene kemije. 

  



 

97 

 

4.1.1.1.1 Sinteza rezultatov preučevanih eksperimentov učnega sklopa Družina ogljikovodikov s polimeri z vidika zahtev principov zelene 

kemije 

 

V Preglednici 80 so zbrani rezultati preučevanih eksperimentov učnega sklopa Družina ogljikovodikov s polimeri, iz učnega načrta za osnovno 

šolo, z vidika zahtev principov zelene kemije. 

Preglednica 80: Sinteza rezultatov preučevanih eksperimentov učnega sklopa Družina ogljikovodikov s polimeri z vidika zahtev principov zelene kemije 

Zaporedna št. 

eksperimenta 

Naslov eksperimenta Površinski indeks metrike 

Zelenega kroga [%] 

Površinski indeks metrike 

Zelene zvezde [%] 

Ustreznost 

1 Reakciji adicije in substitucije (1.del) 40,00 45,00 Ne ustrezen. 

Reakciji adicije in substitucije (2.del) 30,00 35,00 Ne ustrezen. 

2 Nasičeni in nenasičeni ogljikovodiki 30,00 35,00 Ne ustrezen. 

3 Kreking parafinskega olja (1. del) 30.00 45,00 Ne ustrezen. 

Kreking parafinskega olja (2. del) 33,33 44,44 Ne ustrezen. 

4 Se ogljikovodiki mešajo z vodo 33,33 36,11 Ne ustrezen. 

5 Kaj nastane pri segrevanju sladkorja 88,89 94,44 Ustrezen. 

6 Gorenje ogljikovodikov 55,56 55,56 Delno ustrezen. 

7 Kakšen je plamen pri gorenju heksana in 

heksena 

44,44 44,44 Ne ustrezen. 

8 Reakcije ogljikovodikov 33,33 61,11 Ne 

ustrezen. 

Delno 

ustrezen. 

9 Raztapljanje joda v alkanih in vodi 33,33 38,89 Ne ustrezen. 

10 Gorenje ogljikovodikov 33,33 50,00 Ne ustrezen. 
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Med preučevanimi eksperimenti nakazujejo rezultati, da je 7 od 10 preučevanih 

eksperimentov iz vsebinskega sklopa Družina ogljikovodikov s polimeri ne 

ustreznih glede zahtev principov zelene kemije. 2 od 10 preučevanih eksperimentov 

je delno ustreznih glede zahtev principov zelene kemije. 1 od 10 preučevanih 

eksperimentov je ustrezen glede na zahteve principov zelene kemije. Med 

izračunanima indeksoma površine Zelenega kroga in Zelene zvezde se pojavijo 

večje razlike v rezultatih pri enem od eksperimentov, t.j. pri osmem eksperimentu 

z naslovom Reakcije ogljikovodikov. Razlike izhajajo iz večje natančnosti 

opredelitve kriterijev pri metriki Zelena zvezda (tro-stopenjska lestvica ustreznosti) 

v primerjavi z metriko Zeleni krog (dvo-stopenjska lestvica ustreznosti) z vidika 

zahtev principov zelene kemije.  

4.1.1.2 KISIKOVA DRUŽINA ORGANSKIH SPOJIN 

 

1. eksperiment 

V Preglednici 81 je predstavljen eksperiment z naslovom Vnetljivost etanola – 

primerjava z vodo in ogljikovodiki, ki je v delovnem zvezku Pogled v kemijo 9. 

Preglednica 81: Podatki eksperimenta 1 – Vnetljivost etanola – primerjava z vodo in 

ogljikovodiki 

Kornhauser, A. in Frazer, M. (2006). Pogled v kemijo 9. Delovni zvezek za deveti razred 

osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Vnetljivost etanola – primerjava z vodo in ogljikovodiki 

Stran 16 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

demonstracijska oblika eksperimentalnega dela 

Kemikalije: 

etanol  

heksan ali cikloheksan  

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

Pripravimo tri kosmiče bombažne vate. Prenesemo  na 

urna stekla. Prvi kosmič omočimo z vodo, primemo ga s 

kleščami in približamo plamenu gorilnika. Opazujemo, 

kdaj se kosmič vname in zagori. Na drugi kosmič 

kanemo par kapljic etanola – 3 m stran od gorilnika in 

takoj zamašimo steklenico. Kosmič primemo s kleščami 

in ga počasi približamo plamenu in opazujemo, kdaj se 

vname. Na tretji kosmič kanemo par kapljic heksana ali 

cikloheksana. Kosmič približamo plamenu in 

opazujemo, na kateri razdalji od plamena se vname. 

Učni cilj: Operativni cilj: učenci proučijo lastnosti glavnih skupin 

organskih kisikovih spojin in jih povežejo z uporabo v 

življenju in industriji.  

Predlagane vsebine: alkoholi, lastnosti in uporaba 

kisikovih organskih spojin – reaktivnost v primerjavi z 

vodo in ogljikovodiki. 
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V preglednici 82 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Vnetljivost etanola – primerjava z vodo in ogljikovodiki z vidika 

kriterijev metrike Zeleni krog in metrike Zelena zvezda. 
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Preglednica 82: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Vnetljivost etanola – primerjava z vodo in ogljikovodiki (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Pri eksperimentalnem delu kot produkt nastaneta 

ogljikov dioksid in voda. 

Odpadki niso nevarni. Doseženo. 3 

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Pri gorenju v prebitku kisika se alkoholi 

popolnoma oksidirajo, nastaneta ogljikov dioksid 

in voda. (Cikloheksan je bolj vnetljiv od etanola). 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

/ / 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 
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Preglednica 83: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Vnetljivost etanola – primerjava z vodo in ogljikovodiki (2. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Etanol:  

Heksan:  

Cikloheksan:  

(Sigma-aldrich, 2018). 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

1 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Topila imajo visoko tveganje do zdravja ljudi in 

okolja (Sigma-aldrich, 2018). 

 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Ne doseženo.  

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 

1 
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Preglednica 84: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Vnetljivost etanola – primerjava z vodo in ogljikovodiki (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Eksperimentalno delo je izvedeno pri visoki 

temperaturi. 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Ne doseženo.  

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

2 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Nobena od vključenih snovi ni obnovljiva. Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

1 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 85: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Vnetljivost etanola – primerjava z vodo in ogljikovodiki (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

V eksperimentalnem delu ni uporabljen 

katalizator. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 -  ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Nobena od snovi ni razgradljiva. Vse 

uporabljene snovi so škodljive, zato jih 

moramo primerno odstraniti (Sigma-aldrich, 

2018). 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

1 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Etanol, heksan/cikloheksan imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s kemikalijami. 

Etanol: vnetljiv, škodljiv. 

Heksan: vnetljiv, nevaren za človeški 

organizem, škodljiv in okolju nevaren. 

Cikloheksan:  vnetljiv, nevaren za človeški 

organizem, škodljiv in okolju nevaren 

(Sigma-aldrich, 2018). 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 

1 
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Eksperiment z naslovom Vnetljivost etanola – primerjava z vodo in ogljikovodiki 

lahko ovrednotimo kot ne ustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v 

grafikonu metrike Zeleni krog 3 kriterije doseženo (zeleno obarvanje) in 6 kriterijev 

ne doseženo (rdeče obarvanje) od skupno 9 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike 

Zelena zvezda izkazuje 16/27 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 26, 27). 

 

Slika 26: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Vnetljivost etanola - primerjava z vodo in 

ogljikovodiki 

 

Slika 27: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Vnetljivost etanola - primerjava z vodo 

in ogljikovodiki 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Vnetljivost 

etanola – primerjava z vodo in ogljikovodiki z vidika principov Zelene kemije 

izkazuje 33,33 % delež primernosti eksperimenta. 
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Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Vnetljivost 

etanola – primerjava z vodo in ogljikovodiki z vidika principov Zelene kemije 

izkazuje 38,89 % delež primernosti eksperimenta. 

Oba površinska indeksa kažeta, da eksperiment ni ustrezen za pouk kemije z vidika 

zahtev principov zelene kemije. 

2. eksperiment 

V preglednici 86 je predstavljen eksperiment z naslovom Oksidacija etanola, ki je 

v delovnem zvezku Kemija danes 2. 

Preglednica 86: Podatki eksperimenta 2  – Oksidacija etanola 

Dolenc, D., Graunar, M. in Modec, B. (2014). Kemija danes 2. Delovni zvezek za kemijo 

v 9. razredu osnovne šole. 

Oksidacija etanola 

Stran 35 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

samostojno eksperimentalno delo 

Kemikalije: 

etanol  

kisla raztopina kalijevega dikromata 

 
Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

V epruveto prenesemo 0,5 mL etanola, dodamo 0,5 mL 

kisle raztopine kalijevega dikromata (5 M raztopino 

žveplove kisline in 0,1 M raztopino kalijevega 

dikromata zmešamo v razmerju 2 : 1) in epruveto 

dobro pretresemo. Pustimo stati približno 1 minuto in 

opazujemo, ali se spremeni barva. 

Učni cilj: Operativni cilj: učenci proučijo lastnosti glavnih skupin 

organskih kisikovih spojin in jih povežejo z uporabo v 

življenju in industriji. 

Predlagane vsebine: skupine organskih kisikovih spojin 

(alkoholi, karboksilne kisline, aldehidi). Lastnosti in 

uporaba kisikovih organskih spojin (vpliv funkcionalne 

skupine na lastnosti). 

 

V preglednici 87 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Oksidacija etanola z vidika kriterijev metrike Zeleni krog in metrike 

Zelena zvezda. 
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Preglednica 87: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Oksidacija etanola (1. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Etanol:  

Žveplova kislina:  

Kalijev dikromat:

 
Odpadne snovi učitelj shrani v posodi za strupene 

anorganske snovi in jih ponudi pooblaščenemu 

odstranjevalcu odpadkov (Sigma-aldrich, 2018). 

Odpadki niso nevarni. Ne doseženo.  

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

1 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Kemijska reakcija je brez presežnega reagenta, 

saj se reagent (etanol) v celoti porabi. Kemijska 

reakcija je brez stranskega produkta.  

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

Doseženo. 3 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 
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Preglednica 88: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Oksidacija etanola (2. del preglednice)  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Etanol:  

Žveplova kislina:  

Kalijev dikromat:

 (Sigma-aldrich, 2018). 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

1 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Topila imajo visoko tveganje do zdravja ljudi in 

okolja (Sigma-aldrich, 2018). 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Ne doseženo.  

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 

1 
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Preglednica 89: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Oksidacija etanola (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Eksperimentalno delo je izvedeno pri sobni 

temperaturi in atmosferskem tlaku. 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Doseženo. 3 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Nobena od vključenih snovi ni obnovljiva. Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

1 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 90: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Oksidacija etanola (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

V eksperimentalnem delu je prisoten 

katalizator kisla raztopina kalijevega 

dikromata in ima visoko tveganje za zdravje 

ljudi in okolje (Sigma-aldrich, 2018). 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Ne doseženo.  

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

1 

P10 -  ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Nobena od snovi ni razgradljiva. Vse 

uporabljene snovi so škodljive, zato jih 

moramo primerno odstraniti (Sigma-aldrich, 

2018). 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

1 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Etanol in kisla raztopina kalijevega 

dikromata imata visoko možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

Etanol: vnetljiv, škodljiv. 

Kisla raztopina kalijevega dikromata: 

oksidativna, nevarna za človeški organizem, 

jedka, strupena in okolju nevarna (Sigma-

aldrich, 2018). 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 

1 
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Eksperiment z naslovom Oksidacija etanola lahko ovrednotimo kot ne ustrezen z 

vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike Zeleni krog 3 

kriterije doseženo (zeleno obarvanje) in 7 kriterijev ne doseženo (rdeče obarvanje) 

od skupno 10 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena zvezda izkazuje 16/30 

doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 28, 29). 

 

Slika 28: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Oksidacija etanola 

 

Slika 29: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Oksidacija etanola 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Oksidacija 

etanola z vidika principov Zelene kemije izkazuje 30,00 % delež primernosti 

eksperimenta. 
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Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Oksidacija 

etanola z vidika principov Zelene kemije izkazuje 30,00 % delež primernosti 

eksperimenta. 

Oba površinska indeksa kažeta, da eksperiment ni ustrezen za pouk kemije z vidika 

zahtev principov zelene kemije.  

3. eksperiment 

V preglednici 91 je predstavljen eksperiment z naslovom Vpliv toplote na lastnosti 

polimerov, ki je v delovnem zvezku Moja prva kemija. 

Preglednica 91: Podatki eksperimenta 3 – Vpliv toplote na lastnosti polimerov 

 Vrtačnik, M., Wissiak Grm, K. S., Glažar, S. A. in Godec, A. (2016). Moja prva kemija. 

Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole 2. del. Ljubljana: Modrijan. 

Vpliv toplote na lastnosti polimerov 

Stran 38 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

samostojno eksperimentalno delo 

Kemikalije/ sestavine:: košček poliestra, bakelita, olietena in polistirena 

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

Pripravimo vodno kopel in vanjo potopimo koščke 

polimernih snovi ter segrevamo. Temperature vodne 

kopeli naj bo 70 °C. Z lesenimi kleščami večkrat 

prenesemo iz vodne kopeli vzorce polimerov in 

opazujemo spremembe. Tiste vzorce, ki se pri segrevanju 

na vodni kopeli ne bodo zmehčali, posušimo, jih damo v 

izparilnico in segrevamo brez vodne kopeli. 

Učni cilj: Operativni cilj: učenci  spoznajo nekaj primerov 

sinteznih kondenzacijskih polimerov sinteznih 

kondenzacijskih polimerov kisikove družine organskih 

spojin ter njihovih lastnosti v povezavi z uporabo in 

vplivi na okolje; uporabljajo eksperimentalno 

raziskovalni pristop oziroma laboratorijske spretnosti. 

Predlagane vsebine: kondenzacijski polimeri kisikove 

družine organskih spojin (poliestri): lastnosti, uporaba in 

vpliv na okolje. 

 

V preglednici 92 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Vpliv toplote na lastnosti polimerov z vidika kriterijev metrike Zeleni 

krog in metrike Zelena zvezda. 
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Preglednica 92: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Vpliv toplote na lastnosti polimerov (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Odpadki ne predstavljajo nevarnosti za okolje in 

ljudi, saj jih lahko recikliramo in ponovno 

uporabimo. 

Odpadki niso nevarni. Doseženo. 3 

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Pri eksperimentalnem delu segrevamo vzorce 

polimerov.  

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

/ / 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 

/ 
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Preglednica 93: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Vpliv toplote na lastnosti polimerov (2. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Vse uporabljene snovi so neškodljive. Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo. 3 

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Med eksperimentalnim delom niso uporabljena 

nobena topila. 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Doseženo. 3 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 

 



 

114 

 

Preglednica 94: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Vpliv toplote na lastnosti polimerov (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Eksperimentalno delo je izvedeno v vodni kopeli, 

ki ima 70 °C. 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Ne doseženo.  

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

2 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Nobena od vključenih snovi ni obnovljiva. Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

1 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 95: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Vpliv toplote na lastnosti polimerov (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

Pri eksperimentalnem delu ni uporabljen 

katalizator.  

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 -  ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Pri eksperimentalnem delu so se termoplasti 

(poliester, polistiren, polieten) zmehčali; 

termoset (bakelit) pa se ni zmehčal. Ker se 

termoseti pri segrevanju ne zmehčajo, jih 

lahko zdrobimo in uporabimo kot polnila; 

termoplasti se hitro zmehčajo in to omogoča 

njihovo oblikovanje in segrevanje. 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Doseženo. 3 

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Snovi, ki se uporabljajo pri 

eksperimentalnem delu, niso nevarne. 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Doseženo. 3 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 
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Eksperiment z naslovom Vpliv toplote na lastnosti polimerov lahko ovrednotimo 

kot ustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike 

Zeleni krog 7 kriterije doseženo (zeleno obarvanje) in 2 kriterijev ne doseženo 

(rdeče obarvanje) od skupno 9 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena 

zvezda izkazuje 24/27 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 30, 31). 

 

Slika 30: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Vpliv toplote na lastnosti polimerov 

 

Slika 31: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Vpliv toplote na lastnosti polimerov 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Vpliv 

toplote na lastnosti polimerov z vidika principov Zelene kemije izkazuje 77,78 % 

delež primernosti eksperimenta. 
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Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Vpliv 

toplote na lastnosti polimerov z vidika principov Zelene kemije izkazuje 83,33 % 

delež primernosti eksperimenta. 

Oba površinska indeksa kažeta, da je eksperiment ustrezen za pouk kemije z vidika 

zahtev principov zelene kemije. 

4. eksperiment 

V preglednici 96 je predstavljen eksperiment z naslovom Preizkus metanojske in 

etanojske kisline z indikatorjem, ki je v delovnem zvezku Pogled v kemijo 9. 

Preglednica 96: Podatki eksperimenta 4 – Preizkus metanojske in etanojske kisline z 

indikatorjem 

Kornhauser, A. in Frazer, M. (2006). Pogled v kemijo 9. Delovni zvezek za deveti 

razred osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga. 
Preizkus metanojske in etanojske kisline z indikatorjem 

Stran 32 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

samostojno eksperimentalno delo 

Kemikalije: razredčene raztopine klorovodikove, metanojske in 

etanojske kisline 

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

V dve epruveti damo po 3 cm3 ene izmed kislin. Za vsako 

dvojico dodamo v prvo epruveto nekaj kapljic raztopine 

lakmusa in v drugo nekaj kapljic raztopine univerzalnega 

indikatorja. Eksperiment lahko izvedemo tudi tako, da 

kanemo kapljico kisline na lakmusov papir ali na 

univerzalni indikatorski papir. 

(Trditev, da je klorovodikova kislina močnejša kot 

metanojska in ta močnejša kot etanojska, je sprejemljiva, 

vendar ne smemo pretiravati. Opozoriti moramo, da bi 

lahko zanesljivo primerjali le raztopini obeh kislin z 

enakima koncentracijama.) 

Učni cilj: Operativni cilj: učenci spoznajo osnovne lastnosti 

ogljikovodikov, jih povezujejo z njihovo uporabo in 

varnim ravnanjem;  

Predlagane vsebine: skupine organskih kisikovih spojin 

(karboksilne kisline), lastnosti in uporaba kisikovih 

organskih spojin (kislost/bazičnost). 

 

V preglednici 97 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Preizkus metanojske in etanojske kisline z indikatorjem z vidika kriterijev 

metrike Zeleni krog in metrike Zelena zvezda.
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Preglednica 97: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Preizkus metanojske in etanojske kisline z indikatorjem (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Klorovodikova kislina:   

metanojska kislina:  

etanojska kislina, 

univerzalni indikator (Sigma-aldrich, 2018). 

 

Odpadki niso nevarni. Ne doseženo.  

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

1 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Pri eksperimentalnem delu ne poteče kemijska 

reakcija. 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

/ / 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 

/ 
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Preglednica 98: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Preizkus metanojske in etanojske kisline z indikatorjem (2. del preglednice) 

 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Klorovodikova kislina:   

metanojska kislina:  

(Sigma-aldrich, 2018). 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

1 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Topila imajo visoko tveganje do zdravja ljudi in 

okolja (Sigma-aldrich, 2018). 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Ne doseženo.  

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 

1 
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Preglednica 99: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Preizkus metanojske in etanojske kisline z indikatorjem (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Eksperimentalno delo je izvedeno pri sobni 

temperaturi in atmosferskem tlaku. 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Doseženo. 3 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Nobena od vključenih snovi ni obnovljiva. Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

1 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 100: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Preizkus metanojske in etanojske kisline z indikatorjem (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

V eksperimentalnem delu ni uporabljen 

katalizator. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 -  ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Klorovodikova kislina in metanojska kislina 

sta nevarni, zato ju moramo primerno 

odstraniti (Sigma-aldrich, 2018). 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

1 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Klorovodikova kislina je jedka in škodljiva. 

Metanojska kislina je vnetljiva, strupena in 

jedka (Sigma-aldrich, 2018). 

 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 

1 
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Eksperiment z naslovom Preizkus metanojske in etanojske kisline z indikatorjem 

lahko ovrednotimo kot ne ustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v 

grafikonu metrike Zeleni krog 3 kriterijev doseženo (zeleno obarvanje) in 6 kriterije 

ne doseženo (rdeče obarvanje) od skupno 9 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike 

Zelena zvezda izkazuje 15/27 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 32, 33). 

 

Slika 32: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Preizkus metanojske in etanojske kisline z 

indikatorjem 

 

Slika 33: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Preizkus metanojske in etanojske 

kisline z indikatorjem 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Preizkus 

metanojske in etanojske kisline z indikatorjem z vidika principov Zelene kemije 

izkazuje 33,33 % delež primernosti eksperimenta. 
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Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Preizkus 

metanojske in etanojske kisline z indikatorjem z vidika principov Zelene kemije 

izkazuje 36,11 % delež primernosti eksperimenta. 

Oba površinska indeksa kažeta, da je eksperiment ne ustrezen za pouk kemije z 

vidika zahtev principov zelene kemije. 

5. eksperiment 

V preglednici 101 je predstavljen eksperiment z naslovom Estre zaznamo po 

njihovem vonju, ki je v delovnem zvezku Kemija danes 2. 

Preglednica 101: Podatki eksperimenta 5 – Estre zaznamo po njihovem vonju 

Dolenc, D., Graunar, M. in Modec, B. (2014). Kemija danes 2. Delovni zvezek 

za kemijo v 9. razredu osnovne šole. 
Estre zaznamo po njihovem vonju 

Stran 41 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

demonstracijsko eksperimentalno delo 

Kemikalije: 

etanol,  

koncentrirana ocetna kislina (ledocet),  

koncentrirana žveplova kislina,  

raztopina natrijevega karbonata. 

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

Pripravimo vročo vodno kopel: v čašo nalijemo vodo do 

polovice in segrejemo do vročega. Segrevamo na 

električnem kuhalniku. V epruveto nalijemo 1 mL 

koncentrirane ocetne kisline in dodamo 2 mL etanola. 

Nato previdno dodamo še 5 kapljic koncentrirane 

žveplove kisline. Epruveto postavimo v vročo (ne vrelo) 

vodno kopel za nekaj minut. Epruvete nato pustimo, da 

se malo ohladi (lahko tudi previdno povohamo) in 

vsebino epruvete zlijemo v čašo z raztopino natrijevega 

karbonata. 

Učni cilj: Operativni cilj: učenci proučijo lastnosti glavnih skupin 

organskih kisikovih spojin in jih povežejo z uporabo v 

življenju in industriji; v zapisu spojin ali modelu 

prepoznajo hidroksilno, karbonilno, karboksilno in 

estrsko funkcionalno skupino. 

Predlagane vsebine: skupine organskih kisikovih spojin 

– estri. 

 

V preglednici 102 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Estre zaznamo po njihovem vonju z vidika kriterijev metrike Zeleni krog 

in metrike Zelena zvezda. 
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Preglednica 102: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Estre zaznamo po njihovem vonju (1. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Etanol:  

Koncentrirana ocetna kislina (ledocet):  

Koncentrirana žveplova kislina:  

Vse uporabljene snovi so škodljive, zato jih 

moramo primerno odstraniti v posode za kisle in 

bazične snovi (Sigma-aldrich, 2018). 

Odpadki niso nevarni. Ne doseženo.  

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

2 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Estrenje je obojesmerna ravnotežna reakcija. Pri 

pogojih opisanega eksperimentalnega dela je v  

ravnotežni zmesi več ocetne kisline in etanola. 

Vrednost ravnotežne konstante pri 25 °C je 4.  

 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

Ne doseženo.  

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

2 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 
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Preglednica 103: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Estre zaznamo po njihovem vonju (2. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Etanol:  

Koncentrirana ocetna kislina (ledocet):  

Koncentrirana žveplova kislina:  

(Sigma-aldrich, 2018). 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

2 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Topila imajo zmerno tveganje do zdravja ljudi in 

okolja (Sigma-aldrich, 2018). 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Ne doseženo.  

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

2 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 
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Preglednica 104: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Estre zaznamo po njihovem vonju (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Za eksperimentalno delo si pripravimo vročo 

vodno kopel, v katero postavimo epruvete. Na 

koncu vsebine epruvet hladimo in zlijemo v čašo z 

raztopino natrijevega karbonata. 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Ne doseženo.  

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

2 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Nobena od vključenih snovi ni obnovljiva. Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

1 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 
Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 105: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Estre zaznamo po njihovem vonju (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

V eksperimentalnem delu je prisoten 

katalizator žveplova kislina, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje (Sigma-aldrich, 

2018). 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Ne doseženo.  

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

1 

P10 - ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Nobena od snovi ni razgradljiva. Vse 

uporabljene snovi so škodljive, zato jih 

moramo primerno odstraniti v posode za kisle 

in bazične snovi in ponuditi pooblaščenemu 

odstranjevalcu odpadkov (Sigma-aldrich, 

2018). 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

1 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Eksperimentalno delo ni nevarno, ker pa 

uporabljamo jedke snovi, moramo biti 

previdni. Na koncu pazimo, da je ohlajena 

vsebina epruvete in to zlijemo v raztopino 

natrijevega karbonata (Sigma-aldrich, 

2018). 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

2 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 
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Eksperiment z naslovom Estre zaznamo po njihovem vonju lahko ovrednotimo kot 

ne ustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike 

Zeleni krog 1 kriterij doseženo (zeleno obarvanje) in 9 kriterijev ne doseženo (rdeče 

obarvanje) od skupno 10 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena zvezda 

izkazuje 18/30 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 34, 35). 

 

Slika 34: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Estre zaznamo po njihovem vonju 

 

Slika 35: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Estre zaznamo po njihovem vonju 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Gorenje 

ogljikovodikov z vidika principov Zelene kemije izkazuje 10,00 % delež 

primernosti eksperimenta. 
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Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Estre 

zaznamo po njihovem vonju z vidika principov Zelene kemije izkazuje 40,00 % 

delež primernosti eksperimenta. 

Oba površinska indeksa kažeta, da je eksperiment ne ustrezen za pouk kemije z 

vidika zahtev principov zelene kemije. 

6. eksperiment 

V preglednici 106 je predstavljen eksperiment z naslovom Ugotovi v čem so topne 

maščobe, ki je v delovnem zvezku Peti element 9. 

Preglednica 106: Podatki eksperimenta 6 – Ugotovi, v čem so topne maščobe 

Devetak, I., Cvirn Pavlin, T. in Jamšek, S. (2010). Peti element 9. Delovni zvezek 

za kemijo v devetem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 
Ugotovi, v čem so topne maščobe 

Stran 39 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

samostojno eksperimentalno delo 

Kemikalije: vzorci maščob (jedilno olje, maslo, margarina, svinjska 

mast), 20 mL destilirane vode, 20 mL heksana, 20 mL 

etanola 

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

Označimo epruvete in v vsako damo enako količino 

posameznega vzorca maščobe (kapljico olja, konico 

spatule masla, margarine in masti) nato po 5 mL 

destilirane vode. V naslednje 4 epruvete, ki jih tudi 

označimo, damo enako količino posameznega vzorca in 

nato še 5 mL heksana. V zadnje štiri epruvete damo 

enako količino posameznega vzorca in nato v vsako 

epruveto še po 5 mL etanola. Vsako epruveto zamašimo 

z zamaškom. Za posamezno topilo uporabimo drug 

zamašek. Preden uporabimo zamašek za drugo epruveto, 

ga obrišemo v papirnato brisačo. Epruvete pretresemo, 

vsako enako močno in z enakim številom tresljajev. 

Učni cilj: operativni cilj: učenci znajo opredeliti maščobe kot estre 

maščobnih kislin in glicerola, poznajo njihove osnovne 

lastnosti in vire. 

Predlagane vsebine: Maščobe (sestava, viri, lastnosti, 

uporaba in pomen za živa bitja). 

 

V preglednici 107 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Ugotovi, v čem so topne maščobe, z vidika kriterijev metrike Zeleni krog 

in metrike Zelena zvezda.  
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Preglednica 107: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Ugotovi, v čem so topne maščobe (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Heksan:  

Etanol:  (Sigma-aldrich, 2018). 

Odpadki niso nevarni. Ne doseženo.  

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

1 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Med eksperimentalnim delom poteče fizikalna 

sprememba.  

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

/ / 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 

/ 
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Preglednica 108: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Ugotovi, v čem so topne maščobe (2. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Heksan:  

Etanol:  

(Sigma-aldrich, 2018). 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

1 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Topila imajo visoko tveganje do zdravja ljudi in 

okolja (Sigma-aldrich, 2018). 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Ne doseženo.  

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 

1 
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Preglednica 109: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Ugotovi, v čem so topne maščobe (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Eksperimentalno delo je izvedeno pri sobni 

temperaturi in atmosferskem tlaku. 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Doseženo. 3 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Vzorce maščob (jedilno olje, maslo, margarina, 

svinjska mast) lahko vključimo pod obnovljive, 

medtem heksan in etanol nista obnovljivega 

izvora. 

Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

2 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 110: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Ugotovi, v čem so topne maščobe (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

V eksperimentalnem delu ni uporabljen 

katalizator. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Ne doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 - ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Heksan in etanol nista razgradljiva. Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

2 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Heksan in etanol imata zmerno možnost 

povzročitve nesreč. 

Etanol je vnetljiv in škodljiv. 

Heksan: vnetljiv, nevaren za človeški 

organizem, škodljiv in okolju nevaren 

(Sigma-aldrich, 2018). 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 

1 
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Eksperiment z naslovom Ugotovi, v čem so topne maščobe lahko ovrednotimo kot 

neustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike 

Zeleni krog 3 kriterije doseženo (zeleno obarvanje) in 6 kriterijev ne doseženo 

(rdeče obarvanje) od skupno 9 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena 

zvezda izkazuje 17/27 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 36, 37). 

 

Slika 36: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Ugotovi, v čem so topne maščobe 

 

Slika 37: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Ugotovi, v čem so topne maščobe 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Gorenje 

ogljikovodikov z vidika principov Zelene kemije izkazuje 33,33 % delež 

primernosti eksperimenta. 
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Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Gorenje 

ogljikovodikov z vidika principov Zelene kemije izkazuje 47,22 % delež 

primernosti eksperimenta. 

Oba površinska indeksa kažeta, da je eksperiment ne ustrezen za pouk kemije z 

vidika zahtev principov zelene kemije. 

7. eksperiment 

V preglednici 111 je predstavljen eksperiment z naslovom Organske kisline 

sublimirajo, ki je v delovnem zvezku Moja prva kemija. 

Preglednica 111: Podatki eksperimenta 7 – Organske kisline sublimirajo 

Vrtačnik, M., Wissiak Grm, K. S., Glažar, S. A. in Godec, A. (2016). Moja prva 

kemija. Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole 2. del. Ljubljana: 

Modrijan. 
Organske kisline sublimirajo 

Stran 34 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

demonstracijska oblika eksperimentalnega dela 

Kemikalije: 

oksalna kislina  

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

V porcelanasto izparilnico natresemo zmes oksalne 

kisline in mivke. Izparilnico pokrijemo z urnim steklom. 

Izliv izparilnice zatesnimo s plastelinom, da hlapi 

oksalne kisline ne uhajajo. Pokrito izparilnico damo na 

keramično ploščo in počasi segrevamo. Čez nekaj časa 

prenehamo segrevati. Ko se izparilnica ohladi, dvignemo 

urno steklo. 

Učni cilj: operativni cilj: učenci proučijo lastnosti glavnih skupin 

organskih kisikovih spojin in jih povežejo z uporabo v 

življenju in industriji. 

Predlagane vsebine: lastnosti in uporaba kisikovih 

organskih spojin. 

 

V preglednici 112 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Organske kisline sublimirajo z vidika kriterijev metrike Zeleni krog in 

metrike Zelena zvezda. 
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Preglednica 112: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Organske kisline sublimirajo (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Oksalna kislina  

Odstranimo v posebno pripravljene posode 

(Sigma-aldrich, 2018). 

Odpadki niso nevarni. Ne doseženo.  

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

2 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Pri eksperimentalnem delu poteče fizikalna 

sprememba, ker oksalna kislina sublimira. 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

/ / 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 

/ 
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Preglednica 113: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Organske kisline sublimirajo (2. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Oksalna kislina  (Sigma-aldrich, 

2018). 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

2 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Med eksperimentalnim delom niso uporabljena 

topila. 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Doseženo. 3 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 
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Preglednica 114: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Organske kisline sublimirajo (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Eksperimentalno delo izvedemo tako, da vsebino v 

izparilnici segrevamo. 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Ne doseženo.  

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

2 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Nobena od vključenih snovi ni obnovljiva. Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

1 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 115: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Organske kisline sublimirajo (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

V eksperimentalnem delu ni prisoten 

katalizator. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 - ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Oksalna kislina ni razgradljiva, zato jo 

moramo odstraniti v posebej pripravljene 

posode in ponuditi pooblaščenemu 

odstranjevalcu odpadkov (Sigma-aldrich, 

2018). 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

2 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Oksalna kislina je jedka in škodljiva (Sigma-

aldrich, 2018). 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

2 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 
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Eksperiment z naslovom Organske kisline sublimirajo lahko ovrednotimo kot delno 

ustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike Zeleni 

krog 3 kriterije doseženo (zeleno obarvanje) in 6 kriterijev ne doseženo (rdeče 

obarvanje) od skupno 9 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena zvezda 

izkazuje 20/27 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 38, 39). 

 

Slika 38: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Organske kisline sublimirajo 

 

Slika 39: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Organske kisline sublimirajo 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Organske 

kisline sublimirajo z vidika principov Zelene kemije izkazuje 33,33 % delež 

primernosti eksperimenta. 
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Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Organske 

kisline sublimirajo z vidika principov Zelene kemije izkazuje 61,11 % delež 

primernosti eksperimenta. 

Površinski indeks Zelenega kroga kaže, da je eksperiment ne ustrezen za pouk 

kemije z vidika zahtev principov zelene kemije. Površinski indeks Zelene zvezde 

kaže, da je eksperiment delno ustrezen za pouk kemije z vidika zahtev principov 

zelene kemije.  

8. eksperiment 

V preglednici 116 je predstavljen eksperiment z naslovom Iz katerih elementov so 

sestavljeni ogljikovi hidrati, ki je v delovnem zvezku Peti element 9. 

Preglednica 116: Podatki eksperimenta 8 – Iz katerih elementov so sestavljeni ogljikovi 

hidrati 

Devetak, I., Cvirn Pavlin, T. in Jamšek, S. (2010). Peti element 9. Delovni zvezek 

za kemijo v devetem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 
Iz katerih elementov so sestavljeni ogljikovi hidrati 

Stran 44 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

samostojno eksperimentalno delo 

Kemikalije: 

koncentrirana žveplova kislina  

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

Poskus izvajamo v digestoriju! V čašo prenesemo 20 g 

sladkorja v prahu in dolijemo toliko vode, da bo sladkor 

vlažen. Na navlažen sladkor v prahu prilijemo toliko 

koncentrirane žveplove kisline, da je sladkor prekrit. Ko 

prične reakcija potekati, čašo za nekaj časa pokrijemo z 

urnim steklom, nato jo odkrijemo.  

Učni cilj: operativni cilj: učenci na podlagi zgradbe prepoznajo 

ogljikove hidrate kot polifunkcionalne spojine in se 

seznanijo z njihovim pomenom za življenje in 

gospodarstvo; uporabljajo eksperimentalnoraziskovalni 

pristop oziroma laboratorijske spretnosti; razumejo 

pomen oziroma vpliv organskih kisikovih spojin na 

življenje oziroma okolje. 

Predlagane vsebine: ogljikovi hidrati kot 

polifunkcionalne spojine in njihove lastnosti 

(monosaharidi). 

 

V preglednici 117 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Iz katerih elementov so sestavljeni ogljikovi hidrati z vidika kriterijev 

metrike Zeleni krog in metrike Zelena zvezda. 
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Preglednica 117: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Iz katerih elementov so sestavljeni ogljikovi hidrati (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Kot produkta pri kemijski reakciji nastaneta 

vodna para in ogljik, ki nista škodljiva. 

Odpadki niso nevarni. Doseženo. 3 

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Kemijska reakcija je brez presežnega reagenta. 

Pri poskusu lahko zaznamo tudi oster vonj 

(žveplov dioksid), ki nastane pri stranski reakciji 

iz koncentrirane žveplove kisline.  

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

Ne doseženo.  

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

2 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 
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Preglednica 118: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Iz katerih elementov so sestavljeni ogljikovi hidrati (2. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 
Koncentrirana žveplova kislina:  

(Sigma-aldrich, 2018). 

 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

2 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Pri eksperimentalnem delu niso uporabljena 

topila. 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Doseženo. 3 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 
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Preglednica 119: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Iz katerih elementov so sestavljeni ogljikovi hidrati (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Eksperimentalno delo je izvedeno pri sobni 

temperaturi in atmosferskem tlaku. 
Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Doseženo. 3 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Sladkor sodi med obnovljive surovine, saj se kot 

saharoza pojavlja skoraj v vsem sadju. Učinkovito 

ga lahko pridobimo iz sladkorne pese in 

sladkornega trsa. Rastline predstavljajo obnovljiv 

vir, če jih ne porabljamo hitreje od njihovega 

naravnega prirastka. 

Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

2 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 
Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 120: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Iz katerih elementov so sestavljeni ogljikovi hidrati (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

V eksperimentalnem delu je uporabljen 

katalizator, koncentrirana žveplova kislina, 

ki je jedka (Sigma-aldrich, 2018). 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Ne doseženo.  

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

2 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 - ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Kot produkta pri kemijski reakciji nastaneta 

ogljik in vodna para. 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Doseženo. 3 

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Sladkor ne predstavlja nevarno snov, 

koncentrirana žveplova kislina je jedka 

(Sigma-aldrich, 2018). 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

2 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 
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Eksperiment z naslovom Iz katerih elementov so sestavljeni ogljikovi hidrati lahko 

ovrednotimo kot  delno ustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v 

grafikonu metrike Zeleni krog 5 kriterijev doseženo (zeleno obarvanje) in 5 

kriterijev ne doseženo (rdeče obarvanje) od skupno 10 analiziranih kriterijev. Z 

vidika metrike Zelena zvezda izkazuje 25/30 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 40, 41). 

 

Slika 40: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Iz katerih elementov so sestavljeni 

ogljikovi hidrati 

 

Slika 41: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Iz katerih elementov so sestavljeni 

ogljikovi hidrati 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Iz katerih 

elementov so sestavljeni ogljikovi hidrati z vidika principov Zelene kemije izkazuje 

50,00 % delež primernosti eksperimenta. 
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Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Iz katerih 

elementov so sestavljeni ogljikovi hidrati z vidika principov Zelene kemije izkazuje 

75,00 % delež primernosti eksperimenta. 

Površinski indeks Zelenega kroga kaže, da eksperiment ni ustrezen. Površinski 

indeks Zelene zvezde kaže, da je eksperiment delno ustrezen. 

9. eksperiment 

V preglednici 121 je predstavljen eksperiment z naslovom Topnost škroba in 

celuloze, ki je v učbeniku, Kemija danes 2. 

Preglednica 121: Podatki eksperimenta 9 – Topnost škroba in celuloze 

Graunar, M., Podlipnik, M. in Mirnik, J. (2016). Kemija danes 2. Učbenik za 

kemijo v 9. razredu osnovne šole. Ljubljana: DZS. 
Topnost škroba in celuloze 

Stran 88 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

samostojno eksperimentalno delo 

Kemikalije/sestavine: škrob, celuloza (filtrirni papir) 

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

V čašo z vodo damo žličko škroba, v drugo čašo z vodo 

pa kos filtrirnega papirja (celuloza) in segrejemo do 

vrenja. Škrob se v vroči vodi raztopi, celuloza pa ne. 

Učni cilj: operativni cilj: učenci opredelijo polisaharide kot 

naravne polimere; uporabljajo 

eksperimentalnoraziskovalni pristop oziroma 

laboratorijske spretnosti. 

Predlagane vsebine: ogljikovi hidrati kot 

polifunkcionalne spojine in njihove lastnosti:  

polisaharidi (škrob in celuloza) – naravni polimeri, 

lastnosti (agregatno stanje, topnost). 

 

V preglednici 122 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Topnost škroba in celuloze z vidika kriterijev metrike Zeleni krog in 

metrike Zelena zvezda.  
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Preglednica 122: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Topnost škroba in celuloze (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Škrob in celuloza ne predstavljata nevarnih 

odpadnih snovi. 
Odpadki niso nevarni. Doseženo. 3 

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Pri eksperimentalnem delu ne poteče kemijska 

reakcija, saj preverjamo topnost škroba in 

celuloze. 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

/ / 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 
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Preglednica 123: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Topnost škroba in celuloze (2. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Vključene snovi v eksperimentalnem delu niso 

škodljive. 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Doseženo. 3 

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Med eksperimentalnim delom niso uporabljena 

topila, ki bi bila škodljiva za ljudi in okolje. 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Doseženo. 3 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 
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Preglednica 124: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Topnost škroba in celuloze (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Eksperimentalni poskus izvedemo s segrevanjem. Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Ne doseženo.  

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

2 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Vključeni snovi sta obnovljivi. Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Doseženo. 3 

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 125: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Topnost škroba in celuloze (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

V eksperimentalnem delu ni uporabljen 

katalizator. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 - ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Vključene snovi so neškodljive in 

razgradljive. 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Doseženo. 3 

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Snovi, ki se uporabljajo tekom 

eksperimentalnega dela, ne predstavljajo 

možnosti povzročitve nesreč. 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Doseženo. 3 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 
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Eksperiment z naslovom Topnost škroba in celuloze lahko ovrednotimo kot 

ustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike Zeleni 

krog 8 kriterijev doseženo (zeleno obarvanje) in 1 kriterij ne doseženo (rdeče 

obarvanje) od skupno 9 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena zvezda 

izkazuje 26/27 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 42, 43). 

 

Slika 42: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Topnost škroba in celuloze 

 

Slika 43: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Topnost škroba in celuloze 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Topnost 

škroba in celuloze z vidika principov Zelene kemije izkazuje 88,89 % delež 

primernosti eksperimenta. 
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Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Topnost 

škroba in celuloze z vidika principov Zelene kemije izkazuje 94,44 % delež 

primernosti eksperimenta. 

Oba površinska indeksa kažeta, da je eksperiment ustrezen za pouk kemije z vidika 

zahtev principov zelene kemije.  

10. eksperiment 

V preglednici 126 je predstavljen eksperiment z naslovom Milo pripravimo iz 

maščob, ki je v delovnem zvezku Kemija danes 2. 

Preglednica 126: Podatki eksperimenta 10 – Milo pripravimo iz maščob 

Dolenc, D., Graunar, M. in Modec, B. (2014). Kemija danes 2. Delovni zvezek 

za kemijo v 9. razredu osnovne šole. 
Milo pripravimo iz maščob 

Stran 46 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

demonstracijsko eksperimentalno delo 

Kemikalije: 

etanol,  

raztopina natrijevega hidroksida,  

natrijev klorid 

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

V 100 mL čašo s kapalko prenesemo 2 mL oljčnega olja 

in nato še 5 mL etanola. Premešamo s stekleno palčko,  

dodamo 10 mL raztopine natrijevega hidroksida. 

Pripravimo vročo vodno kopel. V 250 mL čaši segrejemo 

vodo do vrenja na električnem kuhalniku. V vročo vodno 

kopel postavimo čašo z reakcijsko zmesjo in mešamo s 

stekleno palčko 5 minut. Po potrebi vročo vodo v kopeli 

zamenjamo. Medtem pripravimo nasičeno raztopino 

natrijevega klorida. V mali čaši dodajamo k 10 mL vode, 

toliko natrijevega klorida, da se več ne raztopi.  Po 5 

minutah mešanja reakcijske zmesi v vroči kopeli dodamo 

nasičeno raztopino natrijevega klorida. Prestavimo v 

čašo s hladno vodo ali, če imamo možnost, v ledeno 

kopel. Pustimo nekaj minut in opazujemo nastanek 

mehkih, belih kepic. S spatulo prenesemo košček mila v 

epruveto, dolijemo nekaj mililitrov destilirane vode in 

pretresemo. 

Učni cilj: operativni cilj: učenci spoznajo zgradbo in delovanje mil 

Predlagane vsebine: mila – sestava in delovanje 

 

 

V preglednici 127 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Milo pripravimo iz maščob, z vidika kriterijev metrike Zeleni krog in 

metrike Zelena zvezda.  
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Preglednica 127: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Milo pripravimo iz maščob (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Pri eksperimentalnem delu kot produkt  nastane 

milo (površinsko aktivna snov). Ker uporabimo 

olje iz naravnih maščobnih kislin, lahko omenjeno 

milo razgradijo mikroorganizmi. 

Odpadki niso nevarni. Doseženo. 3 

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Kemijska reakcija je brez presežnega reagenta, 

saj se v celoti porabita, kot stranski produkt pa 

nastane glicerol.  

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

Ne doseženo.  

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

2 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 
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Preglednica 128: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Milo pripravimo iz maščob (2. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Etanol  

Raztopina natrijevega hidroksida  

(Sigma-aldrich, 2018). 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

2 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Topila imajo zmerno tveganje do zdravja ljudi in 

okolja (Sigma-aldrich, 2018). 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Ne doseženo.  

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

2 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 
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Preglednica 129: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Milo pripravimo iz maščob (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Prvotni postopek je izveden pri sobni temperaturi, 

temu sledi segrevanje v vodni kopeli. 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Ne doseženo.  

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

2 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Nobena od vključenih snovi ni obnovljiva. Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

1 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 130: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Milo pripravimo iz maščob (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

V eksperimentalnem delu ni uporabljen 

katalizator. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 - ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Pri eksperimentalnem delu nastane kot 

produkt milo (površinsko aktivna snov). Ker 

uporabimo olje iz naravnih maščobnih kislin, 

lahko omenjeno milo razgradijo 

mikroorganizmi. 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Doseženo. 3 

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Etanol: vnetljiv. 

Raztopina natrijevega hidroksida: jedko 

(Sigma-aldrich, 2018). 

Snovi, ki se uporabljajo tekom 

kemijske reakcije, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

2 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 

 



 

158 

 

Eksperiment z naslovom Milo pripravimo iz maščob lahko ovrednotimo kot delno 

ustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike Zeleni 

krog 4 kriterije doseženo (zeleno obarvanje) in 6 kriterijev ne doseženo (rdeče 

obarvanje) od skupno 10 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena zvezda 

izkazuje 23/30 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 44, 45). 

 

Slika 44: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Milo pripravimo iz maščob 

 

Slika 45: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Milo pripravimo iz maščob 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Milo 

pripravimo iz maščob z vidika principov Zelene kemije izkazuje 40,00 % delež 

primernosti eksperimenta. 
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Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Oksidacija 

etanola z vidika principov Zelene kemije izkazuje 65,00 % delež primernosti 

eksperimenta. 

Površinski indeks Zelenega kroga kaže, da je eksperiment ne ustrezen za pouk 

kemije z vidika zahtev principov zelene kemije. Površinski indeks Zelene zvezde 

kaže, da je eksperiment delno ustrezen za pouk kemije z vidika zahtev principov 

zelene kemije.  
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4.1.1.2.1 Sinteza rezultatov preučevanih eksperimentov učnega sklopa Kisikova družina organskih spojin z vidika zahtev principov zelene 

kemije 

 

V Preglednici 131 so zbrani rezultati preučevanih eksperimentov učnega sklopa Kisikova družina organskih spojin, iz učnega načrta za osnovno 

šolo, z vidika zahtev principov zelene kemije. 

Preglednica 131: Sinteza rezultatov preučevanih eksperimentov učnega sklopa Kisikova družina organskih spojin z vidika zahtev principov zelene kemije 

Zaporedna št. 

eksperimenta 
Naslov eksperimenta Površinski indeks 

metrike Zelenega 

kroga [%] 

Površinski indeks 

metrike Zelene 

zvezde [%] 

Ustreznost 

1 Vnetljivost etanola – primerjava z vodo in 

ogljikovodiki 
33,33 38,89 Ne ustrezen. 

2 Oksidacija etanola 30,00 30,00 Ne ustrezen. 
3 Vpliv toplote na lastnosti polimerov 77,78 83,33 Ustrezen. 
4 Preizkus metanojske in etanojske kisline z 

indikatorjem 
33,33 36,11 Ne ustrezen. 

5 Estre zaznamo po njihovem vonju 10,00 40,00 Ne ustrezen. 
6 Ugotovi, v čem so topne maščobe 33,33 47,22 Ne ustrezen. 
7 Organske kisline sublimirajo 33,33 61,11 Ne 

ustrezen. 
Delno 

ustrezen. 
8 Iz katerih elementov so sestavljeni ogljikovi 

hidrati 
50,00 75,00 Ne 

ustrezen. 
Delno 

ustrezen. 
9 Topnost škroba in celuloze 88,89 94,44 Ustrezen. 

10 Milo pripravimo iz maščob 40,00 65,00 Ne 

ustrezen. 

Delno 

ustrezen. 
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Med preučevanimi eksperimenti nakazujejo rezultati, da je 5 od 10 preučevanih 

eksperimentov iz vsebinskega sklopa Kisikova družina organskih spojin, ne 

ustreznih glede zahtev principov zelene kemije. 3 od 10 preučevanih eksperimentov 

je delno ustreznih glede zahtev principov zelene kemije. 2 od 10 preučevanih 

eksperimentov sta ustrezna glede na zahteve principov zelene kemije. Med 

izračunanima indeksoma površine Zelenega kroga in Zelene zvezde se pojavijo 

večje razlike v rezultatih pri treh od eksperimentov, t.j. pri sedmem eksperimentu z 

naslovom Organske kisline sublimirajo, pri osmem eksperimentu z naslovom Iz 

katerih elementov so sestavljeni ogljikovi hidrati in desetem eksperimentu z 

naslovom Milo pripravimo iz maščob.  Razlike izhajajo iz večje natančnosti 

opredelitve kriterijev pri metriki Zelena zvezda (tro-stopenjska lestvica ustreznosti) 

v primerjavi z metriko Zeleni krog (dvo-stopenjska lestvica ustreznosti) z vidika 

zahtev principov zelene kemije.  
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4.1.1.3 DUŠIKOVA DRUŽINA ORGANSKIH SPOJIN 

 

1. eksperiment 

V preglednici 132 je predstavljen eksperiment z naslovom Dušik, ključni element 

molekul življenja, ki je v učbeniku Moja prva kemija. 

Preglednica 132: Podatki eksperimenta 1 – Dušik, ključni element molekul življenja 

Vrtačnik, M., Wissiak Grm, K. S., Glažar, S. A. in Godec, A. (2015). Moja prva 

kemija. Učbenik za 8. in 9. razred osnovne šole. Ljubljana: Modrijan. 
Dušik, ključni element molekul življenja 

Stran 217 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

demonstracijsko eksperimentalno delo 

Kemikalije: 

bakrov sulfat  

natrijev hidroksid  

amonijak  

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

Dva kosma vate omočimo z vodno raztopino bakrovega 

sulfata. V erlenmajerico prenesemo pramen sveže 

odrezanih las in ga prelijemo z 20 mL vodne raztopine 

natrijevega hidroksida. Erlenmajerico pokrijemo s 

kosmom vate in jo segrevamo na grelni plošči. 

Opazujemo spremembo barve na kosmu vate. V epruveto 

nalijemo 2 mL koncentrirane raztopine amonijaka in jo 

zamašimo s kosmom vate, ki smo ga omočili z vodno 

raztopino bakrovega sulfata. Postavimo v stojalo in 

opazujemo spremembo. Primerjamo barvi obeh kosmov 

vate.  

Učni cilj: operativni cilj: učenci glede na vsebnost dušika v zgradbi 

spojin opredelijo dušikove organske spojine in 

prepoznajo aminoskupino. 

Predlagane vsebine: dušikove organske spojine: 

značilnosti (vsebnost dušika). 

 

V preglednici 133 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Dušik, ključni element molekul življenja z vidika kriterijev metrike Zeleni 

krog in metrike Zelena zvezda. 
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Preglednica 133: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Dušik, ključni element molekul življenja (1. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Metode ravnanja z odpadki:  

bakrov sulfat:  

natrijev hidroksid:  

amonijak:  

 

Odpadne snovi odstranimo v posebno 

pripravljene posode za zbiranje odpadkov (Sigma-

aldrich, 2018). 

Odpadki niso nevarni. Ne doseženo.  

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

1 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

S poskusom je dokazano, da se dušik pri 

razgradnji beljakovin sprošča v obliki amonijaka. 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

Doseženo. 3 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 
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Preglednica 134: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Dušik, ključni element molekul življenja (2. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 
Bakrov sulfat:  

Natrijev hidroksid:  

Amonijak:  

(Sigma-aldrich, 2018). 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

1 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Topila imajo visoko tveganje za zdravje ljudi in 

okolja (Sigma-aldrich, 2018). 
Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Ne doseženo.  

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 

1 
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Preglednica 135: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Dušik, ključni element molekul življenja (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Prvi del eksperimentalnega dela je izveden pri 

višji temperaturi, saj je potrebno segrevanje. 

Drugi del eksperimentalnega dela je izveden pri 

sobni temperaturi in atmosferskem tlaku. 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Ne doseženo.  

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

2 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Kemikalije niso obnovljive. Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

1 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 136: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Dušik, ključni element molekul življenja (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

V eksperimentalnem delu ni uporabljen 

katalizator. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 - ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Lasje so razgradljivi, ostale snovi niso 

razgradljive. 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena od snovi je 

razgradljiva, lahko pa so ostale 

škodljive. 

2 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Bakrov sulfat, natrijev hidroksid in amonijak 

imajo visoko možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 

Bakrov sulfat: škodljivo in okolju nevarno. 

Natrijev hidroksid: jedko. 

Amonijak: plin pod tlakom, strupeno, jedko 

in okolju nevarno (Sigma-aldrich, 2018). 

 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 

1 
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Eksperiment z naslovom Dušik, je ključni element molekul življenja lahko 

ovrednotimo kot ne ustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v 

grafikonu metrike Zeleni krog 3 kriteriji doseženo (zeleno obarvanje) in 7 kriterijev 

ne doseženo (rdeče obarvanje) od skupno 10 analiziranih kriterijev. Z vidika 

metrike Zelena zvezda izkazuje 18/30 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 46, 47). 

 

Slika 46: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Dušik, ključni element molekul življenja 

 

Slika 47: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Dušik, ključni element molekul 

življenja 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Dušik, je 

ključni element molekul življenja z vidika principov Zelene kemije izkazuje       

30,00 % delež primernosti eksperimenta. 
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Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Dušik, je 

ključni element molekul življenja z vidika principov Zelene kemije izkazuje       

40,00 % delež primernosti eksperimenta. 

Oba površinska indeksa kažeta, da je eksperiment ne ustrezen za pouk kemije z 

vidika zahtev principov zelene kemije. 

2. eksperiment 

V preglednici 137 je predstavljen eksperiment z naslovom Porjavitev jabolčnih 

krhljev, ki je v i-učbeniku, Kemija 9. 

Preglednica 137: Podatki eksperimenta 2 – Porjavitev jabolčnih krhljev 

Sajovic idr. (2013). Kemija 9. i-učbenik za kemijo v 9. razredu osnovne šole. 

Zavod RS za šolstvo. 
Porjavitev jabolčnih krhljev 

Stran 186 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

demonstracijsko eksperimentalno delo 

Kemikalije/sestavine:  jabolko, kis, limonin sok, voda 

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

V prvo posodo damo kis, v drugo limonin sok. Jabolko 

olupimo in narežemo na tri enake kose. En kos jabolka 

položimo na papirnato brisačo ‒ vzorec. V vsako 

skodelico za nekaj sekund potopimo po en kos jabolka in 

jih nato položimo na papirnato brisačo. Opazujte barvo 

kosov jabolk na papirnati brisači. 

Učni cilj: operativni cilj: učenci poznajo osnovne lastnosti in 

funkcijo beljakovin v organizmih. 

Predlagane vsebine: beljakovine – naravni polimeri, 

funkcija beljakovin v organizmih (encimi idr.) in pomen 

beljakovin v prehrani. 

 

V preglednici 138 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Porjavitev jabolčnih krhljev z vidika kriterijev metrike Zeleni krog in 

metrike Zelena zvezda. 

 



 

169 

 

Preglednica 138: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Porjavitev jabolčnih krhljev (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Po eksperimentalnem delu lahko jabolko 

odvržemo na kompost. Odpadki so razgradljivi in 

niso nevarni. 

Odpadki niso nevarni. Doseženo. 3 

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Ko jabolko narežemo ali olupimo, hitro porjavi. 

Vzrok je delovanje encima v jabolku (fenolaza), ki 

katalizira reakcijo med kisikom iz zraka in snovmi 

(polifenoli) v jabolku. Pri tem nastanejo polimeri, 

ki dajejo narezanim jabolkom rjavo barvo. Če 

narezana jabolka potopimo v raztopine kislin, ne 

bodo porjavela, saj kislina uniči encime. 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

Doseženo. 3 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 
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Preglednica 139: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Porjavitev jabolčnih krhljev (2. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Limonin sok in kis ne predstavljata nevarnih 

snovi. 
Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Doseženo. 3 

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Limonin sok in kis ne predstavljata nevarnih 

snovi. 
Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Doseženo. 3 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 
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Preglednica 140: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Porjavitev jabolčnih krhljev (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Eksperimentalno delo je izvedeno pri sobni 

temperaturi in atmosferskem tlaku. 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Doseženo. 3 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Limona, kis in jabolka so obnovljivi. Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Doseženo. 3 

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 141: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Porjavitev jabolčnih krhljev (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

V eksperimentalnem delu ni uporabljen 

katalizator. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 - ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Vse uporabljene snovi so razgradljive in 

neškodljive. 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Doseženo. 3 

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Nobena od uporabljenih snovi ni nevarna. Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Doseženo. 3 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 
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Eksperiment z naslovom Porjavitev jabolčnih krhljev lahko ovrednotimo kot 

ustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike Zeleni 

krog 10 kriterijev doseženo (zeleno obarvanje) in 0 kriterijev ne doseženo (rdeče 

obarvanje) od skupno 10 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena zvezda 

izkazuje 30/30 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 48, 49). 

 

Slika 48: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Porjavitev jabolčnih krhljev 

 

Slika 49: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Porjavitev jabolčnih krhljev 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Porjavitev 

jabolčnih krhljev z vidika principov Zelene kemije izkazuje 100,00 % delež 

primernosti eksperimenta. 
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Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Porjavitev 

jabolčnih krhljev z vidika principov Zelene kemije izkazuje 100,00 % delež 

primernosti eksperimenta. 

Oba površinska indeksa kažeta, da je eksperiment ustrezen za pouk kemije z vidika 

zahtev principov zelene kemije. 

3. eksperiment 

V preglednici 142 je predstavljen eksperiment z naslovom Encimi so beljakovine, 

ki je v delovnem zvezku Moja prva kemija. 

Preglednica 142: Podatki eksperimenta 3 – Encimi so beljakovine 

Vrtačnik, M., Wissiak Grm, K. S., Glažar, S. A. in Godec, A. (2016). Moja prva 

kemija. Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole 2. del. Ljubljana: 

Modrijan. 
Encimi so beljakovine 

Stran 57 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

samostojno eksperimentalno delo 

Kemikalije: 10 % raztopina vodikovega peroksida 

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

Sestavimo aparaturo. Epruveto, v katero lovimo kisik, 

napolnimo z vodo. Nastrgamo krompir in pripravimo 

krompirjevo kašo. Tej dodamo malo vode in jo 

precedimo skozi gazo. V epruveto, ki je vpeta v stojalo, 

prenesemo 10 mL vodikovega peroksida in dve kapalki 

krompirjevega soka. Hitro zamašimo ter sprožimo 

štoparico. Merimo čas, dokler kisik izpodriva vodo iz 

epruvete. Poskus ponovimo s prevretim krompirjevim 

sokom, ki smo ga ohladili na sobno temperaturo. 

Učni cilj: operativni cilj: učenci spoznajo beljakovine kot naravne 

polimere, zgrajene iz aminokislin, povezanih s peptidno 

vezjo; učenci poznajo osnovne lastnosti in funkcijo 

beljakovin v organizmih. 

Predlagane vsebine: beljakovine – naravni polimeri, 

funkcija beljakovin v organizmih (encimi idr.) in pomen 

beljakovin v prehrani. 

 

V preglednici 143 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Encimi so iz beljakovin z vidika kriterijev metrike Zeleni krog in metrike 

Zelena zvezda.  
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Preglednica 143: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Encimi so beljakovine (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Odpadne snovi damo v posebno pripravljene 

posode. Odpadki niso nevarni, saj vodikov 

peroksid razpade, ostane nam voda in 

krompirjeva kaša. 

Odpadki niso nevarni. Doseženo. 3 

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Kemijska reakcija je brez presežnega reagenta, 

saj pri reakciji vodikov peroksid razpade na kisik 

in vodo. 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

Doseženo. 3 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 
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Preglednica 144: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Encimi so beljakovine (2. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

10 % vodna raztopina vodikovega peroksida: 

 
(Sigma-aldrich, 2018). 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

2 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Topila imajo zmerno tveganje do zdravja ljudi in 

okolja  (Sigma-aldrich, 2018). 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Ne doseženo.  

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

2 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 
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Preglednica 145: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Encimi so beljakovine (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Eksperimentalno delo je izvedeno pri sobni 

temperaturi in atmosferskem tlaku. 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Doseženo. 3 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Krompir je obnovljiv, vodikov peroksid ne sodi 

med obnovljive. 

Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

2 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  

 



 

178 

 

Preglednica 146: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Encimi so beljakovine (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

V samem eksperimentalnem delu ni 

uporabljen katalizator. Z eksperimentom 

učenci spoznajo funkcijo beljakovin kot 

biokatalizatorja. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 - ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Vodikov peroksid razpade na vodo in kisik. 

Odpadki, ki ostanejo po koncu 

eksperimentalnega dela (nastrgan krompir), 

se lahko razgradijo. 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Doseženo. 3 

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Vodikov peroksid predstavlja zmerno 

možnost povzročitve nesreč, saj je škodljiv in 

dražilna snov  (Sigma-aldrich, 2018). 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji imajo majhno 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji imajo zmerno 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 

2 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 
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Eksperiment z naslovom Encimi so beljakovine lahko ovrednotimo kot ustrezen z 

vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike Zeleni krog 6 

kriterijev doseženo (zeleno obarvanje) in 4 kriterije ne doseženo (rdeče obarvanje) 

od skupno 9 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena zvezda izkazuje 26/30 

doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 50, 51). 

 

Slika 50: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Encimi so beljakovine 

 

Slika 51: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Encimi so beljakovine 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Encimi so 

beljakovine z vidika principov Zelene kemije izkazuje 60,00 % delež primernosti 

eksperimenta. 
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Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Encimi so 

beljakovine z vidika principov Zelene kemije izkazuje 80,00 % delež primernosti 

eksperimenta. 

Površinski indeks Zelenega kroga kaže, da je eksperiment delno ustrezen za pouk 

kemije z vidika zahtev principov zelene kemije. Površinski indeks Zelene zvezde 

kaže, da je eksperiment ustrezen za pouk kemije z vidika zahtev principov zelene 

kemije. 

4. eksperiment 

V preglednici 147 je predstavljen eksperiment z naslovom Določi vsebnost 

vitamina C, ki je v delovnem zvezku Peti element 9. 

Preglednica 147: Podatki eksperimenta 4 – Določi vsebnost vitamina C 

Devetak, I., Cvirn Pavlin, T. in Jamšek, S. (2010). Peti element 9. Delovni zvezek 

za kemijo v osmem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 
Določi vsebnost vitamina C 

Stran 70 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

samostojno eksperimentalno delo 

Kemikalije/ sestavine: 50 mL raztopine indikatorja (raztopina škroba in joda), 5 

mL različnih sadnih sokov, 5 mL raztopine vitamina C 

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

V prvo epruveto damo 5 mL raztopine vitamina C ter 

nekaj kapljic indikatorja. V preglednico zabeležimo 

barvo raztopine. V vsako naslednjo epruveto damo po 5 

mL različnega sadnega soka, ki jim dodamo nekaj kapljic 

indikatorja. Zabeležimo barvo nastale raztopine. 

Učni cilj: operativni cilj: učenci poznajo osnovne lastnosti in 

funkcijo beljakovin v organizmu. 

Predlagane vsebine: funkcija beljakovin v organizmih 

(encimi idr.) in pomen beljakovin v prehrani. 

 

V preglednici 148 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta Določi 

vsebnost vitamina C z vidika kriterijev metrike Zeleni krog in metrike Zelena 

zvezda.  
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Preglednica 148: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Določi vsebnost vitamina C (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Jodovica:  

 

Odpadne snovi odstranimo v za to namenjene 

posode za odpadke (Sigma-aldrich, 2018). 

Odpadki niso nevarni. Ne doseženo.  

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

2 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Pri eksperimentalnem delu nastane fizikalna 

sprememba, saj preverjamo vsebnost 

vitamina C. 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

/ / 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 
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Preglednica 149: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Določi vsebnost vitamina C (2. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Jodovica:   

(Sigma-aldrich, 2018). 

 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

2 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Pri eksperimentalnem delu je kot topilo 

uporabljena jodovica, katera je nevarna za 

človeški organizem, škodljiva in okolju nevarna 

(Sigma-aldrich, 2018). 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Ne doseženo.  

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

2 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 
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Preglednica 150: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Določi vsebnost vitamina C (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Eksperimentalno delo je izvedeno pri sobni 

temperaturi in atmosferskem tlaku. 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Doseženo. 3 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Pri eksperimentalnem delu so uporabljeni različni 

sokovi, ki so obnovljivi. Jodovica ni obnovljiva. 

Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

2 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 151: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Določi vsebnost vitamina C (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

V eksperimentalnem delu ni uporabljen 

katalizator. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 - ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Uporabljene snovi primerno odstranimo, saj 

vsebujejo raztopino indikatorja (Sigma-

aldrich, 2018). 

 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

2 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Jodovica: nevarna za človeški organizem, 

škodljiva in okolju nevarna (Sigma-aldrich, 

2018). 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

2 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 
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Eksperiment z naslovom Določi vsebnost vitamina C  lahko ovrednotimo kot delno 

ustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike Zeleni 

krog 3 kriterijev doseženo (zeleno obarvanje) in 6 kriterije ne doseženo (rdeče 

obarvanje) od skupno 9 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena zvezda 

izkazuje 21/27 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 52, 53). 

 

Slika 52: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Določi vsebnost vitamina C 

 

Slika 53: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Določi vsebnost vitamina C 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Določi 

vsebnost vitamina C z vidika principov Zelene kemije izkazuje 33,33 % delež 

primernosti eksperimenta. 
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Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Določi 

vsebnost vitamina C z vidika principov Zelene kemije izkazuje 66,67 % delež 

primernosti eksperimenta. 

Površinski indeks Zelenega kroga kaže, da eksperiment ne ustrezen za pouk kemije 

z vidika zahtev principov zelene kemije. Površinski indeks Zelene zvezde kaže, da 

je eksperiment delno ustrezen za pouk kemije z vidika zahtev zelene kemije. 

5. eksperiment 

V preglednici 152 je predstavljen eksperiment z naslovom Denaturacija beljakovin 

v jajčnem beljaku, ki je v i-učbeniku, Kemija 9. 

Preglednica 152: Podatki eksperimenta 5 – Denaturacija beljakovin v jajčnem beljaku 

Sajovic idr. (2013). Kemija 9. i-učbenik za kemijo v 9. razredu osnovne šole. 

Zavod RS za šolstvo. 
Denaturacija beljakovin v jajčnem beljaku 

Stran 181 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

demonstracijska oblika eksperimentalnega dela 

(posnetek) 

Kemikalije/ sestavine: jajčni beljak 

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

V posodo damo jajčni beljak in tega stepamo, da nastane 

trdna zmes. 

Učni cilj: operativni cilj: učenci poznajo osnovne lastnosti in 

funkcijo beljakovin v organizmih. 

Predlagane vsebine: lastnosti beljakovin (koagulacija), 

funkcija beljakovin v organizmih (encimi idr.) in pomen 

beljakovin v prehrani.  

 

V preglednici 153 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Denaturacija beljakovin v jajčnem beljaku z vidika kriterijev metrike 

Zeleni krog in metrike Zelena zvezda. 
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Preglednica 153: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Denaturacija beljakovin v jajčnem beljaku (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Odpadki niso nevarni. Odpadki niso nevarni. Doseženo. 3 

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Pri eksperimentalnem delu je iz tekočega beljaka 

nastala bela trdna snov beljaka – fizikalna 

sprememba, saj gre za spremembo agregatnega 

stanja. 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

/ / 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 
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Preglednica 154: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Denaturacija beljakovin v jajčnem beljaku (2. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Jajčni beljak ne predstavlja nevarno snov. Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Doseženo. 3 

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Med eksperimentalnim delom ni uporabljeno 

topilo. 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Doseženo. 3 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 
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Preglednica 155: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Denaturacija beljakovin v jajčnem beljaku (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Eksperimentalno delo je izvedeno pri sobni 

temperaturi in atmosferskem tlaku. 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Doseženo. 3 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Jajčni beljak je obnovljiv. Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Doseženo. 3 

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 156: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Denaturacija beljakovin v jajčnem beljaku (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

V eksperimentalnem delu ni uporabljen 

katalizatorja. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 - ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Jajčni beljak je razgradljiva snov. Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Doseženo. 3 

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Nobena od snovi ne predstavlja nevarnosti 

pri delu. 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Doseženo. 3 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 
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Eksperiment z naslovom Denaturacija beljakovin v jajčnem beljaku lahko 

ovrednotimo kot ustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu 

metrike Zeleni krog 10 kriterijev doseženo (zeleno obarvanje) in 1 kriterij ne 

doseženo (rdeče obarvanje) od skupno 9 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike 

Zelena zvezda izkazuje 27/27 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 54, 55). 

 

Slika 54: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Denaturacija beljakovin v jajčnem 

beljaku 

 

Slika 55: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Denaturacija beljakovin v jajčnem 

beljaku 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom 

Denaturacija beljakovin v jajčnem beljaku z vidika principov Zelene kemije 

izkazuje 100,00 % delež primernosti eksperimenta. 
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Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom 

Denaturacija beljakovin v jajčnem beljaku z vidika principov Zelene kemije 

izkazuje 100,00 % delež primernosti eksperimenta. 

Oba površinska indeksa kažeta, da je eksperiment ustrezen za pouk kemije z vidika 

zahtev principov zelene kemije. 

6. eksperiment 

V preglednici 157 je predstavljen eksperiment z naslovom Nastanek soli iz amina 

in kisline, ki je v delovnem zvezku Kemija danes 2. 

Preglednica 157: Podatki eksperimenta 6 – Nastanek soli iz amina in kisline 

Dolenc, D., Graunar, M. in Modec, B. (2014). Kemija danes 2. Delovni zvezek 

za kemijo v 9. razredu osnovne šole. 
Nastanek soli iz amina in kisline 

Stran 71 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

samostojno eksperimentalno delo 

Kemikalije: 

vodna raztopina etilamina  

raztopina klorovodikove kisline  

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

V 100 mL čašo nalijemo 20 mL vode in 5 mL raztopine 

etilamina ter premešamo. Raztopino poduhamo in ji 

izmerimo temperaturo. Raztopini amina med mešanjem 

dolijemo 12 mL raztopine klorovodikove kisline. Znova 

poduhamo raztopino in ji izmerimo temperaturo ter 

vpišemo opažanja v preglednico. 

Učni cilj: operativni cilj: učenci glede na vsebnost dušika v zgradbi 

spojin opredelijo dušikove organske spojine in 

prepoznajo aminoskupino. 

Predlagane vsebine: aminoskupina (zgradba, lastnosti). 

 

V preglednici 158 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Nastanek soli iz amina in kisline z vidika kriterijev metrike Zeleni krog 

in metrike Zelena zvezda. 
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Preglednica 158: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Nastanek soli iz amina in kisline (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Metode ravnanja z odpadki:   

klorovodikova kislina:   

vodna raztopina etilamina  

Odpadne snovi shranimo v posebni posodi 

(Sigma-aldrich, 2018). 

 

Odpadki niso nevarni. Ne doseženo.  

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

1 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Kemijska reakcija je brez presežnega reagenta 

(3,3 %). Pri eksperimentu reagirata raztopina 

etilamina in klorovodikova kislina, nastane 

etilamonijev klorid brez stranskega produkta.  

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

Doseženo. 3 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 
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Preglednica 159: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Nastanek soli iz amina in kisline (2. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Klorovodikova kislina:  

 

Vodna raztopina etilamina  

Eksperimentalno delo izvajamo v digestoriju, saj 

je razredčena klorovodikova kislina jedka (Sigma-

aldrich, 2018). 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

1 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Topila imajo visoko tveganje do zdravja ljudi in 

okolja (Sigma-aldrich, 2018). 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Ne doseženo.  

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 

1 
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Preglednica 160: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Nastanek soli iz amina in kisline (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Eksperimentalno delo je izvedeno pri sobni 

temperaturi in atmosferskem tlaku. 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Doseženo. 3 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Nobena od vključenih snovi ni obnovljiva. Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

1 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 161: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Nastanek soli iz amina in kisline (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

V eksperimentalnem delu ni uporabljen 

katalizator. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 - ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Nobena od snovi ni razgradljiva. Vse 

uporabljene snovi so škodljive, zato jih 

moramo primerno odstraniti. 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

1 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Klorovodikova kislina je jedka in škodljiva. 

Vodna raztopina etilamina je vnetljiva, 

škodljiva in jedka (Sigma-aldrich, 2018). 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 

1 
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Eksperiment z naslovom Nastanek soli iz amina in kisline lahko ovrednotimo kot 

neustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike 

Zeleni krog 4 kriterijev doseženo (zeleno obarvanje) in 6 kriterije ne doseženo 

(rdeče obarvanje), od skupno 10 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena 

zvezda izkazuje 18/30 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 56, 57). 

 

Slika 56: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Nastanek soli iz amina in kisline 

 

Slika 57: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Nastanek soli iz amina in kisline 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Nastanek 

soli iz amina in kisline z vidika principov Zelene kemije izkazuje 40,00 % delež 

primernosti eksperimenta. 
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Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Nastanek 

soli iz amina in kisline z vidika principov Zelene kemije izkazuje 42,50 % delež 

primernosti eksperimenta. 

Oba površinska indeksa kažeta, da je eksperiment ne ustrezen za pouk kemije z 

vidika zahtev principov zelene kemije. 

7. eksperiment 

V preglednici 162 je predstavljen eksperiment z naslovom Kislost in bazičnost 

aminokislin, ki je v delovnem zvezku Moja prva kemija. 

Preglednica 162: Podatki eksperimenta 7 – Kislost in bazičnost aminokislin 

Vrtačnik, M., Wissiak Grm, K. S., Glažar, S. A. in Godec, A. (2016). Moja prva 

kemija. Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole 2. del. Ljubljana: 

Modrijan. 
Kislost in bazičnost aminokislin 

Stran 54 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

Samostojno eksperimentalno delo 

Kemikalije: 5 % vodna raztopina serina, 

5 % vodna raztopina alanina, 

5 % vodna raztopina amonijaka, 

5 % vodna raztopina etanojske kisline, 

raztopina univerzalnega indikatorja. 

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

V vdolbinice blistra damo po pet kapljic vsake od 

tekočine po vrsti: vodo, amonijak, serin, alanin, 

etanojsko kislino. V vsako vdolbinico dodamo še dve 

kapljici raztopine univerzalnega indikatorja. 

Učni cilj: operativni cilj: učenci spoznajo aminokisline kot spojine 

z dvema funkcionalnima skupinama 

predlagane vsebine: aminokisline. 

 

V preglednici 163 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Kislost in bazičnost aminokislin,z vidika kriterijev metrike Zeleni krog 

in metrike Zelena zvezda. 
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Preglednica 163: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kislost in bazičnost aminokislin (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Odpadne snovi damo v posebne posode za 

zbiranje odpadkov. 

Serin: ne predstavlja nevarno snov. 

Alanin: ne predstavlja nevarno snov. 

Amonijak:  

Etanojska kislina: ne predstavlja nevarne snovi. 

Raztopina univerzalnega indikatorja: ne 

predstavlja nevarne snovi (Sigma-aldrich, 2018). 

Odpadki niso nevarni. Ne doseženo.  

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

2 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Pri eksperimentalnem delu ne nastane nova snov, 

saj preverjamo kislost ali bazičnost aminokislin. 

Vodne raztopine aminokislin, ki so uporabljene 

pri eksperimentu, so nevtralne. Aminska skupina, 

je vezana na istem ogljikovem atomu v 

aminokislini kot karboksilna skupina. Nastane ion 

dvojček (ion, ki ima hkrati pozitiven in negativen 

naboj).  

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

/ / 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 

/ 
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Preglednica 164: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kislost in bazičnost aminokislin (2. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Serin: ne predstavlja nevarno snov. 

Alanin: ne predstavlja nevarno snov. 

Amonijak:  

Etanojska kislina: ne predstavlja nevarne snovi. 

Raztopina univerzalnega indikatorja: ne 

predstavlja nevarne snovi (Sigma-aldrich, 2018). 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

2 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Topila imajo zmerno tveganje do zdravja ljudi in 

okolja (Sigma-aldrich, 2018). 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Ne doseženo.  

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

2 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 
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Preglednica 165: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kislost in bazičnost aminokislin (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Eksperimentalno delo je izvedeno pri sobni 

temperaturi in atmosferskem tlaku. 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Doseženo. 3 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Nobena od vključenih snovi ni obnovljiva. Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

1 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 166: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kislost in bazičnost aminokislin (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

V eksperimentalnem delu ni uporabljen 

katalizator. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 - ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Nobena od snovi ni razgradljiva. Vse 

uporabljene snovi so škodljive, zato jih 

moramo primerno odstraniti, v posebno za to 

namenjene posode (Sigma-aldrich, 2018). 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

1 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Amonijak je dražilna in okolju nevarna snov. 

Serin, alanin, etanojska kislina niso nevarne 

snovi (Sigma-aldrich, 2018). 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

2 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 
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Eksperiment z naslovom Kislost in bazičnost aminokislin lahko ovrednotimo kot 

delno ustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike 

Zeleni krog 3 kriterijev doseženo (zeleno obarvanje) in 6 kriterije ne doseženo 

(rdeče obarvanje) od skupno 9 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena 

zvezda izkazuje 19/27 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 58, 59). 

 

Slika 58: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Kislost in bazičnost aminokislin 

 

Slika 59: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Kislost in bazičnost aminokislin 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Kislost in 

bazičnost aminokislin z vidika principov Zelene kemije izkazuje 33,33 % delež 

primernosti eksperimenta. 
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Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Kislost in 

bazičnost aminokislin z vidika principov Zelene kemije izkazuje 55,56 % delež 

primernosti eksperimenta. 

Površinski indeks Zelenega kroga kaže, da je eksperiment ne ustrezen za pouk 

kemije z vidika zahtev principov zelene kemije. Površinski indeks Zelene zvezde 

kaže, da je eksperiment delno ustrezen za pouk kemije z vidika zahtev principov 

zelene kemije. 

8. eksperiment 

V preglednici 167 je predstavljen eksperiment z naslovom Kvas povzroča 

alkoholno vrenje, ki je v delovnem zvezku Kemija danes 2. 

Preglednica 167: Podatki eksperimenta 8 – Kvas povzroča alkoholno vrenje 

Dolenc, D., Graunar, M. in Modec, B. (2014). Kemija danes 2. Delovni zvezek 

za kemijo v 9. razredu osnovne šole. 
Kvas povzroča alkoholno vrenje 

Stran 79 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

samostojno eksperimentalno delo 

Kemikalije/ sestavine: sladkor (saharoza ali glukoza), kvas 

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

V 100 mL mlačne vode (temperatura vode naj bo med 25 

– 35°) raztopimo dve čajni žlici sladkorja. Dodamo 10 – 

20 g kvasa in ga razmešamo v sladkorni vodi. Čašo 

postavimo na toplo in opazujemo dogajanje. 

Učni cilj: operativni cilj: učenci poznajo osnovne lastnosti in 

funkcijo beljakovin v organizmih. Uporabljajo 

eksperimentalnoraziskovalni pristop oziroma 

laboratorijske spretnost, razumejo pomen/vpliv 

dušikovih organskih spojin za/na življenje oziroma 

okolje. Učenci se zavedajo pomena beljakovin v prehrani 

in posledice njihovega pomanjkanja. Poznajo osnovne 

lastnosti in funkcijo beljakovin v organizmih; 

predlagane vsebine: funkcija beljakovin v organizmih 

(encimi idr.) in pomen beljakovin v prehrani. 

 

V preglednici 168 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Kvas povzroča alkoholno vrenje z vidika kriterijev metrike Zeleni krog 

in metrike Zelena zvezda. 
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Preglednica 168: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kvas povzroča alkoholno vrenje (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Odpadke shranimo v posebne za to pripravljene 

posode. Nobena snov ne predstavlja nevarnosti za 

ljudi in okolje. 

Odpadki niso nevarni. Doseženo. 3 

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Kemijska reakcija predstavlja razpad sladkorja 

(glukoze), pri kateri nastaneta etanol in ogljikov 

dioksid. 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

Ne doseženo.  

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

2 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 
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Preglednica 169: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kvas povzroča alkoholno vrenje (2. del preglednice) 

 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Nobena od uporabljenih snovi ne predstavlja 

nevarnosti za ljudi in okolje. 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Doseženo. 3 

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Med eksperimentalnim delom niso uporabljena 

topila, ki bi imela tveganje za ljudi in okolje. 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Doseženo. 3 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 
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Preglednica 170: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kvas povzroča alkoholno vrenje (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Eksperimentalno delo je izvedeno pri sobni 

temperaturi in atmosferskem tlaku. 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Doseženo. 3 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Sladkor je obnovljiv. Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Doseženo. 3 

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 171: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kvas povzroča alkoholno vrenje (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

V eksperimentalnem delu je uporabljen 

katalizator – kvasovke (kvas), ki pa niso 

škodljive za ljudi in okolje. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 - ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Snovi so razgradljive in so neškodljive. Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Doseženo. 3 

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Snovi: sladkor, kvas imajo majhno možnost 

povzročitve nesreč. 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Doseženo. 3 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 
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Eksperiment z naslovom Kvas povzroča alkoholno vrenje lahko ovrednotimo kot 

ustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike Zeleni 

krog 9 kriterijev doseženo (zeleno obarvanje) in 1 kriterij ne doseženo (rdeče 

obarvanje), od skupno 10 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena zvezda 

izkazuje 29/30 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 60, 61). 

 

Slika 60: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Kvas povzroča alkoholno vrenje 

 

Slika 61: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Kvas povzroča alkoholno vrenje 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Kvas 

povzroča alkoholno vrenje z vidika principov Zelene kemije izkazuje 90,00 % delež 

primernosti eksperimenta. 
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Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Kvas 

povzroča alkoholno vrenje z vidika principov Zelene kemije izkazuje 95,00  % 

delež primernosti eksperimenta. 

Oba površinska indeksa kažeta, da je eksperiment ustrezen za pouk kemije z vidika 

zahtev principov zelene kemije. 

9. eksperiment 

V preglednici 172 je predstavljen eksperiment z naslovom Dokaži peptidno vez, ki 

je v delovnem zvezku Peti element 9. 

Preglednica 172: Podatki eksperimenta 9 – Dokaži peptidno vez 

Devetak, I., Cvirn Pavlin, T. in Jamšek, T. (2011). Peti element 9. Delovni zvezek 

za kemijo v devetem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett. 
Dokaži peptidno vez 

Stran 63 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

samostojno eksperimentalno delo 

Kemikalije: 20 mL 1 M raztopine natrijevega hidroksida, 1 M 

raztopina bakrovega sulfata – CuSo 

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

Označimo epruvete. V prvo prenesemo nekaj mililitrov 

jajčnega beljaka in 4 mL 1 M raztopine natrijevega 

hidroksida ter nekaj kapljic 1 M raztopine bakrovega 

sulfata. Epruveto pretresemo. V drugih epruvetah 

ponovimo poskus s koškom mesa, krušnimi drobtinami 

ter moko. Rezultate poskusa primerjamo s prvo epruveto 

in vpišemo v tabelo. 

Učni cilj: operativni cilj: učenci spoznajo beljakovine kot naravne 

polimere, zgrajene iz aminokislin, povezanih s peptidno 

vezjo. Učenci uporabljajo eksperimentalnoraziskovalni 

pristop oziroma laboratorijske spretnosti. Učenci 

razumejo pomen/vpliv dušikovih organskih spojin za/na 

življenje oziroma okolje. Učenci se zavedajo pomena 

beljakovin v prehrani in posledice njihovega 

pomanjkanja; 

predlagane vsebine: beljakovine – naravni polimeri: 

povezovanje aminokislin – peptidna vez. 

 

V preglednici 173 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Dokaži peptidno vez z vidika kriterijev metrike Zeleni krog in metrike 

Zelena zvezda. 
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Preglednica 173: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Dokaži peptidno vez (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

20 mL 1 M raztopina natrijevega hidroksida

 

1 M raztopina bakrovega sulfata  

Odpadke shranimo v posebne posode (Sigma-

aldrich, 2018). 

Odpadki niso nevarni. Ne doseženo.  

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

2 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Z eksperimentalnim delom z biuretsko reakcijo 

dokažemo peptidne vezi v spojinah. Bazična 

raztopina bakrovega sulfata, ki je modre barve, se 

v prisotnosti peptidov obarva vijolično. Intenziteta 

barve je sorazmerna s številom peptidnih vezi 

oziroma številom aminokislinskih enot v vzorcu. 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

/ / 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 

/ 
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Preglednica 174: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Dokaži peptidno vez (2. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

20 mL 1 M raztopina natrijevega hidroksida

 

1 M raztopina bakrovega sulfata  

(Sigma-aldrich, 2018). 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

2 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Topila imajo visoko tveganje do zdravja ljudi in 

okolja (Sigma-aldrich, 2018). 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Ne doseženo.  

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

2 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 
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Preglednica 175: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Dokaži peptidno vez (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Eksperimentalno delo je izvedeno pri sobni 

temperaturi in atmosferskem tlaku. 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Doseženo. 3 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Vzorce lahko vključimo pod obnovljive surovine, 

bakrov sulfat in natrijev hidroksid to nista. 

Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

2 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  

 



 

214 

 

Preglednica 176: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Dokaži peptidno vez (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

V eksperimentalnem delu ni uporabljen 

katalizator. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 - ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Nobena od snovi ni razgradljiva. Vse 

uporabljene snovi so škodljive, zato jih 

moramo primerno odstraniti (Sigma-aldrich, 

2018). 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

2 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Bakrov sulfat: škodljivo in okolju nevarno. 

Natrijev hidroksid: jedko (Sigma-aldrich, 

2018). 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

2 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 

 



 

215 

 

Eksperiment z naslovom Dokaži peptidno vez lahko ovrednotimo kot delno ustrezen 

z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike Zeleni krog 3 

kriterijev doseženo (zeleno obarvanje) in 6 kriterijev ne doseženo (rdeče obarvanje), 

od skupno 9 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena zvezda izkazuje 19/27 

doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 62, 63). 

 

Slika 62: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Dokaži peptidno vez 

 

Slika 63: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Dokaži peptidno vez 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Dokaži 

peptidno vez z vidika principov Zelene kemije izkazuje 33,33 % delež primernosti 

eksperimenta. 

P1

P3

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P12

0

1

2

3
P1

P3

P5

P6

P7P8

P9

P10

P12



 

216 

 

Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Dokaži 

peptidno vez z vidika principov Zelene kemije izkazuje 63,89 % delež primernosti 

eksperimenta. 

Površinski indeks Zelenega kroga kaže, da je eksperiment ne ustrezen za pouk 

kemije z vidika zahtev principov zelene kemije. Površinski indeks Zelene zvezde 

kaže, da je eksperiment delno ustrezen za pouk kemije z vidika zahtev principov 

zelene kemije. 
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10. eksperiment 

V preglednici 177 je predstavljen eksperiment z naslovom Delovanje encima 

katalaze v jetrih, ki je v učbeniku Kemija danes 2. 

Preglednica 177: Podatki eksperimenta 10 – Delovanje encima katalaze v jetrih 

Graunar, M., Podlipnik, M. in Mirnik, J. (2016). Kemija danes 2. Učbenik za kemijo v 

9. razredu osnovne šole. Ljubljana: DZS. 

  Delovanje encima katalaze v jetrih 

Stran 125 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

samostojno in demonstracijsko eksperimentalno delo 

Kemikalije/sestavine: kos tkanine, piščančja ali telečja jetra, 

raztopina vodikovega peroksida  

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

Košček piščančjih jeter (5-10 g) čim bolj drobno 

narežemo in jih nato homogeniziramo v terilnici. 

Dobljeno kašo razredčimo z 20 mL vode in jo precedimo 

skozi tkanino v 50 mL čašo. Filtrat uporabimo za poskus. 

Jetrni ekstrakt razdelimo na dva dela v dve 50 mL čaši. 

Filtrat uporabimo za poskus. Ekstrakt v eni od čaš 

segrevamo na kuhalniku do vrenja (pri segrevanju 

mešamo, ker raztopina rada brizga) in ohladi, ekstrakt v 

drugi čaši pa naj stoji pri sobni temperaturi. V dve 100 

mL čaši nalijemo po 20-30 mL raztopine vodikovega 

peroksida. V eno dodamo  pet kapljic svežega jetrnega 

ekstrakta, drugo pa pet kapljic prekuhanega ekstrakta. 

Opazujemo dogajanje v čašah in ugotovitve vpišemo v 

preglednico.  

Učni cilj: operativni cilj: učenci poznajo osnovne lastnosti in 

funkcijo beljakovin v organizmih. Uporabljajo 

eksperimentalnoraziskovalni pristop oziroma 

laboratorijske spretnost, razumejo pomen/vpliv 

dušikovih organskih spojin za/na življenje oziroma 

okolje. Učenci se zavedajo pomena beljakovin v prehrani 

in posledice njihovega pomanjkanja. Poznajo osnovne 

lastnosti in funkcijo beljakovin v organizmih; 

predlagane vsebine: Funkcija beljakovin v organizmih 

(encimi idr.) in pomen beljakovin v prehrani. 

 

V preglednici 178 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Delovanje encima katalaze v jetrih z vidika kriterijev metrike Zeleni krog 

in metrike Zelena zvezda. 
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Preglednica 178: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Delovanje encima katalaze v jetrih (1. del preglednice) 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Odpadne snovi shranimo v posode primerne za 

odpadke. Odpadki niso nevarni, vodikov peroksid 

razpade na vodo in kisik. 

Odpadki niso nevarni. Doseženo. 3 

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Kemijska reakcija je brez presežnega reagenta, 

saj vodikov peroksid razpade na vodo in kisik. 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

Doseženo. 3 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimih produkti. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 
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Preglednica 179: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Delovanje encima katalaze v jetrih (2. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Vodna raztopina vodikovega peroksida: 

 (Sigma-aldrich, 2018). 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

2 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Topila imajo zmerno tveganje do zdravja 

ljudi in okolja (Sigma-aldrich, 2018). 

Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Ne doseženo.  

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

2 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 
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Preglednica 180: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Delovanje encima katalaze v jetrih (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Del eksperimentalnega dela je izveden pri sobni 

temperaturi in atmosferskem tlaku. Drugi del pa 

pri povišani temperaturi. V poskusu opazujemo 

delovanje encima v piščančjih jetrih na vodikov 

peroksid, glede na s svežim in prekuhanim 

izvlečkom. 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Ne doseženo.  

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

2 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Nobena od vključenih snovi ni obnovljiva. Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

2 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 181: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Delovanje encima katalaze v jetrih (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

V eksperimentalnem delu je prisoten 

katalizator peroksidaza. Encim peroksidaza 

katalizira razgradnjo vodikovega peroksida 

na vodo in kisik. Omenjeni proces poteka v 

celicah jeter. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 - ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Snovi so razgradljive in neškodljive. Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Doseženo. 3 

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Vodikov peroksid predstavlja zmerno 

možnost povzročitve nesreč, saj je škodljiva 

in dražilna snov (Sigma-aldrich, 2018). 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v   

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

2 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 
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Eksperiment z naslovom Delovanje encima katalaze v jetrih lahko ovrednotimo kot 

delno ustrezen z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike 

Zeleni krog 5 kriterijev doseženo (zeleno obarvanje) in 5 kriterijev ne doseženo 

(rdeče obarvanje), od skupno 10 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena 

zvezda izkazuje 25/30 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (slika 64, 65). 

 

Slika 64: Zeleni krog eksperimenta z naslovom Delovanje encima katalaze v jetrih 

 

Slika 65: Zelena zvezda eksperimenta z naslovom Delovanje katalaze v jetrih 

Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Delovanje 

encima katalaze v jetrih z vidika principov Zelene kemije izkazuje 50,00 % delež 

primernosti eksperimenta. 
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Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Delovanje 

encima katalaze v jetrih z vidika principov Zelene kemije izkazuje 75,00 % delež 

primernosti eksperimenta. 

Površinski indeks Zelenega kroga kaže, da je eksperiment neustrezen za pouk 

kemije z vidika zahtev principov zelene kemije. Površinski indeks Zelene zvezde 

kaže, da je eksperiment delno ustrezen za pouk kemije z vidika zahtev principov 

zelene kemije. 
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4.1.1.3.1 Sinteza rezultatov preučevanih eksperimentov učnega sklopa Dušikova družina organskih spojin z vidika zahtev principov zelene 

kemije 

 

V Preglednici 182 so zbrani rezultati preučevanih eksperimentov učnega sklopa Dušikova družina organskih spojin, iz učnega načrta za osnovno 

šolo, z vidika zahtev principov zelene kemije. 

Preglednica 182: Sinteza rezultatov preučevanih eksperimentov učnega sklopa Dušikova družina organskih spojin z vidika zahtev principov zelene kemije 

Zaporedna št. 

eksperimenta 

Naslov eksperimenta Površinski indeks metrike 

Zelenega kroga [%] 

Površinski indeks metrike 

Zelene zvezde [%] 

Ustreznost 

1 Dušik, ključni element molekul življenja 30,00 40,00 Ne ustrezen. 

2 Porjavitev jabolčnih krhljev 100,00 100,00 Ustrezen. 

3 Encimi so beljakovine 60,00 80,00 Delno 

ustrezen. 

Ustrezen. 

4 Določi vsebnost vitamina C 33,33 67,67 Ne 

ustrezen. 

Delno 

ustrezen. 

5 Denaturacija beljakovin v jajčnem beljaku 100,00 100,00 Ustrezen. 

6 Nastanek soli iz amina in kisline 40,00 42,50 Ne ustrezen. 

7 Kislost in bazičnost aminokislin 33,33 55,56 Ne 

ustrezen. 

Delno 

ustrezen. 

8 Kvas povzroča alkoholno vrenje 90,00 95,00 Ustrezen. 

9 Dokaži peptidno vez 33,33 63,89 Ne 

ustrezen 

Delno 

ustrezen 

10 Delovanje encima katalaze v jetrih 50,00 75,00 Delno ustrezen. 
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Med preučevanimi eksperimenti nakazujejo rezultati, da 2 od 10 preučevanih 

eksperimentov iz vsebinskega sklopa Družina ogljikovodikov s polimeri, ne 

ustrezata glede na zahteve principov zelene kemije. 4 od 10 preučevanih 

eksperimentov delno ustrezata glede zahtev principov zelene kemije. 4 od 10 

preučevanih eksperimentov je ustreznih glede na zahteve principov zelene kemije. 

Med izračunanima indeksoma površine Zelenega kroga in Zelene zvezde se 

pojavijo večje razlike v rezultatih pri štirih od eksperimentov, t.j. pri tretjem 

eksperimentu z naslovom Encimi so beljakovine, pri četrtem eksperimentu z 

naslovom  Določi vsebnost vitamina C, pri sedmem eksperimentu z naslovom 

Kislost in bazičnost aminokislin in devetem eksperimentu z naslovom Dokaži 

peptidno vez. Razlike izhajajo iz večje natančnosti opredelitve kriterijev pri metriki 

Zelena zvezda (tro-stopenjska lestvica ustreznosti) v primerjavi z metriko Zeleni 

krog (dvo-stopenjska lestvica ustreznosti) z vidika zahtev principov zelene kemije.  
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4.1.2 Optimizirani eksperimenti z vidika principov zelene kemije  

4.1.2.1 DRUŽINA OGLJIKOVODIKOV S POLIMERI 

4.1.2.1.1 Optimizirani 1. eksperiment 

V preglednici 183 je za eksperiment z naslovom Nasičeni in nenasičeni 

ogljikovodiki (stran 36) predlagan nadomestni eksperiment z naslovom Nenasičeni 

ogljikovodiki, s katerim naslavljamo enake cilje učnega načrta za kemijo v osnovni 

šoli. Predlagani nadomestni eksperiment je v nadaljevanju opisan in ovrednoten na 

enak način kot predhodni eksperimenti, ki  je v i-učbeniku Kemija 9. 

Preglednica 183: Podatki predlaganega eksperimenta z naslovom Nenasičeni 

ogljikovodiki za optimizacijo 

Sajovic idr. (2013). Kemija 9. i-učbenik za kemijo v 9. razredu osnovne šole. 

Zavod RS za šolstvo. 
Nenasičeni ogljikovodiki 

Stran 81 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

demonstracijsko eksperimentalno delo - posnetek 

Kemikalije: 

bromovica:  

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

Kečapu dodamo bromovico. Raztopina se ob dodatku 

obarva zeleno. Naslednji dan opazimo, da je potekla 

reakcija adicije. Dokazali smo, da kečap vsebuje 

nenasičene ogljikovodike. 

Učni cilj: operativni cilj: učenci uporabljajo 

eksperimentalnoraziskovalni pristop oziroma 

laboratorijske spretnosti; razlikujejo med reakcijami 

substitucije in adicije; 

predlagane vsebine: zgradba, delitev in poimenovanje 

ogljikovodikov – nasičeni in nenasičeni ogljikovodiki. 

 

V preglednici 184 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Nenasičeni ogljikovodiki z vidika kriterijev metrike Zeleni krog in 

metrike Zelena zvezda. 
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Preglednica 184: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Nenasičeni ogljikovodiki (1. del preglednice) 

 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Odpadke odstranimo v za to posebno namenjene 

posode. Bromovica:  

(Sigma-aldrich, 2018). 

Odpadki niso nevarni. Ne doseženo.  

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

2 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Pri eksperimentalnem delu preverjamo prisotnost 

nenasičenih ogljikovodikov. Zeleno obarvanje 

nakazuje, da kečap vsebuje nenasičene 

ogljikovodike. Poteče reakcija adicije (Sigma-

aldrich, 2018). 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

Doseženo. 3 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 
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Preglednica 185: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Nenasičeni ogljikovodiki (2. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 
Bromovica:    

(Sigma-aldrich, 2018). 

 

 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

2 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Topila (bromovica) imajo visoko tveganje do 

zdravja ljudi in okolja (Sigma-aldrich, 2018). 
Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Ne doseženo.  

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

2 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 
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Preglednica 186: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Nenasičeni ogljikovodiki (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Eksperimentalno delo je izvedeno pri sobni 

temperaturi in atmosferskem tlaku. 

 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Doseženo. 3 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Pri poskusu smo uporabili bromovico in kečap. Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

2 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 187: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Nenasičeni ogljikovodiki (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

V eksperimentalnem delu ni uporabljen 

katalizator. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 - ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Bromovica predstavlja nevarno snov, zato 

moramo primerno odstraniti odpadke 

(Sigma-aldrich, 2018). 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

2 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Bromovica: jedka, strupena in okolju 

nevarna (Sigma-aldrich, 2018). 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

2 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 
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Eksperiment z naslovom Nenasičeni ogljikovodiki lahko ovrednotimo kot 

ustreznejši z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike 

Zeleni krog 4 kriterije doseženo (zeleno obarvanje) in 6 kriterijev ne doseženo 

(rdeče obarvanje), od skupno 10 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena 

zvezda izkazuje 17/30 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (preglednica 188). 
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Preglednica 188: Primerjava eksperimenta z naslovom Nasičeni in Nenasičeni ogljikovodiki s predlaganim nadomestnim eksperimentom z naslovom Nenasičeni 

ogljikovodiki učnega sklopa Družina ogljikovodikov s polimeri 

 

 Eksperiment z naslovom Nasičeni in nenasičeni 

ogljikovodiki 

Predlagan nadomestni eksperiment z naslovom 

Nenasičeni ogljikovodiki 

Metrika 

Zeleni krog 

  

Metrika 

Zelena 

zvezda 
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Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom 

Nenasičeni ogljikovodiki z vidika principov Zelene kemije izkazuje 40,00 % delež 

primernosti eksperimenta. 

Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Nenasičeni 

ogljikovodiki z vidika principov Zelene kemije izkazuje 70,00 % delež primernosti 

eksperimenta. 

Oba površinska indeksa kažeta, da je eksperiment ustreznejši od predhodno 

omenjenega za pouk kemije z vidika zahtev principov zelene kemije. 

4.1.2.2 KISIKOVA DRUŽINA ORGANSKIH SPOJIN 

4.1.2.2.1 Optimiziran 2. eksperiment 

V preglednici 189 je za eksperiment z naslovom Preizkus metanojske in etanojske 

kisline z indikatorjem (stran 116) predlagan nadomestni eksperiment z naslovom 

pH karboksilnih kislin, s katerim naslavljamo enake cilje učnega načrta za kemijo 

v osnovni šoli. Predlagani nadomestni eksperiment je v nadaljevanju opisan in 

ovrednoten na enak način kot predhodni eksperimenti. Predlagani eksperiment je v 

i-učbeniku Kemija danes 2. 

Preglednica 189: Podatki predlaganega eksperimenta z naslovom pH raztopin 

karboksilnih kislin za optimizacijo 

Graunar, M., Podlipnik, M. in Mirnik, J. (2016). Kemija danes 2. Učbenik za 

kemijo v 9. razredu osnovne šole. Ljubljana: DZS. 
pH raztopin karboksilnih kislin 

Stran 61 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

demonstracijsko eksperimentalno delo 

Kemikalije: raztopina etanojske kisline  

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

Z univerzalnim indikatorskim papirčkom izmerimo pH 

vodnih raztopin etanojske in citronske kisline ter 

različnih sadnih sokov. 

Učni cilj: operativni cilj: učenci spoznajo osnovne lastnosti 

ogljikovodikov, jih povezujejo z njihovo uporabo in 

varnim ravnanjem;  

predlagane vsebine: skupine organskih kisikovih spojin 

(karboksilne kisline), lastnosti in uporaba kisikovih 

organskih spojin (kislost/bazičnost). 

 

V preglednici 190 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom pH karboksilnih kislin z vidika kriterijev metrike Zeleni krog in metrike 

Zelena zvezda. 
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Preglednica 190: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

pH raztopin karboksilnih kislin (1. del preglednice) 

 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Odpadne snovi odstranimo v za to namenjene 

posode. 

Nobena snov ne predstavlja nevarnosti za okolje 

in ljudi. 

Odpadki niso nevarni. Doseženo. 3 

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

Pri eksperimentalnem delu ne poteče kemijska 

reakcija. 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

/ / 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskihmi produkti. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

/ 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 

/ 
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Preglednica 191: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

pH raztopin karboksilnih kislin (2. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 

Vse vključene snovi so neškodljive. 

 

 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Doseženo. 3 

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Topila imajo nizko tveganje do zdravja ljudi in 

okolja. 
Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razenče so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Doseženo. 3 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 
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Preglednica 192: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

pH raztopin karboksilnih kislin (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Eksperimentalno delo je izvedeno pri sobni 

temperaturi in atmosferskem tlaku. 

 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Doseženo. 3 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Citronska kislina (limona), ostali sokovi (jabolčni, 

ananasov sok) so obnovljivi. 

Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Doseženo. 3 

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 193: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

pH raztopin karboksilnih kislin (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

V eksperimentalnem delu ni uporabljen 

katalizator. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 - ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Uporabljene snovi niso škodljive. Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Doseženo. 3 

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Nobena od snovi ne predstavlja nevarnosti 

tekom izvedbe eksperimentalnega dela. 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Doseženo. 3 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 
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Eksperiment z naslovom pH raztopin karboksilnih kislin lahko ovrednotimo kot 

ustreznejši z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v grafikonu metrike 

Zeleni krog 9 kriterijev doseženo (zeleno obarvanje) in 0 kriterijev ne doseženo 

(rdeče obarvanje) od skupno 9 analiziranih kriterijev. Z vidika metrike Zelena 

zvezda izkazuje 27/27 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (preglednica 194).  
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Preglednica 194: Primerjava eksperimenta z naslovom Preizkus metanojske in etanojske kisline z indikatorjem z predlaganim nadomestnim eksperimentom z 

naslovom pH raztopin karboksilnih kislin, učnega sklopa Kisikova družina organskih spojin 

 

 Eksperiment z naslovom Preizkus metanojske in 

etanojske kisline z indikatorjem 

Predlagan nadomestni eksperiment z naslovom 

pH raztopin karboksilnih kislin 

Metrika 

Zeleni krog 

  
Metrika 

Zelena 
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Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom 

Nenasičeni ogljikovodiki z vidika principov Zelene kemije izkazuje 100,00 % delež 

primernosti eksperimenta. 

Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Nenasičeni 

ogljikovodiki z vidika principov Zelene kemije izkazuje 100,00 % delež primernosti 

eksperimenta. 

Oba površinska indeksa kažeta, da je eksperiment ustreznejši od predhodno 

omenjenega za pouk kemije z vidika zahtev principov zelene kemije. 

4.1.2.3 DUŠIKOVA DRUŽINA ORGANSKIH SPOJIN 

4.1.2.3.1 Optimiziran 3. eksperiment 

V preglednici 195 je za eksperiment z naslovom Dušik, ključni element molekul 

življenja (stran 162) predlagan nadomestni eksperiment z naslovom Kako 

dokažemo dušik v organski spojini, s katerim naslavljamo enake cilje učnega načrta 

za kemijo v osnovni šoli. Predlagani nadomestni eksperiment je v nadaljevanju 

opisan in ovrednoten na enak način kot predhodni eksperimenti, ki je v delovnem 

zvezku Kemija danes 2. 

Preglednica 195: Podatki predlaganega eksperimenta z naslovom Kako dokažemo dušik v 

organski spojini za optimizacijo 

Dolenc, D., Graunar, M. in Modec, B. (2014). Kemija danes 2. Delovni zvezek 

za kemijo v 9. razredu osnovne šole. 
Kako dokažemo dušik v organski spojini 

Stran 68 

Oblika eksperimentalnega 

dela: 

demonstracijsko eksperimentalno delo 

Kemikalije: 

raztopina natrijevega hidroksida  

Kratek opis 

eksperimentalnega dela: 

Raztopini natrijevega hidroksida v epruveti dodamo 

nekaj las. Enako naredimo ločeno z drugimi vzorci 

organskih spojin. Segrevamo na vodni kopeli in 

izhajajoče hlape preizkusimo z vlažnim indikatorskim 

papirčkom. Če je v hlapih prisoten amonijak, se rdeč 

lakmusov papir obarva modro. 

Učni cilj: operativni cilj: učenci glede na vsebnost dušika v zgradbi 

spojin opredelijo dušikove organske spojine in 

prepoznajo aminoskupino; 

predlagane vsebine: dušikove organske spojine: 

značilnosti (vsebnost dušika). 

 

V preglednici 196 (iz 4 delov) je predstavljeno ovrednotenje eksperimenta z 

naslovom Kako dokažemo dušik v organski spojini za optimizacijo z vidika 

kriterijev metrike Zeleni krog in metrike Zelena zvezda.
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Preglednica 196: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kako dokažemo dušik v organski spojini (1. del preglednice) 

 

  

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010)  

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P1 - 

PREPREČEVANJE 

NASTANKA 

ODPADNIH SNOVI 

Metode ravnanja z odpadki:  

natrijev hidroksid:  

Odpadne snovi odstranimo v posebno 

pripravljene posode, za zbiranje odpadkov 

(Sigma-aldrich, 2018). 

Odpadki niso nevarni. Ne doseženo.  

Odpadki vsebujejo nizko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

2 

Odpadki vsebujejo veliko 

tveganje za človekovo zdravje in 

okolje. 

 

P2 – POVEČANJE 

ATOMSKE 

EKONOMIČNOSTI 

S poskusom je dokazano, da se dušik pri 

razgradnji beljakovin sprošča v obliki amonijaka. 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) in 

brez stranskih produktov. 

Doseženo. 3 

Kemijske reakcije brez 

presežnega reagenta (<10 %) s 

stranskimi produkti. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in brez 

stranskih produktov. 

 

Kemijske reakcije s presežkom 

reagenta (>10 %) in s stranskimi 

produkti. 
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Preglednica 197: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kako dokažemo dušik v organski spojini (2. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P3 – MANJ  

NEVARNA 

KEMIJSKA 

SINTEZA 
Natrijev hidroksid:   

(Sigma-aldrich, 2018). 

 

 

Vse uporabljene snovi so 

neškodljive. 

Ne doseženo.  

Vključene snovi imajo 

zmerno tveganje do 

zdravja ljudi in okolja. 

2 

Vsaj ena od vsebovanih 

snovi ima visoko tveganje 

za zdravje ljudi in okolje. 

 

P5 – UPORABA 

VARNEJŠIH TOPIL 

IN REAKCIJSKIH 

POGOJEV 

Topila imajo zmerno tveganje do zdravja ljudi in 

okolja (Sigma-aldrich, 2018). 
Topila in pomožne snovi 

med kemijskimi 

reakcijami niso 

uporabljene, razen če so te 

neškodljive za ljudi in 

okolje. 

Ne doseženo.  

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo zmerno tveganje za 

ljudi in okolje. 

2 

Topila in pomožne snovi 

so uporabljene med 

kemijskimi reakcijami in 

imajo visoko tveganje za 

ljudi in okolje. 
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Preglednica 198: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kako dokažemo dušik v organski spojini (3. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P6 - VEČJA 

ENERGETSKA 

UČINKOVITOST 

Eksperimentalno delo je izvedeno pri višji 

temperaturi, saj je potrebno segrevanje. 

 

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in atmosferski 

tlak. 

Ne doseženo.  

Reakcijski pogoji: sobna 

temperatura in tlak med 0-

100 °C, kadar je potrebno 

segrevanje ali ohlajanje. 

2 

Reakcijski pogoji: tlak 

različen od atmosferskega 

tlaka in/ali temperatura 

<100 °C ali manj kot 0 °C. 

 

P7 – UPORABA 

OBNOVLJIVIH 

SUROVIN IN 

MATERIALOV 

Nobena od vključenih snovi ni obnovljiva. Pri 

poskusu so bili uporabljeni tudi lasje. 

Vse vključene snovi so 

obnovljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena izmed snovi je 

obnovljivega izvora (voda 

ni vključena). 

2 

Nobena od vsebovanih 

snovi ni obnovljivega vira. 

 

P8 – ZMANJŠANJE 

DODATNIH 

PRETVORB 

V postopek kemijskega eksperimentalnega dela ni 

vključena nobena dodatna pretvorba. 

Ni vključena nobena 

dodatna pretvorba. 

Doseženo. 3 

Vključena je le ena 

dodatna pretvorba. 

 

Vključenih je več 

dodatnih pretvorb.  
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Preglednica 199: Kriteriji in točke za oblikovanje metrike Zeleni krog in metrike Zelene zvezde (Ribeiro, Costa in Machado, 2010) eksperimenta z naslovom 

Kako dokažemo dušik v organski spojini (4. del preglednice) 

ZK PRINCIPI 

(RIBEIRO, COSTA 

IN MACHADO, 2010) 

POUDARKI Z VIDIKA PRINCIPOV 

ZELENE KEMIJE 

KRITERIJI (RIBEIRO, 

COSTA IN MACHADO, 

2010) 

KRITERIJI ZELENI 

KROG (DOSEŽENO/ 

NE DOSEŽENO) 

KRITERIJI ZELENA 

ZVEZDA (TOČKE) 

P9 – UPORABA 

KATALIZATORJEV 

V eksperimentalnem delu ni uporabljen 

katalizator. 

Brez katalizatorja, v kolikor je 

ta uporabljen, ni škodljiv za 

ljudi in okolje. 

Doseženo. 3 

Katalizator, ki ima zmerno 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

Katalizator, ki ima visoko 

tveganje za ljudi in okolje. 

 

P10 - ZASNOVA ZA 

RAZGRADNJO 

Uporabljene snovi so škodljive, zato jih 

moramo primerno odstraniti. Lasje 

predstavljajo razgradljiv material. 

Vse snovi so razgradljive in so 

neškodljive.  

Ne doseženo.  

Vsaj ena od snovi ni 

razgradljiva, lahko pa je 

škodljiva. 

2 

Vse snovi niso razgradljive in 

so lahko tudi škodljive. 

 

P12 – ZMANJŠANJE 

MOŽNOSTI NESREČ 

Natrijev hidroksid ima zmerno možnost 

povzročitve nesreč.  

Natrijev hidroksid: jedko za kožo (Sigma-

aldrich, 2018). 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

majhno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami.  

Ne doseženo.  

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo 

zmerno možnost povzročitve 

nesreč s kemikalijami. 

2 

Snovi, ki se uporabljajo v 

kemijski reakciji, imajo visoko 

možnost povzročitve nesreč s 

kemikalijami. 
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Eksperiment z naslovom Kako dokažemo dušik v organski spojini lahko 

ovrednotimo kot ustreznejši z vidika principov zelene kemije, saj izkazuje v 

grafikonu metrike Zeleni krog 4 kriterije doseženo (zeleno obarvanje) in 7 kriterijev 

ne doseženo (rdeče obarvanje) od skupno 10 analiziranih kriterijev. Z vidika 

metrike Zelena zvezda izkazuje 23/30 doseženih točk. 

Navedeni kriteriji metrike Zelenega kroga in metrike Zelena zvezda so prikazani v 

grafikonih (preglednica 200). 
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Preglednica 200: Primerjava optimiziranega eksperimenta z naslovom Dušik, ključni element molekul življenja z predlaganim nadomestnim eksperimentom z 

naslovom Kako dokažemo dušik v organski spojini, učnega sklopa Dušikova družina organskih spojin 

 Eksperiment z naslovom Dušik, ključni element 

molekul življenja 

Predlagan nadomestni eksperiment z naslovom 

Kako dokažemo dušik v organski spojini 

Metrika 

Zeleni krog 

  
Metrika 

Zelena 

zvezda 

  
 

P1

P2

P3

P5

P6P7

P8

P9

P10
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P2
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Izračunani površinski indeks Zelenega kroga za eksperiment z naslovom Kako 

dokažemo dušik v organski spojini z vidika principov Zelene kemije izkazuje    

30,00 % delež primernosti eksperimenta. 

Izračunani površinski indeks Zelene zvezde za eksperiment z naslovom Kako 

dokažemo dušik v organski spojini z vidika principov Zelene kemije izkazuje    

65,00 % delež primernosti eksperimenta. 

Oba površinska indeksa kažeta, da je eksperiment ustreznejši od predhodno 

omenjenega za pouk kemije z vidika zahtev principov zelene kemije. 
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4.1.2.4 SINTEZA REZULTATOV OPTIMIZIRANIH EKSPERIMENTOV Z VIDIKA PRINCIPOV ZELENE KEMIJE V PRIMERJAVI Z 

IZVORNIMI EKSPERIMENTI 

 

V Preglednici 201 so zbrani rezultati preučevanih eksperimentov v primerjavi s predlaganimi nadomestnimi eksperimenti z vidika zahtev principov 

zelene kemije. 

Preglednica 201: Sinteza rezultatov optimiziranih eksperimentov z vidika principov zelene kemije v primerjavi z izvornimi eksperimenti 

Izvorni eksperimenti Optimizirani eksperimenti 

Zaporedna 

številka 

eksperimenta 

Naslov Površinski 

indeks 

Zelenega 

kroga [%] 

Površinski 

indeks 

Zelene 

zvezde [%] 

Ustreznost Zaporedna 

številka 

eksperimenta 

Naslov Površinski 

indeks 

Zelenega 

kroga [%] 

Površinski 

indeks 

Zelene 

zvezde [%] 

Ustreznost 

2 Nasičeni in 

nenasičeni 

ogljikovodiki 

40,00 35,00 Ne ustrezen. 1 Nenasičeni 

ogljikovodiki 

40,00 70,00 Delno 

ustrezen. 

4 Preizkus 

metanojske in 

etanojske kisline 

33,33 36,11 Ne ustrezen. 2 pH raztopin 

karboksilnih kislin 

100,00 100,00 Ustrezen. 

1 Dušik, ključni 

element molekul 

življenja 

30,00 40,00 Ne ustrezen. 3 Kako dokažemo 

dušik v organski 

spojini 

30,00 60,00 Delno 

ustrezen. 

 

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko potrdimo, da so predlagani nadomestni eksperimenti ustreznejši od predhodno omenjenih 

eksperimentov za pouk kemije z vidika zahtev principov zelene kemije.  
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4.2 Sklepi 

V magistrskem delu so bile zastavljene 3 raziskovalne hipoteze. 

Hipoteza 1: Več kot polovica preučevanih eksperimentov iz vsebinskega sklopa 

Družina ogljikovodikov s polimeri v učbeniških kompletih upošteva principe zelene 

kemije glede na metriko Zeleni krog in metriko Zelena zvezda. 

Hipoteza je bila zavrnjena, saj 7 od 10 preučevanih eksperimentov ne upošteva 

zahtev glede na principe zelene kemije. 2 od 10 preučevanih eksperimentov deloma 

upoštevata principe zahtev zelene kemije. Med preučevanimi eksperimenti 1 od 10 

preučevanih eksperimentov upošteva zahteve glede na principe zelene kemije. 

Hipoteza 2: Več kot polovica preučevanih eksperimentov iz vsebinskega sklopa 

Kisikova družina organskih spojin v učbeniških kompletih upošteva principe zelene 

kemije glede na metriko Zeleni krog in metriko Zelena zvezda. 

Hipoteza je bila zavrnjena, saj 5 od 10 preučevanih eksperimentov ne upošteva 

zahtev glede na principe zelene kemije. 3 od 10 preučevanih eksperimentov deloma 

upoštevajo principe zelene kemije. Med preučevanimi eksperimenti 2 od 10 

upoštevata zahteve glede na principe zelene kemije. 

Hipoteza 3: Več kot polovica preučevanih eksperimentov iz vsebinskega sklopa 

Dušikova družina organskih spojin v učbeniških kompletih upošteva principe zelene 

kemije glede na metriko Zeleni krog in metriko Zelena zvezda. 

Hipoteza je bila sprejeta, saj 2 od 10  preučevanih eksperimentov ne upoštevata 

zahtev principov zelene kemije. 4 od 10 preučevanih eksperimentov deloma 

upoštevajo principe zelene kemije. Zasledimo lahko, da 4 od 10 preučevanih 

eksperimentov upoštevajo zahteve glede na principe zelene kemije.
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5  ZAKLJUČKI 
 

Namen magistrskega dela je bilo preučiti eksperimentalno delo z vidika principov 

zelene kemije, pri čemer so bili vrednoteni izbrani in optimizirani eksperimenti iz 

učbeniških kompletov, ki zadoščajo principom zahtev zelene kemije. Osredotočili 

smo se na poglavja organske kemije naslednjih učnih sklopov: Družina 

ogljikovodikov s polimeri, Kisikova družina organskih spojin in Dušikova družina 

organskih spojin.  

Najprej je bila opravljena analiza učnega načrta za pouk kemije v osnovni šoli 

(Bačnik idr., 2011), nato je sledila analiza vseh potrjenih učbeniških kompletov za 

šolsko leto 2017/2018 z vidika deleža vsebin učbeniških kompletov, ki se nanašajo 

na eksperimentalno delo, analiza vsebin učbeniških kompletov z vidika principov 

zelene kemije. Z vidika deleža vsebin učbeniških kompletov lahko zasledimo        

0,01 %‒6,93 % vezano na principe zelene kemije. Pri tem ima največji delež 

učbeniški komplet Kemija danes 1 in Kemija danes 2.  

Med preučevanimi eksperimenti iz učnega sklopa Družina ogljikovodikov s 

polimeri v učbenikih in priporočenih gradivih smo zasledili 2 od 10 preučevanih 

eksperimentov, ki sta delno ustrezna in 1 od 10  preučevanih eksperimentov, ki je 

ustrezen glede na zahteve principov zelene kemije.  

Med preučevanimi eksperimenti iz učnega sklopa Kisikova družina organskih 

spojin v učbenikih in priporočenih gradivih smo zasledili 3 od 10  preučevanih 

eksperimentov, ki so delno ustrezni glede na zahteve principov zelene kemije in 2 

od 10  preučevanih eksperimentov, ki sta ustrezna glede na zahteve principov 

zelene kemije.  

Med preučevanimi eksperimenti iz učnega sklopa Dušikova družina organskih 

spojin v učbenikih in priporočenih gradivih smo zasledili 4 od 10  preučevanih 

eksperimentov, ki so delno ustrezni glede na zahteve principov zelene kemije in 4 

od 10 preučevanih eksperimentov, ki so ustrezni glede na zahteve principov zelene 

kemije.  

Na podlagi rezultatov magistrskega dela lahko izpeljemo ugotovitev, da se v 

doseganju zahtev principov zelene kemije preučevani učni sklopi razlikujejo. 

Principom zelene kemije med preučevanimi učnimi sklopi najbolj ustrezajo 

eksperimenti učnega sklopa Dušikova družina organskih spojin, najmanj 

eksperimenti učnega sklopa Družina ogljikovodikov s polimeri. Pri tem je ključno, 

da so pri eksperimentalnem delu v prvem navedenem sklopu uporabljene predvsem 

laboratorijske kemikalije, pri slednjem snovi iz vsakdanjega življenja. 

Magistrsko delo predstavlja doprinos v slovenski šolski prostor z vidika 

preučevanja usklajenosti potrjenih učbeniških kompletov z zahtevami principov 

zelene kemije na področju organske kemije v osnovni šoli.  

Metriko Zeleni krog bi bilo smiselno vpeljati pri eksperimentalnem delu v osnovni 

šoli, saj je enostavna za uporabo tudi z vidika učencev. Kot nadgradnjo le-te bi v 

srednji šoli lahko vpeljali v pouk kemije vrednotenje ustreznosti eksperimentov in 

kot osnovo za razvoj novih eksperimentov metriko Zelena zvezda, ki zahteva 

nekoliko kompleksnejši pristop. Smiselno bi bilo v prihodnje seznaniti tudi avtorje 
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novih učbeniških kompletov z možnostmi uporabe metrike Zelenega kroga in 

Zelene zvezde na poti  k upoštevanju principov zelene kemije pri snovanju 

eksperimentalnega dela. 

Omejitve raziskave predstavlja predvsem omejen delež v raziskavi zajetih 

eksperimentov, ki so bili preučeni ob uporabi metrike Zelenega kroga in metrike 

Zelene zvezde ter majhno število optimiziranih eksperimentov. V prihodnje je 

smiselno razmisliti o možnostih optimizacije eksperimentalnega dela glede na 

metriko Zelenega kroga in Zelene zvezde tudi na ostalih področjih kemije ter za vsa 

področja predlagati nove eksperimente, ki bodo optimizirani z vidika principov 

zelene kemije. V prihodnosti je morda smiselno preučiti tudi učbeniške komplete 

za pouk naravoslovja. Pomemben doprinos na tem področju bi predstavljala tudi 

raziskava na vzorcu učiteljev kemije z vidika upoštevanja principov zelene kemije 

pri pouku.  
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7 PRILOGE 
 

7.1 Priloga 1: Analiza učbeniških kompletov z vidika deleža 

vključenosti eksperimentalnega dela 

Preglednica P 1: Analiza učbenika Kemija danes 1 – kriteriji za vrednotenje umeščenosti 

eksperimentalnega dela v učbeniške komplete (prilagojeno po Devetak in Vogrinc, 2013) 

 

Preglednica P 2: Analiza delovnega zvezka Kemija danes 1 – kriteriji za vrednotenje 

umeščenosti eksperimentalnega dela v učbeniške komplete (prilagojeno po Devetak in 

Vogrinc, 2013) 

Naslov 

učbenika: 

Kemija danes 1 

Avtorji: Mojca Graunar, Mojca Podlipnik, Jona Mirnik, Alenka Gabrič, Milica 

Slatinek - Žigon 

Raven 

šolanja: 

Učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole 

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 
Št. strani eksp. 

dela –strnjeno 
Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije - 

strnjeno 
160 16 10 4 1,5 

 Delež teksta 

eksp. dela 
Delež teksta 

eksp. dela - 

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije - strnjeno 

 10,00 % 6,25 % 2,50 % 0,94 % 

Skupno 

število slik  
Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovnega 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

369 67 14 18,16 % 3,79 % 

Naslov 

delovnega 

zvezka: 

Kemija danes 1 

Avtorji: Mojca Graunar, Barbara Modec, Darko Dolenc, Alenka Gabrič, Milica 

Slatinek Žigon 

Raven 

šolanja: 

Delovni zvezek za kemijo v 8. razredu osnovne šole 

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 

Št. strani eksp. 

dela –strnjeno 

Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije - 

strnjeno 

104 23 16 5 3 

 Delež teksta 

eksp. dela 

Delež teksta 

eksp. dela - 

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije - strnjeno 

 22,12 % 15,38 % 4,81 % 2,88 % 

Skupno 

število slik  

Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovne ga 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

180 89 28 49,44 % 15,55 % 



 

 

 

Preglednica P 3: Analiza učbenika Kemija danes 2 – kriteriji za vrednotenje umeščenosti 

eksperimentalnega dela v učbeniške komplete (prilagojeno po Devetak in Vogrinc, 2013) 

 

Preglednica P 4: Analiza delovnega zvezka Kemija danes 2 – kriteriji za vrednotenje 

umeščenosti eksperimentalnega dela v učbeniške komplete (prilagojeno po Devetak in 

Vogrinc, 2013) 

 

 

 

 

 

Naslov 

učbenika: 

Kemija danes 2 

Avtorji: Mojca Graunar, Mojca Podlipnik, Jona Mirnik 

Raven 

šolanja: 

Učbenik za kemijo v 9. razredu osnovne šole 

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 
Št. strani eksp. 

dela –strnjeno 
Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije - 

strnjeno 

152 26 12,5 16  8 

 Delež teksta 

eksp. dela 
Delež teksta 

eksp. dela - 

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije - strnjeno 

 17,1 % 8,22 % 10,53 % 5,26 % 
Skupno 

število slik  
Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovnega 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

275 113 92 41,09 % 33,45 % 

Naslov 

delovnega 

zvezka: 

Kemija danes 2 

Avtorji: Darko Dolenc, Mojca Graunar, Barbara Modec 

Raven 

šolanja: 

Delovni zvezek za kemijo v 9. razredu osnovne šole 

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 
Št. strani eksp. 

dela –strnjeno 
Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije - 

strnjeno 

96 41 28 29 23 

 Delež teksta 

eksp. dela 
Delež teksta 

eksp. dela - 

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije - strnjeno 

 42,71 % 29,17 % 30,21 % 23,96 % 
Skupno 

število slik  
Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovnega 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

163 116 107 71,17 % 65,64 % 



 

 

 

Preglednica P 5: Analiza učbenika Kemija 8 – kriteriji za vrednotenje umeščenosti 

eksperimentalnega dela v učbeniške komplete (prilagojeno po Devetak in Vogrinc, 2013) 

Preglednica P 6: Analiza učbenika Kemija 9 – kriteriji za vrednotenje umeščenosti 

eksperimentalnega dela v učbeniške komplete (prilagojeno po Devetak in Vogrinc, 2013) 

Naslov 

delovnega 

zvezka: 

Kemija 8 

Avtorji: Irena Sajovic, Katarina Wissiak Grm, Andrej Godec, Benjamin Kralj, 

Andrej Smrdu, Metka Vrtačnik, Saša Glažar 

Raven 

šolanja: 

i-učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole 

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 
Št. strani eksp. 

dela –strnjeno 
Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije - 

strnjeno 

264 14 7,5 0 0 

 Delež teksta 

eksp. dela 
Delež teksta 

eksp. dela - 

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije - strnjeno 

 5,30 % 2,84 % 0 % 0 % 
Skupno 

število slik  
Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovnega 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

369 3 0 0,81 % 0 % 

Skupno 

število 

avdio 

gradiva 

Št. avdio 

gradiva eksp. 

dela 

Št. avdio 

gradiva 

organske 

kemije 

Delež avdio 

gradiva eksp. 

dela 

Delež avdio 

gradiva eksp. 

dela organske 

kemije 

86 20 0 23,26 % 0 % 

Naslov 

delovnega 

zvezka: 

Kemija 9 

Avtorji: Irena Sajovic, Katarina Wissiak Grm, Andrej Godec, Benjamin Kralj, 

Andrej Smrdu, Metka Vrtačnik, Saša Glažar 

Raven 

šolanja: 

i-učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole 

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 
Št. strani eksp. 

dela –strnjeno 
Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije - 

strnjeno 

271 39 9 16 8 

 Delež teksta 

eksp. dela 
Delež teksta 

eksp. dela - 

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije - strnjeno 

  14,39 % 3,32  %  5,90 % 2,95  % 
Skupno 

število slik  
Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovnega 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

581 10 8 1,72  % 1,38  % 

Skupno 

število 

avdio 

gradiva 

Št. avdio 

gradiva eksp. 

dela 

Št. avdio 

gradiva 

organske 

kemije 

Delež avdio 

gradiva eksp. 

dela 

Delež avdio 

gradiva eksp. 

dela organske 

kemije 

64 34 30 53,13 % 46,88  % 



 

 

 

 

Preglednica P 7: Analiza učbenika Peti element 8 – kriteriji za vrednotenje umeščenosti 

eksperimentalnega dela v učbeniške komplete (prilagojeno po Devetak in Vogrinc, 2013) 

*Avtorji učbenika pozivajo učence k pregledu eksperimentov v delovni zvezek Peti 

element 8. Učbenik vsebuje le vsebino z naslovom eksperimenta. 

Preglednica P 8: Analiza delovnega zvezka Peti element 8 – kriteriji za vrednotenje 

umeščenosti eksperimentalnega dela v učbeniške komplete (prilagojeno po Devetak in 

Vogrinc, 2013) 

 

 

Naslov 

učbenika: 

Peti element 8 

Avtorji: Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin, Samo Jamšek 

Raven 

šolanja: 

Učbenik za kemijo v osmem razredu osnovne šole 

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 
Št. strani eksp. 

dela –strnjeno 
Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije - 

strnjeno 

103 14* / 4* / 

 Delež teksta 

eksp. dela 
Delež teksta 

eksp. dela - 

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije - strnjeno 

 13,59 % / 3,88 % / 
Skupno 

število slik  
Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovnega 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

347 3 / 0,86 % / 

Naslov 

delovnega 

zvezka: 

Peti element 8 

Avtorji: Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin, Samo Jamšek 

Raven 

šolanja: 

Delovni zvezek za kemijo v osmem razredu osnovne šole 

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 
Št. strani eksp. 

dela –strnjeno 
Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije - 

strnjeno 

71 14 8 3 2,5 

 Delež teksta 

eksp. dela 
Delež teksta 

eksp. dela - 

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije - strnjeno 

 19, 72 % 11, 27 % 4,23 % 3,52 % 
Skupno 

število slik  
Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovnega 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

94 0 0 0 % 0 % 



 

 

 

Preglednica P 9: Analiza učbenika Peti element 9 – kriteriji za vrednotenje umeščenosti 

eksperimentalnega dela v učbeniške komplete (prilagojeno po Devetak in Vogrinc, 2013) 

*Avtorji učbenika pozivajo učence k pregledu eksperimentov v delovni zvezek Peti 

element 9. Učbenik vsebuje le vsebino z naslovom eksperimenta. 

Preglednica P 10: Analiza delovnega zvezka Peti element 9 – kriteriji za vrednotenje 

umeščenosti eksperimentalnega dela v učbeniške komplete (prilagojeno po Devetak in 

Vogrinc, 2013) 

 

 

 

Naslov 

učbenika: 

Peti element 9 

Avtorji: Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin, Samo Jamšek in Vesna Pahor 

Raven 

šolanja: 

Učbenik za kemijo v devetem razredu osnovne šole 

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 
Št. strani eksp. 

dela –strnjeno 
Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije - 

strnjeno 

77 20* / 4* / 

 Delež teksta 

eksp. dela 
Delež teksta 

eksp. dela - 

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije - strnjeno 

 26 % / 5 % / 
Skupno 

število slik  
Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovnega 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

227 3 1 1 % 0,44 % 

Naslov 

delovnega 

zvezka: 

Peti element 9 

Avtorji: Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin, Samo Jamšek 

Raven 

šolanja: 

Delovni zvezek za kemijo v devetem razredu osnovne šole 

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 
Št. strani eksp. 

dela –strnjeno 
Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije - 

strnjeno 

79 29 23 21 16 

 Delež teksta 

eksp. dela 
Delež teksta 

eksp. dela - 

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije - strnjeno 

 36,71 % 29,11 % 26,58 % 20,25 % 
Skupno 

število slik  
Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovnega 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

93 37 33 39,78 % 35,48 % 



 

 

 

Preglednica P 11: Analiza učbenika Peti element 8 – kriteriji za vrednotenje umeščenosti 

eksperimentalnega dela v učbeniške komplete (prilagojeno po Devetak in Vogrinc, 2013) 

 

Preglednica P 12: Analiza delovnega zvezka Pogled v kemijo 8 – kriteriji za vrednotenje 

umeščenosti eksperimentalnega dela v učbeniške komplete (prilagojeno po Devetak in 

Vogrinc, 2013) 

 

Naslov 

učbenika: 

Pogled v kemijo 8 

Avtorji: Aleksandra Kornhauser, Malcolm Frazer 

Raven 

šolanja: 

Učbenik za kemijo v osmi razred osnovne šole 

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 
Št. strani eksp. 

dela –strnjeno 
Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije - 

strnjeno 

140 0 0 0 0 

 Delež teksta 

eksp. dela 
Delež teksta 

eksp. dela - 

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije - strnjeno 

 0 % 0 % 0 % 0  % 
Skupno 

število slik  
Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovnega 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

290 44 2 15,17  % 0,69 % 

Naslov 

delovnega 

zvezka: 

Pogled v kemijo 8 

Avtorji: Aleksandra Kornhauser, Malcolm Frazer 

Raven 

šolanja: 

Delovni zvezek za osmi razred osnovne šole 

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 
Št. strani eksp. 

dela –strnjeno 
Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije - 

strnjeno 

126 41 34 4 4 

 Delež teksta 

eksp. dela 
Delež teksta 

eksp. dela - 

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije - strnjeno 

 32,54 % 26,98 % 3,17 % 3,17  % 
Skupno 

število slik  
Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovnega 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

37 26 3 70,27  % 8,11 % 



 

 

 

 

 

Preglednica P 13: Analiza učbenika Pogled v kemijo 9 – kriteriji za vrednotenje 

umeščenosti eksperimentalnega dela v učbeniške komplete (prilagojeno po Devetak in 

Vogrinc, 2013) 

 

Preglednica P 14: Analiza delovnega zvezka Pogled v kemijo 9 – kriteriji za vrednotenje 

umeščenosti eksperimentalnega dela v učbeniške komplete (prilagojeno po Devetak in 

Vogrinc, 2013) 

 

 

Naslov 

učbenika: 

Pogled v kemijo 9 

Avtorji: Aleksandra Kornhauser, Malcolm Frazer 

Raven 

šolanja: 

Učbenik za kemijo v devetem razredu  osnovne šole 

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 
Št. strani eksp. 

dela –strnjeno 
Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije - 

strnjeno 

140 0 0 0 0 

 Delež teksta 

eksp. dela 
Delež teksta 

eksp. dela - 

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije - strnjeno 

 0 % 0 % 0 % 0 % 
Skupno 

število slik  
Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovnega 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

215 28 14 13,02  % 6,51 % 

Naslov 

delovnega 

zvezka: 

Pogled v kemijo 9 

Avtorji: Aleksandra Kornhauser, Malcolm Frazer 

Raven 

šolanja: 

Delovni zvezek za kemijo v devetem razredu osnovne šole 

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 
Št. strani eksp. 

dela –strnjeno 
Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije - 

strnjeno 

115  33 30 25 22 

 Delež teksta 

eksp. dela 
Delež teksta 

eksp. dela - 

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije - strnjeno 

 28,70 % 26,09 % 21,74 %  19,13 % 
Skupno 

število slik  
Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovnega 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

49 49 43 100  % 87,76 % 



 

 

 

 

Preglednica P 15: Analiza učbenika Od atoma do molekule – kriteriji za vrednotenje 

umeščenosti eksperimentalnega dela v učbeniške komplete (prilagojeno po Devetak in 

Vogrinc, 2013) 

 

Preglednica P 16: Analiza delovnega zvezka Od atoma do molekule – kriteriji za 

vrednotenje umeščenosti eksperimentalnega dela v učbeniške komplete (prilagojeno po 

Devetak in Vogrinc, 2013) 

 

Naslov 

učbenika: 

Od atoma do molekule 

Avtor: Andrej Smrdu 

Raven 

šolanja: 

Učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole 

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 
Št. strani eksp. 

dela –strnjeno 
Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije - 

strnjeno 

128 2 1 0 0 

 Delež teksta 

eksp. dela 
Delež teksta 

eksp. dela - 

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije - strnjeno 

 1,56 % 0,78 % 0 % 0 % 
Skupno 

število slik  
Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovnega 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

290 3 0 1,03 % 0 % 

Naslov 

delovnega 

zvezka: 

Od atoma do molekule 

Avtor: Andrej Smrdu 

Raven 

šolanja: 

Delovni zvezek za kemijo v 8. razredu osnovne šole 

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 
Št. strani eksp. 

dela –strnjeno 
Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije - 

strnjeno 

158 0 0 0 0 

 Delež teksta 

eksp. dela 
Delež teksta 

eksp. dela - 

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije - strnjeno 

 0 % 0 % 0 % 0 % 
Skupno 

število slik  
Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovnega 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

180 0 0 0 % 0 % 



 

 

 

 

Preglednica P 17: Analiza učbenika Od molekule do makromolekule – kriteriji za 

vrednotenje umeščenosti eksperimentalnega dela v učbeniške komplete (prilagojeno po 

Devetak in Vogrinc, 2013) 

 

Preglednica P 18: Analiza delovnega zvezka Od molekule do makromolekule – kriteriji za 

vrednotenje umeščenosti eksperimentalnega dela v učbeniške komplete (prilagojeno po 

Devetak in Vogrinc, 2013) 

 

 

Naslov 

učbenika: 

Od molekule do makromolekule 

Avtor: Andrej Smrdu 

Raven 

šolanja: 

Učbenik za kemijo v 9. razredu osnovne šole 

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 
Št. strani eksp. 

dela –strnjeno 
Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije - 

strnjeno 

128 2 1 0 0 

 Delež teksta 

eksp. dela 
Delež teksta 

eksp. dela - 

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije - strnjeno 

 1,56 % 0,78 % 0 % 0 % 
Skupno 

število slik  
Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovnega 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

290 3 0 1,03 % 0 % 

Naslov 

delovnega 

zvezka: 

Od molekule do makromolekule 

Avtor: Andrej Smrdu 

Raven 

šolanja: 

Delovni zvezek za kemijo v 9. razredu osnovne šole 

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 
Št. strani eksp. 

dela –strnjeno 
Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije - 

strnjeno 

152 0 0 0 0 

 Delež teksta 

eksp. dela 
Delež teksta 

eksp. dela - 

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije - strnjeno 

 0 % 0 % 0 % 0 % 
Skupno 

število slik  
Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovnega 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

137 0 0 0 % 0 % 



 

 

 

Preglednica P 19: Analiza učbenika Moja prva kemija – kriteriji za vrednotenje 

umeščenosti eksperimentalnega dela v učbeniške komplete (prilagojeno po Devetak in 

Vogrinc, 2013) 

 

Preglednica P 20: Analiza delovnega zvezka Moja prva kemija  1.del – kriteriji za 

vrednotenje umeščenosti eksperimentalnega dela v učbeniške komplete (prilagojeno po 

Devetak in Vogrinc, 2013) 

Naslov 

učbenika: 

Moja prva kemija 

Avtorji: Margareta Vrtačnik, Katarina S. Wissiak Grm, Saša A. Glažar, Andrej 

Godec 

Raven 

šolanja: 

Učbenik za 8. in 9. razred osnovne šole 

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 
Št. strani eksp. 

dela –strnjeno 
Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije - 

strnjeno 

237 41 28 22 13 

 Delež teksta 

eksp. dela 
Delež teksta 

eksp. dela - 

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije - strnjeno 

 17,30 % 11,81 % 9,28 % 5,49 % 
Skupno 

število slik  
Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovne ga 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

614 52 25 8,47 % 4,07 % 

Naslov 

delovnega 

zvezka: 

Moja prva kemija 

Avtor: Margareta Vrtačnik, Katarina S. Wissiak Grm, Saša A. Glažar, Andrej 

Godec 

Raven 

šolanja: 

Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole 1. del 

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 
Št. strani eksp. 

dela –strnjeno 
Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije - 

strnjeno 

94 21 17 0 0 

 Delež teksta 

eksp. dela 
Delež teksta 

eksp. dela - 

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije - strnjeno 

 22,34 % 18,09 % 0 % 0 % 
Skupno 

število slik  
Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovnega 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

243 68 0 27,98 % 0 % 



 

 

 

 

 

Preglednica P 21: Analiza delovnega zvezka Moja prva kemija 2. del – kriteriji za 

vrednotenje umeščenosti eksperimentalnega dela v učbeniške komplete (prilagojeno po 

Devetak in Vogrinc, 2013) 

 

  

Naslov 

delovnega 

zvezka: 

Moja prva kemija 

Avtor: Margareta Vrtačnik, Katarina S. Wissiak Grm, Saša A. Glažar, Andrej 

Godec 

Raven 

šolanja: 

Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole 2. del 

Skupno 

število strani 

vsebine 

Skupno št. strani 

eksp. dela 
Št. strani eksp. 

dela –strnjeno 
Št. strani eksp. 

dela organske 

kemije 

Št. strani eksp. dela 

org. kemije - 

strnjeno 

61 17 11,5 17 11,5 

 Delež teksta 

eksp. dela 
Delež teksta 

eksp. dela - 

strnjeno 

Delež teksta eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež teksta 

eksperim. org. 

kemije - strnjeno 

 27,87 % 18,85 % 27,87 % 18,85 % 
Skupno 

število slik  
Število slik 

eksp. dela 

Št. slik eksp. 

dela organske 

kemije 

Delež slikovnega 

materiala 

Delež slikovnega 

materiala organske 

kemije 

139 67 67 48,20 % 48,20 % 



 

 

 

7.2 Priloga 2: Vsebinska analiza učbeniških kompletih z 

vidika principov zelene kemije 

Preglednica P 22: Analiza učbenika Kemija danes 1 – 12 principov zelene kemije (Ribeiro, 

Yunes in Machado, 2014) (1. del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene 

kemije 

Zgradba snovi 

 

10 besedilno 

gradivo 

Zelena kemija/trajnostna kemija je koncept 

kemije, ki išče načine, kako lahko pri svoji 

proizvodnji novih snovi zmanjšati 

onesnaževanje okolja. (P1) Pri tem spodbuja 

razvoj postopkov, ki zmanjšajo uporabo ter 

proizvodnjo nevarnih snovi. (P2, P3, P5, P7, P8, 

P12) Okoljska kemija predstavlja 

interdisciplinarno vedo, ki proučuje 

biokemijske in kemijske procese, ki potekajo v 

naravi in vpliv človekove dejavnosti na okolje. 

(P1, P3, P12) Vplive opazimo v kakovosti 

zraka, vodi in tleh (P1, P3, P5, P10, P12). Z 

okoljskimi meritvami se v Sloveniji ukvarja 

Agencija RS za okolje in drugi inštituti. (P3, P5) 

 10 slikovno 

gradivo 

Velik okoljski problem je nastal zaradi 

vsakodnevne uporabe plastike, ker se odpadni 

plastični izdelki ne razgradijo in se kopičijo na 

deponijah. (P1) Z zmanjšano uporabo plastike 

tam, kjer ta ni nujno potrebna. – nakupovalne 

vrečke/ izdelava biorazgradljive plastike lahko 

razrešimo ta problem. (P1, P7, P10) 

 11 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Kemijska varnost. (P3, P12) V kemijskem 

laboratoriju vedno nosimo zaščitna očala in 

haljo. (P3, P12) V primeru, ko delamo z jedkimi 

ali zdravju škodljivimi snovmi, uporabljamo 

zaščitne rokavice. (P3, P12) Zaščitne rokavice 

ne smemo nositi, ko segrevamo s plinskim 

gorilnikom, ker se nam te lahko vnamejo. (P3, 

P12)  V digestoriju izvajamo eksperimente, če 

se pri reakcijah sproščajo dražilni ali zdravju 

škodljivi plini. (P3, P12) Učitelj uporablja 

zaščitni zaslon, če je pri poskusu nevarnost 

brizganja kemikalij. (P3, P12)  Slika: znaki za 

varnost pri delu. (P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 23: Analiza učbenika Kemija danes 1 - 12 principov zelene kemije (Ribeiro, 

Yunes in Machado, 2014) (2. del preglednice) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene 

kemije 

 11 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Na embalaži je z znakom označena nevarnost 

posamezne snovi. (P1, P3, P12)  V Evropski 

uniji, od decembra 2010 veljajo za čiste snovi 

novi znaki za nevarnost. (P3, P12)  Od junija 

2015 je obvezno novo označevanje za zmesi 

(čistila, pesticidi). (P3, P12)  Staro označevanje 

bo nekaj časa moč zaslediti, saj nekatere stvari 

bomo uporabljali še več let. Znake za nevarnost 

razvrstimo v tri skupine. (P3, P12) V šoli ne 

izvajamo eksperimentov s strupeni snovmi, z 

jedkimi pa dela učitelj. (P3,P5, P12) Količine 

snovi pri eksperimentu morajo biti majhne, da 

učenci niso izpostavljeni nevarnosti. (P2, P12) 

Odpadki: ostanki, ki so nevarni za živa bitja v 

vodi, učitelj shrani v posebne posode in jih odda 

v uničenje. Nenevarne odpadke lahko izlijemo v 

odtok ali vržemo v koš za smeti. (P1) Slika: znaki 

za fizikalno nevarnost, nevarnost za zdravje, 

nevarnost v okolju. (P1, P3, P12) 

 12 slikovno 

gradivo 
Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu 

(očala, rokavice), znaki za fizikalno nevarnost 

(oksidativna snov, jedko za kovine) nevarnost za 

zdravje (draženje oči, kože) in nevarnost v okolju 

(nevarnost za vodno okolje). (P1, P3, P12) 

 17 slikovno 

gradivo 

Za izdelavo avtomobila uporabljamo različne 

snovi, plastika – izdelujejo jo iz nafte. 

Onesnažuje okolje, ker se težko razgradi. (P1, 

P10) 

 19 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu 

(očala, rokavice), znaki za fizikalno nevarnost 

(oksidativna snov) nevarnost za zdravje 

(draženje oči, kože) in nevarnost v okolju 

(nevarnost za vodno okolje). (P1, P3, P12) 

Povezovanje 

delcev 
65 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu 

(očala, rokavice), znaka za nevarnost za zdravje 

(draženje oči, kože) in nevarnost v okolju 

(nevarnost za vodno okolje).(P1, P3, P12) 

 66 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu 

(očala, rokavice), znaki za fizikalno nevarnost 

(oksidativna snov) nevarnost za zdravje 

(draženje oči, kože in rakotvorno) in nevarnost v 

okolju (nevarnost za vodno okolje). (P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 24: Analiza učbenika Kemija danes 1 -  12 principov zelene kemije 

(Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (3. del preglednice) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije  

Povezovanje 

delcev 

65 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice), znaka za nevarnost za zdravje (draženje oči, 

kože) in nevarnost v okolju (nevarnost za vodno okolje). 

(P1, P3, P12) 

 66 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice), znaki za fizikalno nevarnost (oksidativna 

snov) nevarnost za zdravje (draženje oči, kože in 

rakotvorno) in nevarnost v okolju (nevarnost za vodno 

okolje). (P1, P3, P12) 

Kemijske 

reakcije 

72 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice), znak za nevarnost v okolju (nevarnost za 

vodno okolje). (P1, P3, P12) 

 73 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice), nevarnost za zdravje (draženje oči, kože). (P1, 

P3, P12) 

 81 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice), nevarnost za zdravje (draženje oči, kože) in 

nevarnost v okolju (nevarnost za vodno okolje). (P1, P3, 

P12) 

 83 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice), znaki za fizikalno nevarnost (vnetljive snovi) 

nevarnost za zdravje (draženje oči, kože in rakotvorno ter 

jedko za kožo) in nevarnost v okolju (nevarnost za vodno 

okolje). (P1, P3, P12) 

Elementi v 

periodnem 

sistemu 

100 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Kemijska varnost. Natrij hranimo v petroleju, ker je 

reaktiven v stiku s kisikom in vodo. Znaka za nevarnost 

nas opozarjata, da je vnetljiva in jedka snov. Slika: natrij 

v petroleju in znaka za nevarnost. (P1, P3, P12) 

 100 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice), znaki za fizikalno nevarnost (vnetljive snovi) 

nevarnost za zdravje (jedko za kožo). (P1, P3, P12) 

 104 besedilno 

gradivo 

Kovine je smiselno reciklirati, ker so neobnovljiv vir, saj 

so njihove zaloge v naravi omejene. (P1, P10). Potrebe 

po kovinah lahko zmanjšamo, da namesto kovin 

uporabljamo druge materiale (keramika, plastika). (P7, 

P8) 

 105 tekstovno 

gradivo 

Uporabo živega srebra in njegovih spojin zmanjšujemo, 

ker je strupen. (P12) Ponekod je okolje onesnaženo z 

živim srebrom. (P1, P3, P5) Hidrargija ali merkurializem 

je bolezen, ki je posledica zastrupitve z živim srebrom. 

Zastrupitev lahko povzroči tudi druge oblike.  (P5) 



 

 

 

Preglednica P 25: Analiza učbenika Kemija danes 1 – 12 principov zelene kemije (Ribeiro, 

Yunes in Machado, 2014) (4. del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 108 

 

slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice) in nevarnost za zdravje (draženje oči, kože). (P1, 

P3, P12) 

 110 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost - fluor je zelo reaktiven, zato ga v šolskem 

laboratoriju ne uporabljamo. (P1, P3, P12) 

Elementi v 

periodnem 

sistemu 

111 besedilno 

gradivo 

V prvi svetovni vojni so klor in klorove spojine uporabili 

kot bojni strup. (P1) Dioksini so zelo strupene organske 

spojine s klorom, ki nastajajo pri sežiganju odpadkov, 

proizvodnji herbicidov. (P1, P3, P8) PCB, poliklorirani 

bifenili (pri sintezi nastajajo tudi dioksini) so strupeni. (P3) 

Leta 1985 so zaradi nepravilnega skladiščenja s PCB 

onesnažili reko Krupo v Beli krajini. (P1) DDT je toksičen, 

prepovedali so uporabo po celem svetu, ponekod ga še 

vedno uporabljajo za zatiranje prenašalcev nalezljivih 

bolezni. (P1, P3, P12) 

 111 besedilno 

gradivo 

Brom je strupena hlapna tekočina. (P3, P5, P12) 

 113 besedilno 

gradivo 

Radon je radioaktiven, škodljiv zdravju saj povzroča 

pljučnega raka. Uporabljamo ga tudi pri zdravljenju rakavih 

obolenj z radioterapijo (obsevanjem). (P12) 

Elementi v 

periodnem 

sistemu 

115 besedilno 

gradivo 

Čezmerno kopičenje hranil v tleh vodi v negativni učinek 

uporabe gnojil. (P1, P3) Hranila se spirajo v podtalnico in 

jo tako onesnažujejo. (P1, P3)  

 115 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Nanodelci so zelo reaktivni, imajo veliko površino. V zraku 

lebdijo. V človeško telo vstopijo skozi kožo, prebavila in 

dihala. Ker so zelo majhni, lahko prodrejo v celice ali 

celična jedra in so lahko zdravju nevarni. (P1, P3, P12) 

Slika: mikrofotografija nanodelcev cinkovega oksida in 

titanovega dioksida. (P1, P3, P12) 

 116 besedilno 

gradivo 

Težke kovine so navzoče v okolju kot posledica naravnih in 

človekovih dejavnosti. Nekatere (svinec, kadmij, živo 

srebro) med njimi so strupene. Kovine zaužijemo s hrano, v 

telesu se kopičijo in povzročajo poškodbe živčnega in 

imunskega sistema ter genetske okvare. (P1, P3, P12) 

Ogljikovodiki 

s polimeri 

124 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice). (P3, P12) 

 131 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice), znaki za fizikalno nevarnost (oksidativne snovi) 

nevarnost za zdravje (draženje oči, kože in rakotvorno) in 

nevarnost v okolju (nevarnost za vodno okolje). (P1, P3, 

P12) 



 

 

 

Preglednica P 26: Analiza učbenika Kemija danes 1 – 12 principov zelene kemije (Ribeiro, 

Yunes in Machado, 2014) (5. del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 132 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Zaradi nesreč tankerjev v oceanih se nafta razlije v morju. 

(P1) Nafta je sestavljena iz ogljikovodikov, ki so lažji od 

vode, zato plava na vodi. Razlitje nafte ima velik negativni 

učinek na okolje. (P12) V primeru, ko razlitje pripotuje do 

obale, so ogrožene živalske in rastlinske vrste. (P3, P12). 

Razlitje nafte ob obali najpogosteje odstranjujejo zgornji 

sloj z raznimi absorbenti in uporabo bakterij, ki razgrajujejo 

naftne derivate. (P1) Slika: naravovarstveniki, ki čistijo 

razlito nafto. (P1) 

 133 besedilno 

gradivo 

Zastrupitev z ogljikovim monoksidom. Ogljikov monoksid 

je strupen plin, saj se veže na rdeče krvničke v krvi lažje kot 

kisik in s tem tudi preprečuje dovajanje kisika v celice. (P1, 

P3, P12) Doma moramo biti previdni, da omogočimo 

popolno gorenje – ko prižgemo kamin, zakurimo peč 

dovedemo dovolj zraka (s tem kisika). Na črpalki lahko pri 

točenju bencina zaznamo vonj bencina. Hlapi bencina so v 

zmesi z zrakom zelo eksplozivni. Če je v zraku dovolj 

velika koncentracija teh hlapov, je lahko že prižgana 

cigareta zadosten vir energije, da pride do eksplozije. (P1, 

P3, P12) 

 134 besedilno 

gradivo 

Tanjšanje ozonske plasti: nekoč so uporabljali organske 

halogenske spojine, ki jih poznamo kot CFC 

(klorofluoroogljikovodiki). (P1, P11) Priprava CFC je 

enostavna in poceni, spojine so uporabili za hladilne 

tekočine v hladilnikih, potisno sredstvo v pršilih ali sredstvo 

za gašenje požarov. Spojine so postale okoljska grožnja, saj 

so znanstveniki ugotovili da se spojine zaradi svoje 

stabilnosti kopičijo v stratosferi in reagirajo z ozonom. (P1) 

To je eden med glavnimi razlogi za tanjšanje ozonske plasti 

oz. nastanek ozonskih lukenj, njihova uporaba je od 

devetdesetih let omejena. Sedaj najbolj škodljive 

zamenjujejo z manj škodljivimi. Napovedujejo da se 

njihova količina v stratosferi ne bo spustila na dopustno 

raven do leta 2050. (P1, P3, P12) 

 134 besedilno 

gradivo 

Bromometan so nekoč uporabljali kot pesticid. Škodljiv je 

za ozonsko plast. (P1, P10) Nastaja tudi v naravi, 

proizvajajo ga nekatere bakterije, glive, morske alge. Iz 

oceana so ocenjeni izpusti bromometana okoli 50.000 ton 

na leto. (P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 27: Vsebinska analiza učbenika Kemija danes 1 (Ribeiro, Yunes in 

Machado, 2014) (6. del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 142 besedilno 

gradivo 

Nekoč so v industrijah uporabljali živosrebrove soli (pri 

adiciji vode na alkenih). Po uporabi so jih spustili v odpadne 

vode. (P1) Živo srebro je zelo strupeno, saj se v organizmih 

kopiči, ker se v njih ne presnavlja. (P3) Leta 1956 v 

Minamata, Japonska se je zgodila množična zastrupitev z 

živim srebrom. (P1, P3) Prehranjevali so se s ribami iz 

zaliva, kjer so spuščali živosrebrove odplake iz tovarne. 

Približno 1000 jih je umrlo, veliko več jih je neozdravljivo 

zbolelo, rodili pa so se otroci z genskimi napakami. (P1, P3, 

P12) 

 143 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice), znaki za fizikalno nevarnost (oksidativne snovi) 

nevarnost za zdravje (draženje oči, kože in rakotvorno) in 

nevarnost v okolju (nevarnost za vodno okolje). (P1, P3, 

P12) 

 147 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala). (P3, 

P12) 

 147 besedilno 

gradivo 

Večina plastike je biološko nerazgradljiva in to predstavlja 

velik okoljski problem. (P10) V današnjem času večino 

plastičnih odpadkov še vedno odlagamo v izkope ali jih 

sežgemo, del jih recikliramo. (P1) Pri tem iz odpadne 

plastike naredijo plastiko nižje kakovosti za uporabo v 

industriji. (P1, P10, P11) Problem se kaže v tem, da so v 

plastiki različne kemijske spojine. (P1, P3, P10, P11) 

Plastiko moramo zbirati ločeno in nato predelati z 

različnimi postopki. (P1, P10, P11) Danes si proizvajalci 

plastike prizadevajo proizvajati biološko razgradljivo 

plastiko. (P1, P10) Takšna plastika je narejena na osnovi 

organskih razgradljivih snovi (škrob in celuloza). (P1, P10) 

 150 besedilno 

gradivo 

Nafta, zemeljski plin in premog so neobnovljiv vir energije. 

Učenci morajo na spletu poiskati kateri so obnovljivi viri 

energije. (P7) 

 151 besedilno 

gradivo 

Ogljikov dioksid ni strupen, se pa v ozračje vsak dan sprosti 

milijon ton ogljikovega dioksida zaradi ogromne porabe 

fosilnih goriv. (P1) Zaradi tega se delež ogljikovega 

dioksida v atmosferi stalno povečuje. (P1) Ta plin (poleg 

drugih – metan) zadržuje toploto z Zemlje, kar povzroča 

čezmerno segrevanje ozračja. (P1) Takšen pojav 

imenujemo topla greda. V sedanjem času smo priča hitremu 

taljenju polarnega ledu, večjim vremenskim ekstremom, kot 

so obilne poplave, suše ali orkani. Ti dogodki so posledica 

segrevanja ozračja. (P1) 



 

 

 

Preglednica P 28: Vsebinska analiza učbenika Kemija danes 1 (Ribeiro, Yunes in 

Machado, 2014) (7. del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 151 besedilno 

gradivo 

Za liter bencina, ki ga porabimo za 10 km vožnje z 

avtomobilom, pri gorenju odda približno 2,5 kg oziroma 1,4 

m2 plinastega CO2. v zadnjem stoletju se je masni delež 

ogljikovega dioksida  v zraku povečal 0,029 – 0,040 %. (P1) 

 152 slikovno 

gradivo 
Zaradi kislega dežja so v bližini industrijskih območij 

ogroženi gozdovi. (P1) 

 152 besedilno 

gradivo 
Pri izgorevanju pogonskih goriv nastajajo plini, dušikovi 

oksidi. (P1) Žveplov dioksid in dušikovi oksidi se 

raztapljajo v deževnici in jo naredijo kislo. (P1, P10) Pri tem 

nastane kisli dež, ki nažira kovine, gradbeni material ter 

škoduje rastlinam in živalim. (P1, P12) 

 152 besedilno 

gradivo 
Pri prometu nastajajo v izpušnih plinih motorjev škodljive 

snovi. (P1, P3) V izpušne cevi avtomobilskih motorjev 

vgradijo avtomobilske katalizatorje, ki večji del škodljivih 

plinov spremeni v ogljikov dioksid, dušik in vodo. (P9) 

Manjši del plinov uide v zrak. Škodljivi so dušikovi oksidi, 

ki reagirajo s kisikom v zraku in tvorijo ozon v prizemnih 

plasteh zraka. (P1, P3) Prevelika količina ozona v zraku 

povzroči težave z dihanjem. Najbolj ogroženi so bolniki z 

astmo, pljučne in srčne bolezni (P1, P12) 

 152 besedilno 

gradivo s 

sliko 

V urbanih okoljih se povečuje onesnaževanje s trdimi delci. 

(P1, P3) Delci PM10 in PM2,5. Učenci morajo na spletu 

poiskati kako nastanejo ti delci in zakaj so škodljivi. (P1, 

P3, P10, P11) Slika: gost cestni promet, pri katerem se 

poveča količina ozona in dušikovih oksidov v zraku. (P1, 

P12) 



 

 

 

Preglednica P 29: Vsebinska analiza delovnega zvezka Kemija danes 1 (Ribeiro, Yunes 

in Machado, 2014) (1. del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

Zgradba snovi 7 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Predstavljeni novi znaki za nevarnost, ki so razvrščeni v tri 

skupine glede na vrsto nevarnosti snovi: znaki za fizikalno 

nevarnost, znaki za nevarnost za zdravje, znaki za nevarnost 

v okolju, znaki za varno delo.(P1, P3, P12) 

 8 Besedilno 

gradivo s 

sliko 

Učitelj pri delu nosi očala in zaščitne rokavice, učenci pa 

zaščitna očala. (P3, P12) Učitelj shrani odpadne snovi v 

posebne posode. (P1) Slika: znaki za fizikalno nevarnost, 

znaki za nevarnost za zdravje, znaki za nevarnost v okolju. 

(P1, P3, P10) Kalijev permanganat: oksidativna snov, draži 

kožo, oči, nevarno za vodno okolje. 30% raztopina 

vodikovega peroksida: jedka za kožo, draži kožo in oči. (P1, 

P3, P12) 

 8 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Učitelj uporablja pri delu očala in zaščitne rokavice, učenci 

nosijo zaščitna očala. (P3, P12) Učitelj shrani odpadne 

snovi v posebne posode. (P1) Slika: znaki za nevarnost za 

zdravje, znaki za nevarnost v okolju. (P1, P3, P12) 

Raztopina bakrovega sulfata: draži kožo, oči, nevarno za 

vodno okolje. (P1, P3, P12) 

 9 Besedilno 

gradivo 

Naloga kjer učenci odgovorijo na vprašanja: katera zaščitna 

sredstva je učitelj uporabil pri svojem delu, kateri 

laboratorijski pribor je uporabil, opišejo kaj pomenijo znaki 

za nevarnost ob imenih snovi, zakaj učitelj odpadne snovi 

shrani v posebne posode. (P1, P3, P12) 

 10 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Navodila za varnost v kemijskem laboratoriju in doma. (P1, 

P3, P12) Slika: znak za zaščitna očala, digestorij, zaščitni 

zaslon, rokavice. Naloga: učenci si ogledajo skico dveh 

učencev in zapišejo kako skrbita za varnost ter odgovorijo 

na vprašanja. (P1, P3, P12) 

 11 tekstovno 

gradivo s 

sliko 

Učenci izpolnijo preglednico tako, da odgovorijo kaj 

pomenijo znaki za nevarnost pri uporabi snovi iz 

vsakdanjega življenja (detergent, organsko topilo – bencin, 

vodikov peroksid, varikina, univerzalno čistilo za 

gospodinjstvo, akrilne barve) in odgovorijo na vprašanja (na 

katero vrsto nevarnosti najpogosteje opozarjajo znaki za 

nevarne snovi, kako lahko doma zmanjšamo izpuste 

detergentov in drugih čistil v odtoke, da zmanjšamo 

onesnaževanje..). (P1, P3, P12) Slika: detergent – draži 

kožo in oči, organsko topilo – bencin – vnetljive snovi, 

nevarno za vodno okolje, varikina – jedko za kožo, nevarno 

za vodno okolje, univerzalno čistilo za gospodinjstvo – 

draži kožo, oči, akrilne barve – vnetljive snovi, nevarno za 

vodno okolje. (P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 30: Vsebinska analiza delovnega zvezka Kemija danes 1 (Ribeiro, Yunes 

in Machado, 2014) (2. del) 

 

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 15 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Učitelj uporablja pri delu očala in zaščitne rokavice, učenci 

pa nosijo zaščitna očala. (P3, P12) Učitelj shrani odpadne 

snovi v posebne posode. (P1) Slika: znaki za fizikalno 

nevarnost, znaki za nevarnost za zdravje, znaki za nevarnost 

v okolju. (P1, P3, P12) Slika:  kristali kalijevega 

permanganata: vnetljiva snov, draži kožo, oči, nevarno za 

vodno okolje. Kristali bakrovega sulfata: jedka za kožo, 

draži kožo in oči. (P1, P3, P12) 

Povezovanje 

delcev 

44 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Jod je nevaren za vodno okolje in zdravju škodljiv. (P1, P3, 

P12) Diklorometan draži oči, kožo in dihala, zato ne smemo 

vdihovati hlapov. (P3, P12) Pri delu uporabljamo zaščitna 

očala in rokavice. (P1, P3, P12) Učitelj shrani odpadne 

snovi v posebne posode. (P1) Slika: znaki za fizikalno 

nevarnost, znaki za nevarnost za zdravje, znaki za nevarnost 

v okolju. (P1, P3, P12) Cikloheksan (organsko topilo): 

vnetljiva snov, rakotvornost, draži kožo, oči, nevarno za 

vodno okolje. Jod: jedka za kožo, nevarno za vodno okolje. 

(P1, P3, P12) 

Kemijske 

reakcije 

48 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Raztopina klorovodikove kisline je jedka, zato uporabljamo 

zaščitne rokavice in očala. (P3, P12) Učitelj shrani odpadne 

snovi v posebne posode. (P1) Slika: znaki za nevarnost za 

zdravje. (P3, P12) Razredčena raztopina klorovodikove 

kisline: jedko za kožo. (P1, P3, P12) 

 49 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Raztopina barijevega klorida je škodljiva za zdravje pri 

zaužitju ali vdihavanju. (P1, P3, P12) Uporabljamo zaščitna 

očala in rokavice. (P3, P12) Učitelj shrani odpadne snovi v 

posebne posode. (P1) Slika: znaki nevarnost za zdravje. 

Raztopina barijevega klorida: dražilno za kožo, oči. (P1, P3, 

P12) 

 50 besedilno 

gradivo 

Naloga z vprašanjem – katera zaščitna sredstva je uporabil 

učitelj? (P3, P12) 

 52 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Raztopini natrijevega hidroksida in klorovodikove kisline 

sta jedki. (P3, P12) Raztopina natrijevega hidroksida 

povzroči opekline kože in oči, zato nosimo zaščitne 

rokavice in očala. (P1, P3, P12) Slika: znaki za nevarnost za 

zdravje. Raztopina klorovodikove kisline: jedko za kožo. 

Raztopina natrijevega hidroksida: jedko za kožo. (P1, P3, 

P12) 

 53 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Barijev hidroksid in amonijev klorid sta škodljiva za 

zdravje, amonijev klorid pa draži oči, zato nosimo zaščitne 

rokavice in očala. (P3, P12) Učitelj shrani odpadne snovi v 

posebne posode. (P1) Slika: Znaki za nevarnost za zdravje. 

(P3) Barijev hidroksid in amonijev klorid: dražilno za kožo, 

oči. (P3) 



 

 

 

Preglednica P 31: Analiza delovnega zvezka Kemija danes 1 – 12 principov zelene kemije 

(Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (3. del) 

 

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 54 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Raztopine svinčevih spojin so strupene ter nevarne za vodno 

okolje. (P1) Raztopini svinčevega nitrata ter kalijevega 

jodida dražita kožo in oči. (P3, P12) Pri delu nosimo 

zaščitna očala in rokavice. (P3. P12) Učitelj shrani odpadne 

snovi v posebne posode. (P1) 

Elementi v 

periodnem 

sistemu 

65 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Natrij ima lastnost, da se na vlažnem zraku vžge in zato ga 

hranimo v petroleju. (P12) Poskus izvedemo v digestoriju. 

(P12) Pri delu nosimo zaščitne rokavice in očala. (P12) 

Učitelj shrani odpadne snovi v posebne posode. (P1) 

Naloga: učenci razložijo kakšen pomen imata znaka za 

nevarnost na steklenici natrija ter odgovorijo zakaj ne 

smemo natrija prijemati z roko. (P3, P12) Slika: znaki za 

fizikalno nevarnost, znaki za nevarnost za zdravje. (P3, 

P12) Košček natrija: vnetljiva snov, jedko za kožo. (P3, 

P12) 

 68 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Metanol je strupen pri zaužitju, stiku s kožo in vdihavanju. 

(P3, P12) Pred delom z odprtim plamenom pospravimo 

steklenico z metanolom na varno mesto, ker je ta zelo 

vnetljiv. (P12) Slika: delo v digestoriju, znaki za fizikalno 

nevarnost, znaki za nevarnost za zdravje.  (P3, P12) 

Metanol: vnetljiva snov, takojšnja strupenost, rakotvorno. 

(P3, P12) 

 72 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Brezvodni kalcijev klorid draži kožo in oči. (P3, P12) Pri 

delu nosimo zaščitna očala in rokavice. (P12) Slika: znaki 

za nevarnost za zdravje (draženje kože, oči) (P3, P12) 

 73 besedilno 

gradivo 

Naloga: avtomobilski katalizator zmanjša onesnaževanje 

zraka zaradi izpušnih plinov. (P1, P8)  

 74 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Pri delu nosimo zaščitna očala in rokavice. (P12) Naloga: 

učenci pred izvedbo poskusa zapišejo pomen znakov za 

nevarnost, ki so na plastenki z belilnim sredstvom. (P1, P3, 

P12) Slika: znaki za nevarnost za zdravje, znaki za 

nevarnost v okolju. (P1, P3, P12) Klorovo belilno sredstvo 

(varikina, domestos): jedko za kožo, nevarno za vodno 

okolje. (P1, P3, P12) 

 Ogljikovodiki 

s polimeri 

80 besedilno 

gradivo 

Pri delu nosimo zaščitna očala. (P12) Pri delu obstaja 

nevarnost opeklin. (P3, P12) 

 87 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Pri delu nosimo zaščitna očala in rokavice. (P12) Aceton in 

alkani dražijo kožo in so vnetljivi, zato ne vdihujemo 

njihovih hlapov. (P3, P5, P12) Učitelj shrani odpadne snovi 

v posebne posode. (P1) Slika: znaki za fizikalno nevarnost, 

znaki za nevarnost za zdravje, znaki za nevarnost v okolju. 

(P1,P3, P12) Cikloheksan (heksan ali heptan) vnetljiva 

snov, rakotvornost, draženje kože, oči, nevarno za vodno 

okolje. Aceton: vnetljiva snov, draženje kože in oči. (P1, P3, 

P12) 



 

 

 

Preglednica P 32: Analiza delovnega zvezka Kemija danes 1 – 12 principov zelene kemije 

(Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (4. del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 88 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Pri delu nosimo zaščitna očala in rokavice. (P12) Učitelj 

shrani odpadne snovi v posebne posode. (P1) Slika: znaki 

za fizikalno nevarnost, znaki za nevarnost za zdravje, znaki 

za nevarnost v okolju. (P1, P3, P12) Cikloheksan (heksan 

ali heptan): vnetljiva snov, rakotvornost, draženje kože, oči, 

nevarno za vodno okolje. Jodovica: draženje kože, oči. (P1, 

P3, P12) 

 90 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Pri delu obstaja nevarnost opeklin, nosimo zaščitna očala. 

(P12) Slika: znaki za fizikalno nevarnost, znaki za 

nevarnost za zdravje, znaki za nevarnost v okolju. (P1, P3, 

P12) Heksan/cikloheksan/bencin: vnetljiva snov, 

rakotvornost, draženje kože, oči, nevarno za vodno okolje. 

(P1, P3, P12) Petrolej: vnetljiva snov, rakotvornost, 

draženje kože, oči, nevarno za vodno okolje. (P1, P3, P12) 

Parafinsko olje: draženje kože, oči. (P1, P3, P12) 

 98 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Cikloheksan, heksan in cikloheksen so vnetljivi, nevarni za 

vodno okolje in škodljivi za zdravje. (P1, P3, P12) Etanol je 

vnetljiv. (P3, P12) Pri delu nosimo zaščitna očala in 

rokavice. (P12) Učitelj shrani odpadne snovi v posebne 

posode. (P1) Slika: vnetljiva snov, rakotvornost, draženje 

kože, oči, nevarno za vodno okolje. (P1, P3, P12) Etanol – 

vnetljiva snov; ciklohesen – vnetljiva snov, rakotvornost, 

draženje kože, oči, nevarno za vodno okolje; raztopina 

kalijevega permanganata – nevarno za vodno okolje; 

cikloheksan (heksan) vnetljiva snov, rakotvornost, dražilno 

za kožo, oči, nevarno za vodno okolje. (P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 33: Analiza učbenika Kemija danes 2 – 12 principov zelene kemije (Ribeiro, 

Yunes in Machado, 2014) (1. del) 

 

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

Kisline, baze 

in soli  

11 besedilno 

gradivo s 

sliko 

V zadnjem času je na policah trgovin mogoče najti do okolja 

prijaznejša čistila. (P1) Ta vsebujejo kis, citronsko kislino, 

sodo, sodo bikarbono in druge snovi, ki jih najdemo tudi v 

naravi. (P7, P10) Slika: kis, limonov sok in soda so naravna 

čistila. (P7, P10) 

 11 slikovno 

gradivo 

S sodo bikarbono lahko očistimo odtok. (P1) Vanj damo 

žlico sode bikarbone, prelijemo z alkoholnim kisom (9%) in 

počakamo nekaj ur. Nato splaknemo z veliko vroče vode. 

(P1)   

 15 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Učenci poglabljajo svoje znanje varnega ravnanja z jedkimi 

snovmi. (P3, P12) Slika: Znak (piktogram) za nevarnost in 

znaka za varno delo z razredčenimi vodnimi raztopinami 

kislin in baz. (P3, P12) Tekst: pri delu z jedkimi raztopinami 

kislin in baz ravnamo previdno, ker so raztopine jedke, ob 

stiku s kožo in očmi povzročajo opekline oz. poškodbe. 

Vedno nosimo zaščitna očala in zaščitne rokavice. (P3, P12) 

 16 slikovno 

gradivo 

kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice), znak nevarnost za zdravje (jedko za kožo). (P3, 

P12) 

 18 besedilno 

gradivo 

Ogljikov dioksid se raztaplja v vseh naravnih vodah, tudi v 

deževnici, ki so zaradi tega kisle, njihov pH je 5,6. (P12) Na 

industrijskih območjih ter v mestih z gostim prometom je 

lahko deževnica veliko bolj kisla. (P1) Razloga za to sta 

sežig premoga in zgorevanje pogonskih goriv v motorjih 

vozil. (P10) 

 19 slikovno 

gradivo 

Kisli dež nastane zaradi izpustov pri zgorevanju premoga in 

naftnih derivatov. (P10) 

 19 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Če je kisli dež dalj časa v stiku s površino raznih materialov, 

jo lahko poškoduje. (P10) Pospeši lahko rjavenje jeklenih 

konstrukcij, razgradnjo gradbenega materiala, ki vsebuje 

apnenec, poškoduje pa lahko tudi rastline in živali. (P10) 

Slika: stari kamniti zid iz apnenca je poškodovan zaradi 

izpostavljenosti vremenskim vplivom, med drugim tudi 

kislemu dežju. (P10) 

 20 slikovno 

gradivo 

Slika: kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice), znaki za nevarnost za zdravje (draženje oči, kože 

in jedko za kožo). (P1, P3, P12) 

 22 slikovno 

gradivo 

Slika: kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice), in nevarnost za zdravje (draženje oči, kože in 

jedko za kožo). (P1, P3, P12) 

 23 slikovno 

gradivo 

Slika: kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice), znaki nevarnost za zdravje (draženje oči, kože in 

jedko za kožo). (P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 34: Analiza učbenika Kemija danes 2 - 12 principov zelene kemije (Ribeiro, 

Yunes in Machado, 2014) (2. del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 27 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice), znaki nevarnost za zdravje (jedko za kožo). (P1, 

P3, P12) 

 28 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice), znaki nevarnost za zdravje (jedko za kožo). (P1, 

P3, P12) 

 31 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice). (P1, P3, P12) 

 33 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice). (P1, P3, P12) 

Organske 

kisikove 

spojine 

 

49 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice), znaki za fizikalno nevarnost (vnetljive snovi) 

nevarnost za zdravje (draženje oči, kože in rakotvorno) in 

nevarnost v okolju (nevarnost za vodno okolje). (P1, P3, 

P12) 

 51 slikovno 

gradivo 

Sladkorni trs na tekočem traku in industrijski obrat tovarne 

etanola v Braziliji. Iz sladkornega trsa stisnejo gosti sirup 

melaso, iz katerega pridobivajo etanol. (P7) Potrebe po 

etanolu za pogonsko gorivo se povečujejo, zato v zadnjem 

času krčijo amazonske pragozdove za nove nasade 

sladkornega trsa. Krčenje pragozdov vpliva na količino 

kisika, ki ga v atmosfero spustijo pragozdovi. Z krčenjem 

pragozdov pa ogrožamo tudi avtohtono prebivalstvo in 

uničenih habitatov številnih živalskih in rastlinskih vrst. 

(P12) 

 54 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice), znaki za fizikalno nevarnost (vnetljive snovi) 

nevarnost za zdravje (draženje oči, kože in rakotvorno) in 

nevarnost v okolju (nevarnost za vodno okolje). (P1, P3, 

P12) 

 55 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice), znaki za fizikalno nevarnost (vnetljive snovi) 

nevarnost za zdravje (draženje oči, kože in rakotvorno) in 

nevarnost v okolju (nevarnost za vodno okolje). (P1, P3, 

P12) 

 61 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice) in nevarnost za zdravje (draženje oči, kože). (P1, 

P3, P12) 

 62 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice), znaki za fizikalno nevarnost (vnetljive snovi) 

nevarnost za zdravje (jedko za kožo). (P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 35: Analiza učbenika Kemija danes 2 - 12 principov zelene kemije (Ribeiro, 

Yunes in Machado, 2014) (3. del) 

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 64 slikovno 

gradivo z 

tekstom 

Tekst: Parabeni so estri 4-hidroksibenzojske kisline, ki se 

uporabljajo kot konzervansi v kozmetičnih izdelkih 

(šamponih, kremah za britje, dezodorantih.. Pojavile so se 

domneve, da parabeni povzročajo raka, predvsem raka na 

dojki. (P1, P3) Rezultati raziskav pa do sedaj niso pokazali 

povezave med parabeni v kozmetičnih izdelkih in rakom. 

(P1, P3, P12) 

 74 slikovno 

gradivo z 

tekstom 

Tekst: Vsak dan v zelo velikih količinah uporabljamo pralna 

sredstva. Pralna sredstva odtekajo v kanalizacijske sisteme, 

treba pa jih je pred izpustom v reke očistiti v čistilnih 

napravah. (P1) Odpadne organske snovi razgradijo z 

mikroorganizmi. (P1, P10) Mila so soli naravnih maščobnih 

kislin in jih mikroorganizmi razgradijo, so biorazgradljiva. 

(P10) Tudi druge površinsko aktivne snovi morajo biti 

biorazgradljive, da ne onesnažujejo vodnega okolja. (P1, 

P10) Predvsem prisotnost fosforjevih spojin v izpustih 

lahko povzroči čezmerno rast vodnih rastlin in alg v rekah 

in jezerih. Pri odmiranju porabijo veliko kisika, ki je 

raztopljen v vodi, tako ga zmanjka za ribe in druge vodne 

živali, ki lahko poginejo. (P1, P12) Zato so v zadnjem času 

fosfati v površinsko aktivnih snoveh zamenjali z zeoliti. 

(P1, P3, P12) 

 81 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice), znaki za fizikalno nevarnost (vnetljive snovi) 

nevarnost za zdravje (draženje oči, kože in jedko za kožo) 

in nevarnost v okolju (nevarnost za vodno okolje). (P1, P3, 

P12) 

 83 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice), znaki za fizikalno nevarnost (oksidativne snovi) 

nevarnost za zdravje (jedko za kožo). (P1, P3, P12) 

 86 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice), znaki nevarnost za zdravje (draženje oči, kože in 

jedko za kožo) in nevarnost v okolju (nevarnost za vodno 

okolje). (P1, P3, P12) 

Organske 

dušikove 

spojine 

104 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice) in  znaki nevarnost za zdravje (jedko za kožo). 

(P1, P3, P12) 

 107 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Etilamin, pri sobni temperaturi brezbarvni plin z vonjem po 

amonijaku - je vnetljiv, strupen ter jedek. (P1, P3) Ob stiku 

s kožo in očmi lahko povzroči hude opekline oziroma 

poškodbe. (P3, P12) V šoli uporabljamo razredčeno vodno 

raztopino, ki je manj nevarna. (P1, P3, P12)  Slika: znak za 

vnetljivo, strupeno in jedko za kožo. (P1, P3, P12) 

 107 slikovno 

gradivo 

Fenilamin, ki je netopen v vodi. (P1) Znaki za nevarnost: 

strupeno in jedko za kožo. (P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 36: Analiza učbenika Kemija danes 2 - 12 principov zelene kemije (Ribeiro, 

Yunes in Machado, 2014) (4. del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 108 slikovno 

gradivo 

Kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice), znaki za fizikalno nevarnost (vnetljive snovi) 

nevarnost za zdravje (jedko za kožo). (P1, P3, P12) 

 109 slikovno 

gradivo 

Slika: kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice), znaki za fizikalno nevarnost (vnetljive snovi) 

nevarnost za zdravje (jedko za kožo). (P1, P3, P12) 

 119 slikovno 

gradivo 

Slika: kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice), znaki za fizikalno nevarnost (vnetljive snovi) 

nevarnost za zdravje (jedko za kožo). (P1, P3, P12) 

 125 slikovno 

gradivo 

Slika: kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice), znak za nevarnost za zdravje (draženje oči, kože). 

(P1, P3, P12) 

 131 besedilno 

gradivo 

Vplivi uporabe sintetičnih polimerov na okolje. (P1, P12) 

Plastika (sintetični adicijski polimeri) je večinoma biološko 

nerazgradljiva. (P10) V naravi se ne morejo razgraditi zato 

del plastike sežigajo in drug del reciklirajo. (P1, P10) 

Biološko razgradljivi pa so naravni polimeri. (P1, P10) 

Znanstveniki so razvili postopke za pripravo alifatskih 

poliestrov, ki so biološko razgradljivi (P1, P10). V 

vsakdanjem življenju pa se lahko srečamo z 

biorazgradljivimi vrečkami, ki so iz poli(mlečne kisline). 

(P1, P10) 

Množina snovi  142 slikovno 

gradivo 

Slika: kemijska varnost, znaki za varnost pri delu (očala, 

rokavice). (P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 37: Analiza delovnega zvezka Kemija danes 2 - 12 principov zelene kemije 

(Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (1. del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

Kaj pomenijo 

oznake na 

reagenčnih 

steklenicah? 

5 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Predstavljeni novi znaki za nevarnost, ki so razvrščeni v tri 

skupine glede na vrsto nevarnosti snovi: znaki za fizikalno 

nevarnost, znaki za nevarnost za zdravje, znaki za nevarnost 

v okolju, znaki za varno delo. (P1, P3, P12) 

Kisline, baze 

in soli 

 

7 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost eksperimentalnega dela. Raztopine baz in 

kislin so jedke zato nosimo zaščitna očala in rokavice. (P1, 

P3, P12) Učitelju oddamo odpadne snovi, da jih shrani v 

posebni posodi. (P1, P3, P12) 

 8 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost: suspenzija detergenta za pomivalni stroj 

draži oči in kožo (P1, P3, P12) 

 14 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost: raztopini klorovodikove kisline in 

natrijevega hidroksida sta jedki, zato nosimo zaščitna očala 

in rokavice. (P1, P3, P12) 

 18 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost: raztopina klorovodikove kisline je jedka, 

zato nosimo zaščitna očala in rokavice. Odpadne snovi 

učitelj shrani v posebne posode (P1, P3, P12) 

Organske 

kisikove 

spojine 

 

28 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Kemijska varnost: heksan je škodljiv zdravju ter nevaren za 

vodno okolje. (P1, P3, P12) Avtorji opozarjajo da sta etanol 

in heksan vnetljiva, zato ne sme biti plina v bližini kadar sta 

reagenčni steklenici odprti. (P12)  Pri eksperimentalnem 

delu nosimo zaščitna očala in rokavice. (P12) Odpadne 

snovi pa učenci oddajo učitelju, da jih ta shrani v posebni 

posodi. (P1) 

 29 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Kemijska varnost: reagenčni steklenici etanola in heksana 

ne smeta biti odprti, če je v bližini plamen. (P1, P3, P12) 

Obstaja nevarnost opeklin, zato nosimo zaščitna očala. 

Slika: urno steklo z etanolom in prižgano trsko. (P1, P3, 

P12) 

 30 besedilno 

gradivo 

Poznamo več nesreč s hudimi opeklinami, ko so ljudje pri 

prižiganju ognja na prostem za lažji vžig polili drva z 

etanolom. (P3, P12) Zaradi hlapov etanola se je vnela 

obleka, saj plamen etanola je zelo vroč in ga ne vidimo zato 

ga tudi težko pogasimo. (P12) Tudi v laboratoriju moramo 

biti previdni, ko uporabljamo šprintni gorilnik. (P3) Po 

končanem segrevanju ga pokrijemo s pokrovom, v 

nasprotnem alkohol izhlapeva v ozračje laboratorija. (P1, 

P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 38: Analiza delovnega zvezka Kemija danes 2 - 12 principov zelene kemije 

(Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (2. del) 

 

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 34 besedilno 

gradivo 

Države uvoznice nafte iščejo alternative za pogonska 

goriva, tj. gorivo, ki se ga lahko dodaja bencinu. (P2) 

Predstavljene so značilnosti takšnega goriva: izpareva pri 

temperaturi delovanja motorja, topen v bencinu, produkti 

sežiga niso škodljivi. (P1, P2, P10) V Braziliji imajo velike 

nasade sladkornega trsa. Tam pridobivano etanol iz melase, 

kar je stranski produkt pri pridobivanju sladkorja. (P7) 

Dirkalni avtomobili pa za gorivo uporabljajo metanol. 

Značilnost metanola je, da je bolj hlapen od bencina, zato je 

ob trku manjša možnost eksplozije. (P1, P10) Predstavljeni 

so tudi znaki za nevarnost etanola (vnetljivo) in metanola 

(vnetljivo, takojšnja strupenost, kancerogeno).  (P1 – P12) 

Učence pa preverjajo s vprašanji: zakaj v Braziliji dodajajo 

etanol? Zakaj so avtomehaniki, ki servisirajo črpalke za 

gorivo v motorju izpostavljeni večji nevarnosti in kakšni? 

(P1, P7, P12) Kako etanol in metanol zadostita vsem trem 

pogojem za pogonsko gorivo? (P1, P2, P3, P8, P10, P11, 

P12) 

 35 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Kemijska varnost: pri delu nosimo zaščitna očala in 

rokavice, ker je kisla raztopina kalijevega dikromata jedka, 

zdravju škodljiva in nevarna za vodno okolje. (P1, P3, P12) 

Odpadne snovi učitelj shrani v posebne posode. (P1) Slika: 

epruveta z etanolom in dodajanje kisle raztopine kalijevega 

dikromata s kapalko. (P1, P3, P12) 

 38 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost: pri delu nosimo zaščitna očala in 

rokavice, ker raztopine karboksilnih kislin dražijo kožo in 

oči. (P1, P3, P12) 

 39 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost. Tekst: pri delu nosimo zaščitna očala in 

rokavice, ker raztopine karboksilnih kislin dražijo kožo in 

oči. (P1, P3, P12) 

 41 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost: pri delu nosimo zaščitna očala in 

rokavice, ker sta koncentrirana ocetna in žveplova kislina 

jedki. S plinskim gorilnikom ne smemo segrevati, ker je 

etanol vnetljiv. (P1, P3, P12) 

 46 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost: pri delu nosimo zaščitna očala in 

rokavice, ker je raztopina natrijevega hidroksida zelo jedka. 

(P1, P3, P12) V bližini ne sme biti nobenega plamena, ker 

je etanol vnetljiv. (P1, P3, P12) 

 53 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost: pri delu nosimo zaščitna očala in 

rokavice, ker je Fehlingov reagent jedek in tudi nevaren za 

vodno okolje. (P1, P3, P12) Odpadne snovi učitelj shrani v 

posebno posodo.(P1) 



 

 

 

Preglednica P 39: Analiza delovnega zvezka Kemija danes 2 - 12 principov zelene kemije 

(Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (3. del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 54 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost: pri delu nosimo zaščitna očala in 

rokavice, ker jodovica draži oči in kožo. (P1, P3, P12) 

Odpadne snovi učitelj shrani v posebne posode. (P1) 

 55 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost: pri delu nosimo zaščitna očala in 

rokavice, ker je raztopina natrijevega hidroksida jedka. (P1, 

P3, P12) Raztopina bakrovega sulfata pa draži kožo in oči 

ter je nevarna za vodno okolje. (P1, 12) Odpadne snovi 

učitelj shrani v posebne posode. (P1) 

 56 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost: Aceton je vnetljiv, zato pri delu z njim 

ne sme biti v bližini nobenega odprtega plamena. (P3, P12) 

 57 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost: pri delu s koncentrirano žveplovo kislino 

nosimo zaščitna očala in rokavice. (P3, P12) 

 61 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost: pri delu nosimo zaščitna očala in 

rokavice, ker sta Fehlingov reagent in koncentrirana 

klorovodikova kislina jedki. (P3, P12) Fehlingov reagent je 

tudi nevaren za vodno okolje. (P12) Odpadne snovi učitelj 

shrani v posebne posode. (P1) 

Organske 

dušikove 

spojine 

68 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost: pri delu nosimo zaščitna očala in 

rokavice, ker je raztopina natrijevega hidroksida jedka. (P3, 

P12) Odpadne snovi učitelj shrani v posebne posode. (P1) 

 71 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost: pri delu nosimo zaščitna očala in 

rokavice, ker raztopini amonijaka in etilamina povzročata 

draženje oči in kože. (P3, P12) Učitelj shrani odpadne snovi 

v posebne posode. (P1) 

 71 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost: delamo v digestoriju in nosimo zaščitna 

očala in rokavice, ker je razredčena klorovodikova kislina 

jedka. (P1, P3, P12) Učitelj shrani odpadne snovi v posebne 

posode. (P1) 

 76, besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost: raztopina bakrovega sulfata je nevarna za 

vodno okolje. (P1, P3, P12) Po končanem delu učitelj 

vsebino epruvete z bakrovim sulfatom shrani v posebni 

posodi. (P1) 

 80 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost: pri delu nosimo zaščitna očala in 

rokavice, ker je vodikov peroksid jedek. (P3, P12) Učitelj 

shrani odpadne snovi v posebne posode. (P1) 



 

 

 

Preglednica P 40: Analiza učbenika Kemija 8 - 12 principov zelene kemije (Ribeiro, 

Yunes in Machado, 2014) (1. del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

  

 

3 besedilno 

gradivo 

Uporaba pesticidov doseže tudi druga mesta, ki si jih nismo 

želeli (zrak, vodo, kopno, organizmi). (P1, P12) Mnogi 

pesticidi so topni v maščobah in so zelo obstojni. (P1) 

Zaradi teh lastnosti se lahko v organizmih kopičijo in širijo 

preko prehranjevalnih verig. (P3, P12) 

 4 besedilno 

gradivo 

Ameriška biologinja Rachel Carson je leta 1962 opozorila, 

da škodljivi vplivi nepremišljenega pršenja DDT imajo 

škodljiv vpliv na okolje. (P1, P3, P12) Uporaba DDT in 

drugih pesticidov lahko povzroča raka, njegova uporaba v 

kmetijstvu ogroža druge divje živali. (P1, P3, P12) 

 10 besedilno 

gradivo 

Tekoči brom in hlapi so strupeni, zato tega eksperimenta v 

šoli ne delamo. (P3, P12) 

Povezovanje 

delcev 

 

63 besedilno 

gradivo in 

video 

gradivo 

Elementarni natrij in plin klor sta strupeni snovi. (P3, P12) 

video: natrij shranjen v petroleju. Na embalaži sta 

prikazana znaka za natrij: jedko in vnetljivo. (P1, P3, P12) 

Kemijske 

reakcije 

 

98 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Velik vir onesnaženja zraka je plin, žveplov dioksid, ki 

nastane pri reakciji med žveplom v premogu in plinom 

kisikom. Slika: tovarna. (P1, P3, P12) 

 145 besedilno 

gradivo 

Odpadne snovi lahko uporabimo kot sekundarne surovine. 

(P1) Kovinske predmete lahko pretalimo in ponovno 

uporabimo. (P7) Podobno posamezne vrste plastike, belo 

steklo in papir. (P7) Prihranimo surovine in pri nekaterih 

postopkih v nove proizvode tudi energijo. (P6) Pri gnitju 

organskih odpadkov ob prisotnosti kisika nastane kompost, 

pri njihovem gnitju brez pristopa kisika pa se razvija metan. 

Metan zbirajo in ga uporabljajo za gorivo. (P2, P6, P7, P8, 

P10) 

Elementi v 

periodnem 

sistemu 

180 video 

gradivo 

Posnetek: natrij shranjen v petroleju. (P3, P12)  Na 

embalaži sta prikazana znaka za natrij: jedko in vnetljivo. 

(P1, P3, P12) 

 181 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Opozorilo - vsi halogeni elementi so strupeni. (P3, P12) 

Fluor in klor sta pri sobni temperaturi plina in pri 

vdihavanju poškodujeta dihala. (P3, P12) Brom (pri sobni 

temperaturi tekočina) močno poškoduje kožo. (P3, P12) 

Najmanj strupen med halogenimi elementi je jod, ki je pri 

sobni temperaturi trdna snov. (P1, P3, P12) Slika: znak za 

strupeno. (P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 41: Analiza učbenika Kemija 8 - 12 principov zelene kemije (Ribeiro, 

Yunes in Machado, 2014) (2. del) 

 

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 191 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Vodik skušamo uvajati kot alternativno pogonsko sredstvo, 

ki bi nadomestilo nafto in njene derivate. (P1, P2, P6, P7, 

P8, P10) Vodik uporabljamo kot gorivo za vesoljske polete, 

v boju proti toplogrednim izpuhom pa so izdelani tudi 

nekateri avtomobili na vodikov pogon. (P1, P2, P6, P7, P8, 

P10)  Slika: avtomobil na vodik. (P1, P2, P6, P7, P8, P10) 

 194 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Uporaba umetnih gnojil se je v zadnjih desetletjih zelo 

povečala. (P1, P12) Snovi, ki jih rastline ne porabijo, 

ostanejo v zemlji, dež jih spere v reke, jezera ali ribnike. 

Takšne vode, pospešijo rast alg. Alge odmrejo, bakterije jih 

razgradijo, pri tem porabljajo kisik iz vode. Ribam in 

drugim organizmom primanjkuje kisika - evtrofikacija. 

(P1, P12) Slika: cvetenje alg zaradi evtrofikacije. (P1, P12) 

Kisline in baze 

 

204 avdio 

gradivo 

Posnetek: na embalaži koncentrirane klorovodikove kisline 

je znak za jedko. (P1, P3, P12) 

 207 avdio 

gradivo 

Posnetek: na embalaži koncentrirane raztopine amonijaka 

je znak za zdravju škodljivo. (P1, P3, P12) 

 214 besedilno 

gradivo 

Pri zgorevanju fosilnih goriv (premog, nafta, zemeljski 

plin) nastaja žveplov dioksid, ogljikov oksid, dušikovi 

oksidi saje ter pepel. (P1, P12) Omenjeni plini z vodo 

tvorijo kisline. (P1, P12) Te padajo na Zemljo kot kisli dež. 

(P1, P12) Tudi dušikova kislina, povzroča nastanek kislega 

dežja. (P1, P12) 

 215 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Pri delu s poskusi v laboratoriju uporabljamo kisline in 

baze, ki so lahko jedke, korozivne (C), strupene (T+, T), 

zdravju škodljive (Xn), dražilne (Xi) in okolju nevarne (N). 

(P1, P3, P12) Namesto starejših simbolov se uveljavljajo 

novejši simboli s podobnimi oznakami in opozorili (jedke, 

strupene, nevarne). (P1, P3, P12) Slika: znaki za jedko, 

strupeno, dražilno, okolju nevarno. (P1, P3, P12) 

 217 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Pri delu v laboratoriju in gospodinjstvu uporabljamo snovi, 

ki so lahko jedke ali korozivne, strupene, zdravju škodljive 

in dražilne, zato morajo biti ustrezno označene. (P1, P3, 

P12) Slika: znak za jedko, strupeno, nevarno, okolju 

nevarno. (P1, P3, P12) 

 217 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Kisli dež je kisla padavina, ki jo povzroči emisije 

žveplovega dioksida in dušikovih oksidov v atmosferi. (P1, 

P12) Omenjeni plini se raztapljajo v deževnici in jo 

naredijo kislo. (P1, P12) Slika: gozd na Češkem, ki ga je 

uničil kisli dež. (P1, P12) 

 218 besedilno 

gradivo 

Kisli dež nastane kot posledica raztapljanja žveplovih in 

dušikovih oksidov v vodi. (P1, P12) 



 

 

 

Preglednica P 42: Analiza učbenika Kemija 8 - 12 principov zelene kemije (Ribeiro, 

Yunes in Machado, 2014) (3. del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 219 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Na steklenici, v kateri je klorovodikova kislina je nalepka z 

oznako. (P1, P3, P12) Slika: znak za jedkost in korozivnost. 

(P1, P3, P12) 

 227 besedilno 

gradivo 

Najnovejše raziskave kažejo, da kislost morske vode 

narašča hitreje kot je kadar koli prej v zadnjih 300 milijonih 

let. (P1, P12) Znanstveniki kot razlog za to vidijo v 

naraščanju izpustov toplogrednih plinov v ozračje. (P1, 

P12) Zaradi obsega hitrosti večanja kislosti ne morejo 

oceniti posledic. (P1, P12) V zadnjih 200 letih je zakisanje 

morske vode povečalo za približno tretjino. (P1, P12) 

Posledica tega je propadanje koral, lupinarjev, manjših 

morskih organizmov. Zvečanju kislosti morske vode se ne 

morejo prilagajati, zato jim grozi izumrtje. (P1, P12) 

 247 besedilno 

gradivo 

Kislinska sanitarna čistila z deležem kisline so na osnovi 

mravljične, ocetne in klorovodikove kisline. (P1) Zaradi 

korozivnega učinka se ne smejo uporabljati. (P1) Čistila, ki 

vsebujejo raztopino amonijaka, natrijev in kalijev hidroksid 

je pri rokovanju pomembno, da pazimo na varnost in 

uporabljamo zaščitne rokavice. (P1, P3, P12) 

 247 slikovno 

gradivo 

Znak za dražilno. (P1, P3, P12) 

 247 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Veliko nevarnost za okolje povzroča onesnaženje zraka 

zaradi žveplovih in dušikovih oksidov. (P1, P12) Reagirajo 

z vodo v zraku in nastane kisli dež. (P1, P12) Najslabša 

kakovost zraka glede onesnaženosti z SO2 je na območjih 

Koroške, Savinjske in Zasavja. (P1, P12) Slika: 

onesnaženost zraka z SO2 v Sloveniji leta 2007. (P1, P12) 

 251 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Kisli dež je kisla padavina, ki ga povzročajo emisije 

žveplovega dioksida in dušikovih oksidov v atmosferi. (P1) 

Omenjeni plini se raztapljajo v vodi v zraku in jo naredijo 

kislo. (P1, P12) Kisli dež povzroča poškodbe na rastlinah 

in drugih živih bitjih, pa tudi na stavbah in spomenikih. 

Slika: učinek kislega dežja na spomenik. (P1, P12) 



 

 

 

Preglednica P 43: Analiza učbenika Kemija 9 - 12 principov zelene kemije (Ribeiro, 

Yunes in Machado, 2014) (1. del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

Družina 

ogljikovodikov 

s polimeri 

 

47 besedilno 

gradivo 

Pri čiščenju s petrolejem ne uporabljamo vode. Tako 

čiščenje je lahko nevarno, saj je petroleter zelo hlapen, 

njegovi hlapi so so vnetljivi. (P1, P3, P12) Pri takšnem 

čiščenju moramo poskrbeti za dobro zračenje prostora in da 

v bližini ni ognja, sicer lahko pride do eksplozije. (P1, P3, 

P12) 

 52 besedilno 

gradivo 

Ogljikov oksid se veže na hemoglobin v rdečih krvnih 

telescih (eritrocitih) bolje kot kisik. (P12) Eritrociti ne 

morejo prinesti dovolj kisika do celic, zato lahko pride do 

zadušitve. (P12) 

 52 slikovno 

gradivo 

Slika: gasilci pri gašenju požarov v zaprtih prostorih nosijo 

posebne maske zaradi nevarnosti zastrupitve z ogljikovim 

oksidom in drugimi strupenimi plini, ki nastajajo pri 

gorenju v stavbah. (P1, P12) 

 64 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Zaradi velike uporabe povzročajo polimeri hudo 

obremenitev za okolje, ker so ti skoraj nerazgradljivi. (P1, 

P12) V nekaterih državah (tudi Sloveniji) razmišljajo, da bi 

prepovedali uporabo plastičnih vrečk, kljub 

organiziranemu zbiranju in recikliranju plastike. (P1) 

Zaradi okoljskih problemov skušajo znanstveniki izdelati 

take sintezne polimere, ki bi bili v naravi razgradljivi in 

neškodljivi. Slika: odpadki. (P10) 

 69 besedilno 

gradivo 

Pretirana in nepremišljena uporaba ogljikovodikov in 

njihovih spojin ima velik vpliv na okolje. (P1, P12) 

Negativne posledice uporabe ogljikovodikov na okolje: 

razlitje nafte, onesnaževanje okolja s plastičnimi izdelki, 

učinek tople grede in globalno segrevanje, ozonska luknja. 

(P1, P12) 

 70 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Pri gorenju fosilnih goriv nastajajo plini, ki vplivajo na 

segrevanje ozračja. (P1, P12) Nastaja lahko žveplov 

dioksid, ki v ozračju reagira z vlago. (P1) Nastane žveplova 

kislina, ki povzroča nastanek kislega dežja. (P12) Toplota, 

ki se sprosti pri gorenju fosilnih goriv omogoča nastanek 

dušikovega dioksida iz kisika in dušika v zraku. (P1, P12) 

Dušikov dioksid reagira z vlago v ozračju, nastane 

dušikova kislila, ki vodi do nastanka kislega dežja. (P1, 

P12) Slika: nesreče pri prevozu in predelavi nafte imajo 

hude posledice za okolje. (P1, P12)  



 

 

 

Preglednica P 44: Analiza učbenika Kemija 9 - 12 principov zelene kemije (Ribeiro, 

Yunes in Machado, 2014) (2. del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 72 besedilno 

gradivo 

Ljudje s svojim delovanjem v zadnjih 200 letih povečujemo 

koncentracijo toplogrednih plinov v atmosferi. (P1, P3, 

P12) Sedanje globalno segrevanje Zemlje je posledica 

povečane koncentracije CO2 v atmosferi zaradi dejavnosti 

človeka – zaradi velike porabe fosilnih goriv. (P1, P3, P12) 

 73 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Posledice globalnega segrevanja: povečano taljenje 

ledenikov, številnejši in močnejši cikloni in spremenjeni 

vzorci padavin (poplave, suše).  (P1, P3, P12) Znanstveniki 

opozarjajo, da je potrebno izpeljati več različnih ukrepov 

(varčevanje z energijo, zmanjšanje izpusta toplogrednih 

plinov), da zmanjšamo globalno segrevanje. (P1, P12) 

Težnja po omejitvi izpustov toplogrednih plinov (predvsem 

CO2) je izražena v Kjotskem protokolu, ki ga na žalost niso 

podpisale vse države. (P1, P12) Slika: ostanki triglavskega 

ledenika. (P1, P12) 

 74 slikovno 

gradivo 

Slika: ozonska luknja nad Antarktiko avgusta 2007. 

Območja z nizko koncentracijo ozona so na sliki obarvana 

v modri in vijolični barvi. (P1, P12) 

 74, besedilno 

gradivo 

V začetku 20. stoletja so se množično začeli uporabljati 

klorofluoroogljikovodiki, CFC. (P1, P3, P12) CFC so imeli 

idealne lastnosti za industrijo: so nestrupeni, niso vnetljivi, 

so zelo poceni in široko uporabni. (P1, P3, P12) Uporabljali 

so se kot potisni plin v pršilnikih, kot topila in pri 

proizvodnji plastike. (P1, P3, P12)  Skupina znanstvenikov 

je v začetku 70-let prejšnjega stoletja proučevala kopičenje 

CFC-jev v atmosferi in že takrat ugotovila, da bodo CFC-ji 

pogubno vplivali na ozonski plašč. Ugotovili so namreč, da 

te spojine pospešujejo razpad ozona. (P1, P3, P12) 

 75 slikovno 

gradivo 

Slika: Za izdelavo jope iz flisa je potrebnih 25 plastenk iz 

poliestra. (P1, P10) Reciklirane plastenke zmeljejo in iz 

njih naredijo vlakna, iz katerih nato izdelajo flis. (P10) Flis 

je lahek in topel material, ki ga enostavno operemo, hkrati 

pa pri sušenju porabimo manj energije kot pri sušenju oblek 

iz volne. (P2) Slaba stran uporabe recikliranih plastenk za 

izdelavo flisa je varnost delavcev, ki delajo pri predelavi 

plastenk v vlakna, saj pri tem nastajajo prašni delci, ki so 

škodljivi za ljudi. (P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 45: Analiza učbenika Kemija 9 - 12 principov zelene kemije (Ribeiro, 

Yunes in Machado, 2014) (3. del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 75 besedilno 

gradivo 
S predelavo in ponovno uporabo plastičnih materialov 

(recikliranjem) lahko zmanjšamo negativen vpliv na okolje 

na več ravneh. (P1, P3, P12)  Poleg zmanjšanja količine 

plastičnih odpadkov na smetiščih z recikliranjem tudi 

prihranimo energijo in porabimo manj nafte za proizvodnjo 

novih plastičnih materialov. (P1, P3, P10, P12) 

Kisikova 

družina 

organskih 

spojin 

 

108 slikovno 

gradivo 

Slika: Najbolj znan predstavnik poliestrov je polietilen 

tereftalat, PET. To je termoplastična poliestrska smola 

iz etan-1,2-diola (etilen glikola) in tereftalne kisline, ki se 

uporablja za izdelavo umetnih vlaken in plastične 

embalaže, ki jo lahko recikliramo. (P1, P10) 

 110 slikovno 

gradivo 

Slika:  zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov. (P1) 

 110 besedilno 

gradivo 

Poliestrski odpadki se večinoma zbirajo z drugimi vrstami 

embalaže (polimerov, aluminija, drugih snovi). (P1) 

Plastična embalaža je vsestranska, iz nje izdelujejo: ohišja 

za kemične svinčnike, vžigalnike, cevi, tlakovce, preproge, 

spalne vreče, vrečke.. (P10) Votla embalaža za tekoča 

živila s postopkom termičnega stiskanja izdelujejo posebne 

plošče Tectan, ki se uporabljajo v pohištveni industriji. 

(P10) Iz trajnostnega in uporabnega vidika je recikliranje 

pomembno, saj že enkrat uporabljene surovine ponovno 

uporabimo. (P10) S tem prihranimo na osnovnih surovinah: 

nafti in energiji, ki je potrebna za pripravo polimerov iz 

monomerov. (P10) 

 111 slikovno 

gradivo 

Slika: ali si okoljsko ozaveščen? V katere zabojnike boš 

odložil predmete na levi, poveži vrsto zabojnika s 

predmetom. (P1) 

 112 besedilno 

gradivo 

Kot okoljsko ozaveščeni državljani se moramo truditi, da 

vestno sledimo navodilom za zbiranje odpadkov. (P1) 

 148 avdio 

gradivo 

Posnetek: jodovica z znakom za dražilno. (P1, P3, P12) 

Množina snovi 

 

228 besedilno 

gradivo 

Etanol je eno od možnih goriv prihodnosti, v zvezi s tem so 

dvomi, saj obstaja nevarnost lakote. (P7) 



 

 

 

Preglednica P 46: Analiza učbenika Peti element 8 - 12 principov zelene kemije (Ribeiro, 

Yunes in Machado, 2014) (1. del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

Iz česa je 

vesolje? 

 

17 slikovno 

gradivo 

Slika: nekoč je veljalo za kemijo, da je umazana in nevarna. 

Danes je ohranjanje čistega okolja v veliki meri odvisno od 

njenih dosežkov. (P1, P12) 

Kako se 

spreminja 

zrak? 

 

46 besedilno 

gradivo 

Izginjanje ledenikov - za Triglavski ledenik, ki leži v 

Julijskih Alpah na nadmorski višini 2450 m je značilno, da 

se je v zadnjih 50 letih zmanjšala za 20-krat, količina ledu 

pa kar za 100-krat. (P1, P12) Učenci razmislijo kaj je vzrok 

za tolikšno zmanjšanje ledenika? (P1, P12) 

 49 besedilno 

gradivo 

Ogljikov oksid je zelo strupen plin, ker se bolje veže na 

hemoglobin v rdečih krvničkah kot kisik., kar onemogoči 

prenos kisika po telesu. Posledica lahko vodi v smrt. (P1, 

P3, P12) 

 50 besedilno 

gradivo 

Nekateri govorijo, da je največji krivec za segrevanje 

ozračja ogljikov dioksid. (P1, P12) Največji krivec pa je 

človek, ki s svojo prekomerno uporabo fosilnih goriv 

proizvaja velike količine ogljikovega dioksida. (P1, P3, 

P12) 

 50 slikovno 

gradivo 

Slika: od konference o okolju v Kopenhagnu leta 2009 so 

mnogi veliko pričakovali, vendar ta ni ponudila resnega 

napredka v boju proti podnebnim spremembam. (P12) 

Koliko snovi je 

na Zemlji? 

 

64 besedilno 

gradivo 

Klor draži sluznico dihalnih organov, v prekomernih 

količinah lahko povzroči smrt v nekaj urah. (P1, P3, P12)  

V I. Svetovni vojni so klor uporabljali kot bojni plin, danes 

pa ga uporabljajo v kemijski industriji (beljenje celuloze pri 

izdelavi papirja, organske klorove spojine pa za 

razkuževanje vode in kopalnih bazenih. (P1, P3, P12) 

 65 besedilno 

gradivo 

Ogljikov dioksid ni industrijska surovina, ampak nastaja v 

industriji kot stranski produkt. (P1, P2) Količina 

ogljikovega dioksida se v ozračju povečuje, zato bo v 

prihodnosti potrebno industrijske in druge izpuste močno 

zmanjšati, saj povzročajo segrevanje ozračja. (P1, P12) 

 68 slikovno 

gradivo 

Slika: natrij v petroleju. (P1, P3, P12)  Alkalijske kovine 

hranimo v petroleju, da ne pridejo v stik z zrakom ali vodo. 

(P1, P3, P12) 

 73 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Pri gorenju fosilnih goriv, kjer je žveplo, nastaja žveplov 

dioksid. (P1) V ozračju reagira z vodo in s kisikom, nastane 

pa žveplova kislina, ki z dežjem pade na tla. (P1, P12) To 

predstavlja hude posledice za okolje. (P12) V nekaterih 

jezerih na Severu Evrope, je življenje povsem izumrlo, 

poškodovani so tudi številni gozdovi. (P12) V Sloveniji 

vpliv kislega dežja blažijo apnenčasta tla. Slika: kisli dež 

povzroča propad gozdov in odmiranje dreves. (P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 47: Analiza učbenika Peti element 8 - 12 principov zelene kemije (Ribeiro, 

Yunes in Machado, 2014) (2. del) 

 

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 73 besedilno 

gradivo 

Rastline za svojo rast poleg ogljika in kisika v večjih 

količinah potrebujejo fosfor, dušik, kalij. Zaradi 

intenzivnega kmetijstva tla niso bogata zato jim moramo te 

elemente dodajati v obliki različnih spojin z NPK umetnimi 

gnojili. (P1, P12)  

Kaj nam daje 

ogenj? 

82 besedilno 

gradivo 

Fosilnih goriv bo v bližnji prihodnosti zmanjkalo. Zaradi 

tega znanstveniki iščejo različna nadomestila. (P7) 

Biodizelsko gorivo, ki je iz odpadnih jedilnih olj in rastlin 

(sončnice, koruza, oljna repica) je eno izmed nadomestil. 

(P7) 

 98 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Fosilna goriva onesnažujejo okolje. (P1, P12) Leta 2002 se 

je potopil grški tanker, pri tem pa se je razlila večja količina 

nafte in onesnažila obalo. (P1, P12) Večjo obremenitev 

okolja kot občasna razlitja nafte predstavljajo vsakodnevni 

škodljivi izpusti pri predelavi in uporabi nafte. (P1, P12) 

Produkti gorenja fosilnih goriv so tudi tako imenovani 

toplogredni plini, ki vplivajo na segrevanje ozračja in 

podnebne spremembe. (P1, P12) Ogljični odtis je seštevek 

vseh izpustov toplogrednih plinov, ki jih povzročajo 

določene dejavnosti, organizacije, izdelki.. (P1, P12) 

Večina proizvajalcev avtomobilov razvija avtomobile z 

zmanjšanimi izpusti CO2. (P1, P8) Slika1: prostovoljci so 

vložili veliko truda, da so omilili škodo, ki jo je povzročilo 

razlitje nafte. (P1, P2) Slika2: izdelki iz nafte se v naravi ne 

razgradijo in tako še stoletja onesnažujejo okolje. (P1) 

 99 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Pri zgorevanju fosilnih goriv, ki imajo žveplove spojine 

nastane žveplov dioksid. (P1) Ta reagira z molekulami vode 

v ozračju in nastane žveplova kislina - kisli dež. (P1) 

Dušikov dioksid nastane pri gorenju fosilnih goriv, kjer se 

v kurišču sprošča veliko toplote (avtomobilski, letalski, 

ladijski motorji) in pečeh termoelektrarn. (P1, P12) 

Molekula dušikovega dioksida reagira z molekulami vode 

in prispevajo k nastanku kislega dežja – nastane dušikova 

kislina. (P1, P12) V preteklosti smo uporabljali spojine, ki 

so uničevale ozonsko plast. (P1, P12) Zaradi tega prihaja do 

Zemljinega površja več nevarnega sevanja, to pa povzroča 

nastanek kožnih obolenj (raka na koži) in poškodb vida. 

(P12) Ozon uničujejo atomi klora, ki se zaradi 

ultravijoličnega sevanja v višjih plasteh ozračja odcepijo iz 

molekul halogenoalkanov (CFC). (P1) Zdaj nadomeščamo 

z drugimi snovmi, ki nimajo vpliva na molekule ozona v 

stratosferi. (P3) Slika: tanjšanje ozonske plasti je najbolj 

zaznavno na geografskih polih, tam sta nastali veliki 

ozonski luknji. (P1, P12) 



 

 

 

Preglednica P 48: Analiza učbenika Peti element 8 - 12 principov zelene kemije (Ribeiro, 

Yunes in Machado, 2014) (3.del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 102 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Opomba, prikazane so nove, mednarodno usklajene oznake 

snovi z nevarnimi lastnostmi, na izdelkih starejšega datuma 

bomo še vedno našli tudi stare oznake. (P1, P3, P12) Slika: 

oznake snovi zdravju in okolju nevarnimi lastnostmi – zelo 

strupeno, strupeno, specifično strupeno, jedko, okolju 

nevarno. (P1, P3, P12) 

Dodatek  - 

Označevanje 

nevarnih snovi 

 

Stran I besedilno 

gradivo s 

sliko 

Nevarne snovi se nahajajo v nekaterih čistilih in drugih 

kemičnih izdelkih. (P1, P3, P12)  Označene so s znaki in 

opozorili. (P1, P3, P12)  Slika: kemijska varnost, oznake za 

snovi z nevarnimi fizikalnimi lastnostmi: eksplozivne 

snovi, vnetljive snovi, oksidativne snovi, jedko za kovine.  

(P1, P3, P12) Oznake za snovi, ki vsebujejo zdravju nevarne 

lastnosti – takojšnja strupenost, opozorilo za različne vrste 

nevarnosti v blažji obliki, jedko za kožo, hude poškodbe oči, 

specifična strupenost, preobčutljivost dihal, nevarno pri 

vdihavanju, mutageno, rakotvorno. (P1, P3, P12) Oznaka za 

snovi, ki vsebujejo okolju nevarne lastnosti – nevarno za 

vodno okolje. (P1, P3, P12) 

 II besedilno 

gradivo 

Nekateri krivijo kemijo za slabšanje življenjskega okolja, 

pravzaprav pa je vzrok v našem neodgovornem ravnanju. 

(P1, P12) Nevarne (škodljive) kemikalije so snovi, ki imajo 

eno ali več nevarnih lastnosti (eksplozivnost, strupenost, 

jedkost, dražljivost, rakotvornost, mutagenost, nevarnost za 

okolje in druge. Izdelki, ki vsebujejo nevarne snovi imajo 

na etiketi oznake za nevarnost ter navodila za varno 

ravnanje in shranjevanje kemikalije oziroma izdelka. (P1, 

P3, P12) V telo lahko pridejo nevarne snovi z vdihavanjem, 

zaužitjem ali skozi kožo, zato pri delu v laboratoriju 

uporabljamo zaščitne rokavice, očala, nosimo haljo ali 

delamo poskuse za zaščitnim zaslonom. (P1, P3, P12) Znati 

varno živeti s kemikalijami pomeni, da s svojim ravnanjem 

ne tvegamo nevarnosti za naše zdravje in zdravje drugih in 

ne škodujemo okolju. (P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 49: Analiza delovnega zvezka Peti element 8 - 12 principov zelene kemije 

(Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (1.del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

Varno delo v 

šolskem 

laboratoriju 

 

4 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Kemikalije so nevarne snovi, zato morajo biti na njihovi 

embalaži s posebnimi oznakami jasno označena nevarnost, 

ki jo ta kemikalija predstavlja. (P1, P3, P12) Slika: oznaka 

za vnetljivo, oksidativno, zelo strupeno, strupeno, 

specifično strupeno, jedko, nevarno okolju. (P1, P3, P12) 

Iz česa je 

vesolje? 

 

13,. besedilno 

gradivo s 

sliko 

S pomočjo virov dopolni preglednico, ki prikazuje 

prihranek energije zaradi recikliranja in zapiši 3 razloge, ki 

govorijo v prid ponovni uporabi snovi. (P1, P10) Slika: 

smetnjaki za recikliranje. (P1, P10) 

 13 besedilno 

gradivo 

S pomočjo virov ugotovi, kaj je trajnostni razvoj in zapiši 

kratko mnenje, ali je sedanji razvoj človeške družbe res 

trajnostno naravnan. (P1 – P12) 

 13 besedilno 

gradivo 

Razmisli, na katerem področju (varčevanje z energijo, 

recikliranje) bi lahko naredil več za okolje, to tudi naredi. 

(P1, P10) Če ti bo nova skrb za okolje prišla v navado, boš 

pripomogel k boljšemu okolju. (P1, P10) Svojo aktivnost 

predstavi tako, da boš k njej pritegnil tudi sošolce, družinske 

člane... Zapiši vsaj pet stvari, ki bi jih lahko naredil za 

okolje. (P1, P10) 

Kako se 

spreminja 

zrak? 

 

37 besedilno 

gradivo s 

sliko 

V gorilnih celicah se spajata vodik in kisik, pri čemer se 

sprošča toplota, ki se pretvori v električno energijo. (P6) So 

čist vir energije, pogosto pa pozabimo, da gorivo zanje 

pridobivamo z električnim tokom, ki izvira tudi iz 

termoelektrarn. (P7) Zakaj veljajo za okolju prijazno obliko 

pridobivanja energije? (P1, P2, P4, P6, P11) Slika: 

električni avto. (P1, P2, P7, P8, P11) 

 42 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Recikliranje baterij – baterije vsebujejo nevarne kovine 

(svinec, kadmij, litij, cink, živo srebro). (P1, P10) Ko te 

začnejo na smetišču razpadati, se sproščajo v zemljo in 

onesnažujejo tla in vodo. (P1, P12) Z recikliranjem baterij, 

lahko pripomoremo k varovanju okolja. (P10) Materiale 

baterij lahko uporabimo za nekaj novega. (P10) Trenutno se 

reciklira okoli 20% baterij, pri avtomobilskih in 

industrijskih akumulatorjih je ta odstotek višji. (P10) 

Članice unije bodo morale vzpostaviti zbirna mesta za 

zbiranje izrabljenih baterij in akumulatorjev. (P1, P10, P12) 

Proizvajalci baterij vodo morali poskrbeti za varno 

reciklažo vseh materialov, ki bodo zbrani na ta način. Slika: 

baterije. (P1, P10, P12) 



 

 

 

Preglednica P 50: Analiza delovnega zvezka Peti element 8 - 12 principov zelene kemije 

(Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (2.del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 43 besedilno 

gradivo 

Zakaj baterije predstavljajo nevarnost za okolje? (P1 – P12) 

Zakaj se po vašem mnenju v Evropski uniji reciklira le 

vsaka peta baterija? (P1, P10) Zakaj nihče ne izdeluje 

biobaterij, ki bi bile narejene iz okolju prijaznih materialov? 

(P1, P10, P12) S sošolci pripravite načrt kako bi v šoli 

organizirali stalno zbiranje odpadnih baterij. (P1 – P12) 

Koliko snovi je 

na Zemlji? 

47 besedilno 

gradivo 

V virih poišči kakšne so negativne posledice posipavanja 

cestišč s soljo. (P1, P12) 

Kaj nam daje 

ogenj? 

 

61 besedilno 

gradivo 

Si vodja prodaje goriva pri podjetju, ki ima v lasti bencinske 

črpalke. Odločaš o zamenjavi dizelskega goriva z 

biodizlom, primerjaj prednosti in slabosti obeh goriv. (P1, 

P2, P3, P5, P7, P8, P10, P11, P12) 

 68 besedilno 

gradivo s 

sliko. 

Izlitje nafte v Mehiškem zalivu. (P1, P12) Zakaj je nafta za 

človeka pomembna? Ali bi se človeštvo lahko ta trenutek 

odpovedalo nafti? Slika: posledice izlitja nafte v Mehiškem 

zalivu. (P1, P12) 

 69 besedilno 

gradivo 

Predlogi za izboljšave - ugotovite kakšno je trenutno stanje 

pridobivanja in porabe energije (zapiši splošno oceno, dobre 

stvari in pomanjkljivosti). (P1 – P12) Razmislite in zapišite 

kakšno stanje si želite na področju pridobivanja in porabe 

energije. (P1 –P12) Primerjajte trenutno stanje z idealnim in 

nanizajte predloge za izboljšave. (P1 –P12) Vsak predlog 

ovrednotite, v kakšni meri bi prispeval k izboljšanju stanja 

in kako zahteven je po časovni in organizacijski poti. (P1 – 

P12) 



 

 

 

Preglednica P 51: Analiza učbenika Peti element 9 - 12 principov zelene kemije (Ribeiro, 

Yunes in Machado, 2014) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

Varno delo v 

šolskem 

laboratoriju 

 

4 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Kemikalije so nevarne snovi, zato morajo biti na njihovi 

embalaži s posebnimi oznakami jasno označena nevarnost, 

ki jo ta kemikalija predstavlja. (P1, P3, P12) Slika: oznaka 

za vnetljivo, oksidativno, zelo strupeno, strupeno, 

specifično strupeno, jedko, nevarno okolju. (P1, P3, P12) 

Kakšnega 

okusa je... 

 

9 besedilno 

gradivo 

Pri gorenju fosilnih goriv, ki vsebujejo žveplo nastane 

žveplov dioksid. (P1, P3, P12)  V ozračju reagira s kisikom 

in vodo, pri tem nastane žveplova kislina, ki z dežjem pade 

na tla (kisli dež). (P1, P3, P12) 

 15 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Jedke snovi so snovi, ki poškodujejo tkivo. (P1, P3, P12) 

Povzročijo opekline in razjede ali pa delujejo dražilno na 

sluznico in kožo. (P1, P3, P12)  Med jedke snovi sodijo 

kisline, baze, jedki plini, soli in organske snovi. (P1, P3, 

P12) Pred njimi se zaščitimo z gumijastimi rokavicami, 

zaščitno haljo in očali. (P1, P3, P12) Previdno smo pri 

plinastih snoveh. (P1, P3, P12) Ob stiku kože z jedko snovjo 

moramo kožo takoj sprati z veliko količino vode.(P1, P3, 

P12)  Ob poškodbi slečemo zamazana ali omočena oblačila, 

rokavice po uporabi pa vržemo. (P1, P3, P12) Upoštevamo 

varno in ločeno shranjevanje odpadnih snovi. Slika: oznaka 

za jedko. (P1, P3, P12) 

Zdrava 

hrana... 

34 slikovno 

gradivo 

Znak za nevarnost predstavlja vnetljive snovi. na embalaži, 

kjer je etanol, lahko opazimo ta znak. (P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 52: Analiza delovnega zvezka Peti element 9 - 12 principov zelene kemije 

(Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (1.del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

Kakšnega 

okusa je ... 

 

6 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Preveri svoje znanje o poznavanju oznak nevarnih lastnosti 

kemikalij. (P1, P3, P12) Slika: znak za jedko in takojšnjo 

strupenost. (P1, P3, P12) 

 10 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Na plastenki s trdnim natrijevim hidroksidom je piktogram, 

ki označuje nevarno lastnost snovi. (P1, P3, P12)  Napiši 

vrsto nevarnosti, ki predstavlja snov in pa katero zaščitno 

opremo moramo uporabiti pri njenem delu. (P1, P3, P12) 

Slika: znak za jedko snov in natrijev hidroksid.(P1, P3, P12) 

 16 slikovno 

gradivo 

Oznaka za jedko snov pri raztopini natrijevega hidroksida. 

(P1, P3, P12) 

 18 slikovno 

gradivo 

Oznaka za vnetljivo snov pri heksanu.  (P1, P3, P12) 

 22 besedilno 

gradivo 

Pralna sredstva vsebujejo belila, encime, dišave, fosfate in 

druge snovi. V pralnih sredstvih je fosfatov do 30%. Po 

uporabi se vse snovi nahajajo v odpadnih vodah. (P1, P3, 

P12) Posledica je hitra rast alg. Alge odmirajo, bakterije jih 

v vodi razgrajujejo. Pri tem se v vodi porablja raztopljeni 

kisik. Pomanjkanje kisika povzroči pogin žuželk, rib, drugih 

vodnih živali. (P1, P3, P12)  Razmisli in predlagaj načine 

za zmanjšanje porabe pralnega sredstva, doma spremljaj 

porabo pralnega sredstva. (P1, P3, P12) 

Zdrava hrana 

 

28 slikovno 

gradivo 

Znak za jedko snov pri raztopini kalcijevega hidroksida. 

(P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 53: Analiza delovnega zvezka Peti element 9 - 12 principov zelene kemije 

(Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (2.del) 

 

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 30 slikovno 

gradivo 

Znak za vnetljivo  snov pri etanolu in znaka za takojšnjo 

strupenost in nevarno za vodno okolje pri jodu. (P1, P3, 

P12) 

 31 slikovno 

gradivo 

Znak za vnetljivo snov pri etanolu in alkoholnem destilatu 

ter znaka za takojšnjo strupenost in nevarno za vodno okolje 

pri kalijevem dikromatu. (P1, P3, P12) 

 32 slikovno 

gradivo 

Znak za takojšnjo strupenost, nevarno za vodno okolje, 

vnetljivo in jedko snov pri Fehlingovem reagentu I in 

Fehlingovem reagentu II. (P1, P3, P12) 

 35 besedilno 

gradivo 

Kako bi poskrbel za varno delo pri izvajanju eksperimenta? 

(P1, P3, P12) 

 36 slikovno 

gradivo 

Znak za jedko snov pri 10 % raztopini natrijevega 

hidroksida in etanojski kislini. (P1, P3, P12) 

 37 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Znak za vnetljivo snov pri pentanoli in jedko snov pri 

koncentrirani žveplovi kislini. (P1, P3, P12) Tekst: 

opozorilo – koncentrirana žveplova kislina je močno 

higroskopna snov in pušča na koži opazne opekline. (P1, P3, 

P12) 

 39 slikovno 

gradivo 

Znak za vnetljivo snov pri etanolu. (P1, P3, P12) 

 40 slikovno 

gradivo 

Znak za vnetljivo snov pri etanolu. (P1, P3, P12) 

 41 besedilno 

gradivo 

Kako bi poskrbel za varno delo pri izvajanju eksperimenta? 

(P1, P3, P12) 

 42 slikovno 

gradivo 

Znak za vnetljivo pri etanolu in znak za jedko snov pri 20% 

raztopini natrijevega hidroksida. (P1, P3, P12) 

 44 slikovno 

gradivo 

Znak za jedko snov pri koncentrirani žveplovi kislini.(P1, 

P3, P12) 

 46 slikovno 

gradivo 

Znak za takojšnjo strupenost, nevarno za vodno okolje, 

vnetljivo in jedko snov pri Fehlingovem reagentu I in 

Fehlingovem reagentu II. (P1, P3, P12) 

 49 slikovno 

gradivo 

Znak za jedko snov pri 10% klorovodikovi kislini. (P1, P3, 

P12) 

...ki gradi 

življenje 

 

62 slikovno 

gradivo 

Znak za jedko snov pri nasičeni raztopini kalcijevega 

hidroksida. (P1, P3, P12) 

 63 slikovno 

gradivo 

Znak za jedko snov pri 1 M raztopini barijevega hidroksida 

in znak nevarno za vodno okolje pri 1 M raztopini 

bakrovega sulfata. (P1, P3, P12) 

 67 slikovno 

gradivo 

Znak za jedko snov pri 1 M raztopini natrijevega hidroksida. 

(P1, P3, P12) 

 68 slikovno 

gradivo 

Znak za takojšnjo strupenost pri 1 M raztopini bakrovega 

sulfata. (P1, P3, P12) 

 75 besedilno 

gradivo 

Kako boš poskrbel za varno delo pri izvedbi eksperimenta? 

(P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 54: Analiza učbenika Pogled v kemijo 8 - 12 principov zelene kemije 

(Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (1.del) 

 

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

Kemija za 

boljše življenje 

6 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Zaradi potreb prebivalstva je pomanjkanje vode večje, 

puščave pa se širijo. (P1, P12) Naloga kemikov je, da 

zagotavljajo kakovost pitne vode, nadzor in preprečevanje 

onesnaževanja vode, čiščenje odpadnih voda in 

pridobivanje sladke vode iz morske vode. (P1 – P12) Slike: 

puščave, ki se širijo; razsoljevanje morske vode terja veliko 

energije; komunalna naprava za čiščenje odpadne vode; 

zajemanje vzorcev vode pod ledom. (P1, P3, P12) 

 6 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Kemiki so z umetnimi gnojili in sredstvi proti škodljivcem 

rastlin in živali ter varovanjem hrane pred kvarjenjem 

prispevali k ohranjanju pridelkov. (P1, P3, P12)  Slika: 

rastlinske in živalske proizvode izboljšujejo s kemijskimi 

postopki. (P1, P3, P12) 

 7 Besedilno 

gradivo 

Kemiki razvijajo nestrupena čistila, predelavo odpadkov, 

filtre za vodo in zrak, da bi razvili boljše varovanje okolja. 

(P1 – P12) 

 7 besedilno 

gradivo 

Zgorevanje fosilnih goriv onesnažuje okolje, zato kemiki 

razvijajo učinkovitejše in čistejše postopke za njihovo 

zgorevanje in iščejo možnosti za uporabo čistih goriv, zlasti 

vodika. (P1 – P12) 

Zmesi in čiste 

snovi 

 

13 besedilno 

gradivo 

Eno izmed najhujših svetovnih problemov je pomanjkanje 

čiste vode, zato jo bomo morali uporabljati veliko bolj 

skrbno. (P1, P10) Združeni narodi so razglasili najbolj 

pomembno nalogo skrb za vodo v 21. stoletju. Kemiki so 

razvili več načinov za reševanje problemov zaradi 

pomanjkanja vode (razsoljevanje ali desalinacija morske 

vode z destilacijo). (P10) 

 14 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Vodna para, ki ima temperaturo 100° (če jo segrevamo pod 

pritiskom je lahko tudi višja) lahko povzroči hude opekline. 

(P12) Slika: cevovodi s paro morajo imeti varnostne 

oznake. (P12) 

Kemijske 

reakcije in 

energija 

46 slikovno 

gradivo 

Slika: znaka za strupeno in jedko za kožo. (P1, P3, P12) 

Opozorilo: v laboratoriju ne poskušamo kislin, ker so 

mnoge strupene in jedke. (P1, P3, P12) 

 46 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Pri zgorevanju premoga, ki vsebuje žveplo nastane strupen 

plin žveplov dioksid. (P1, P3, P12) Slika: žveplov dioksid 

je hudo onesnaževalo zraka. (P1, P12) Na sliki opazimo 

učinek kislega dežja na drevju preden je Termoelektrarna 

Šoštanj namestila naprave za odstranjevanje SO2.  (P1, P3, 

P12) 

 51 besedilno 

gradivo 

V zadnjem stoletju je večanje količine ogljikovega dioksida 

v ozračju glavni vzrok za svetovno otoplitev, ki lahko 

povzroči vremenske skrajnosti. (P1, P3, P12)  

Zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida je zelo 

pomembno za vzpostavljeno ravnovesje v naravnem 

kroženju ogljika. (P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 55: Analiza učbenika Pogled v kemijo 8 - 12 principov zelene kemije 

(Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (2.del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

Kemija glavnih 

elementov 

 

103 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Cementarne in tovarne aluminija močno obremenjujejo 

okolje zato je potreben skrben nadzor. (P1, P3, P12) Škodo 

lahko zmanjšamo z okoljsko ozaveščenim odkopavanjem 

surovin, čiščenjem dimnih plinov in vode ter nadzorovanim 

odlaganjem odpadkov. (P1, P3, P12)  Pri tem pa je koristno 

tudi ponovno pridobivanje (reciklaža) aluminija iz 

odpadkov, saj je to cenejše kot pridobivanje iz boksita, ker 

porabi manj energije. (P1, P2, P3, P6, P10) Slika: okoljski 

nadzor v cementarni mora potekati neprekinjeno in 

avtomatsko. 

 105 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Nekatere oblike azbesta so zelo nevarne, da lahko 

povzročajo pljučnega raka. (P1, P3, P12) Rudarji in drugi, 

ki delajo v ozračju z delci silicijevega dioksida lahko 

zbolijo za hudo pljučno boleznijo pljuč – silikozo. Slika: 

sodobna zaščita proti silikozi pri peskanju kamna. (P3, P12) 

 106 besedilno 

gradivo 

Elementi oksidov in sulfidov so razširjeni po svetu, 

pridobivanje in predelava rud pa poškoduje okolje zato je 

potrebno skrbno ravnanje. (P1 – P12) Večina spojin teh 

elementov ne ogroža zdravja, nekatere pa so strupene – 

spojine Cr(VI). (P1, P3, P12) 

 108 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Nekatere dušikove spojine so huda onesnaževala. (P1, P3, 

P12) Umetna gnojila vsebujejo nitrate, če te spira dež v reke 

in jezera pospešujejo rast alg. (P1, P3, P12)  Pri gnitju alg 

se porabi raztopljeni kisik in ribe poginejo. Dušik tvori več 

oksidov, NO in NO2 sta v izpušnih plinih avtomobilov in 

letal. (P1, P3, P12) Označujejo ju kot NOx. Z vodo tvorita 

kisle spojine. Sodita med huda onesnaževala. (P1, P3, P12)  

Slika: plini NOx povzročajo smog in kisli dež. (P1, P3, P12) 

 108 besedilno 

gradivo 

Fosfatu hudo onesnažujejo reke in jezera, ker pospešujejo 

rast alg. (P1, P3, P12) Izvori tega onesnaževanja so 

industrijske odpadne vode, spiranje umetnih gnojil z 

dežjem ter gospodinjske in odpadne vode (vsebujejo topne 

natrijeve fosfate iz pralnih praškov). (P1, P3, P12)    

 116 besedilno 

gradivo 

Številne klorove spojine, ki so bile v rabi so izločili iz 

uporabe, ker so strupene in se kopičijo v prehrambni verigi 

(pesticidi), tvorijo toplogredne pline, uničujejo ozonsko 

plast. (P1, P3, P12) 

 117 besedilno 

gradivo 

Vodikov fluorid je oster in nevaren plin, ki razjeda steklo 

in povzroči hude opekline. (P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 56: Analiza učbenika Pogled v kemijo 8 - 12 principov zelene kemije 

(Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (3.del) 

   

Naslov poglavja: Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

Ogljikovodiki 

 

123 besedilno 

gradivo 

Zgorevanje ogljikovodikov povzroča kopičenje 

ogljikovega dioksida v atmosferi. (P1, P3, P12) To 

vodi do svetovne otoplitve, zaradi učinka tople 

grede.(P1, P3, P12)  V primeru, ko ni dovolj kisika, je 

zgorevanje nepopolno – nastaja strupen ogljikov oksid 

CO (ogljikov monoksid), izločajo pa se tudi saje. 

Zaradi nepopolnega zgorevanja bencina v 

avtomobilskem motorju v zaprti garaži ali plina v 

neprezračeni sobi je bilo mnogo smrtnih žrtev. (P1, 

P3, P12) 

 130 besedilno 

gradivo 

Neobnovljivi viri energije so fosilna goriva, saj te 

hitreje porabljamo kot pa nastajajo. (P1, P7) Svetovne 

zaloge so omejene, zato jih bo nekoč zmanjkalo. Zato 

je pomembno, da moramo razviti obnovljive vire 

energije (večjo uporabo vodne in sončne energije, 

energije vetra in bibavice). (P7) 



 

 

 

Preglednica P 57: Analiza delovnega zvezka Pogled v kemijo 8 - 12 principov zelene 

kemije (Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (1. del) 

  

Naslov poglavja: Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

Opozorilni znaki za 

varno delo s 

kemikalijami 

platnica 

delovnega 

zvezka 

besedilno 

gradivo s 

sliko 

Nekatere kemikalije so nevarne. (P1, P3, P12) Okolju 

in zdravju pa so lahko škodljivi tudi izdelki, ki 

vsebujejo nevarne kemikalije (sredstva proti 

škodljivcem, močna čistila, nekatera topila in 

premazi). (P1, P3, P12) Kemiki so se v okviru 

Evropske skupnosti dogovorili za oznako takih 

kemikalij z mednarodnimi opozorilnimi znaki. (P1, 

P3, P12)  Z označenimi kemikalijami in izdelki, ki jih 

vsebujejo ravnamo natančno po navodilih, ki morajo 

biti napisana na posodah s kemikalijami (na 

embalaži). (P1, P3, P12) Med poskusom nosimo 

zaščitne halje, očala in rokavice. (P1, P3, P12) Z 

nevarnimi kemikalija v šoli dela samo učitelj. (P1, 

P3, P12)  Slika: oznaka za vnetljivo, eksplozivno, 

oksidativno, strupeno, zdravju škodljivo, dražilno, 

jedko, radioaktivno, okolju nevarno. (P1, P3, P12) 

Zgradba snovi 13 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost. V laboratoriju ali drugje pri 

uporabi kemikalij nikoli ne smemo imeti hrane ali 

pijač. Kemikalij nikoli ne poskušamo. (P1, P3, P12) 

 14 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost – nosi zaščitna očala, previdno 

ravnaj s plamenom, ne dotikaj se vroče plošče. (P1, 

P3, P12) 

 16 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Kemijska varnost – nosi zaščitna očala. Epruveto drži 

z držalom in nikoli je ne usmerjaj proti sebi ali 

drugemu. Ne dotikaj se vroče epruvete. 

Klorovodikova kislina je jedka, toluen vnetljiv, 

vodikov sulfid strupen. Slika: znaki za oksidativno, 

jedko, vnetljivo in strupeno. (P1, P3, P12) 

 19 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost -  nosi zaščitna očala. Magnezijev 

trak drži s kleščami nad pladnjem s peskom. Nikoli 

ne glej s široko odprtimi očmi v goreč magnezijev 

trak. (P1, P3, P12) 

 32 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost – nosi zaščitna očala. Snov X naj 

ne pride na kožo. (P1, P3, P12) 

Kemijske reakcije 

in energija 

 

38 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Kemijska varnost – nosi zaščitna očala. Kisline in 

baze so jedke in napadajo kožo ter oči. Slika: jedko. 

(P1, P3, P12) 

 40 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost – nosi zaščitna očala in rokavice. 

(P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 58: Analiza delovnega zvezka Pogled v kemijo 8 - 12 principov zelene 

kemije (Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (2. del) 

  

Naslov poglavja: Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 43 besedilno 

gradivo 

Svinčeve spojine so strupene. V preteklosti je bil 

svinčev sulfat pomembna sestavina premazov, v 

večini držav pa so ga prepovedali. (P1, P3, P12) 

 46 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Kemijska varnost – nosi zaščitna očala. Natrijev 

hidroksid in klorovodikova kislina sta jedka. 

Amonijevega nitrata nikoli ne smemo segrevati, ker 

lahko eksplodira. (P1, P3, P12) Slika: znaka za jedko 

in eksplozivno. (P1, P3, P12) 

 48 besedilno 

gradivo 

Pripravi poročilo o ukrepih Slovenije za zmanjšanje 

toplogrednih plinov v ozračju. (P1, P2, P7, P10, P11, 

P12) 

 49 besedilno 

gradivo 

Naloga dopolnilnega tipa o topli gredi. (P1, P3, P12) 

 50 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost- nosi zaščitna očala. Pri prižiganju 

potegni vžigalico proč od sebe. Preveri, da sveča stoji 

na nevnetljivi podlagi (alufolija) ter, da v bližini ni 

vnetljivih snovi. (P1, P3, P12) 

 52 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost – pri delu s kislinami nosi zaščitna 

očala. Pred uporabo snovi preveri ali so potrebni 

varnostni ukrepi pri delu z njimi. (P1, P3, P12) 

 54 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost – nosi zaščitna očala in rokavice. 

Klor draži dihala in je strupen, zato ga ne vdihavaj. 

(P1, P3, P12) 

Povezovanje delcev 

 

78 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Ne vdihavaj hlapov tetraklorometana in 

triklorometana. Slika: strupeno. (P1, P3, P12) 

Kemija glavnih 

elementov 

84 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost – nosi zaščitna očala in rokavice. 

(P1, P3, P12) 

 88 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost – nosi zaščitna očala. (P1, P3, P12) 

 92 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost – nosi zaščitna očala in rokavice. 

Previdno ravnaj z raztopinami klorovodikove kisline 

in natrijevega hidroksida. (P1, P3, P12) 

 97 besedilno 

gradivo 

Nosi zaščitna očala in rokavice. (P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 59: Analiza delovnega zvezka Pogled v kemijo 8 - 12 principov zelene 

kemije (Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (3. del) 

Naslov poglavja: Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 99 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Kemijska varnost - nosi zaščitna očala in rokavice. 

Epruvet nikoli ne usmeri k sebi ali proti drugim. (P1, 

P3, P12)  Ne dotikaj se vročih epruvet. Pri drugem 

eksperimentu se razvija strupen rjav plin, zato ga ne 

vdihavaj. (P1, P3, P12) Izvedi eksperiment v 

digestoriju ali ob odprtem oknu. (P1, P3, P12) Če 

nimaš svinčevega nitrata, uporabi nitrate drugih 

kovin. Vsi se razgradijo podobno – izjeme so nitrati 

Na, K in Ag. (P10) Srebrov nitrat pri segrevanju daje 

kovinsko srebro. Nikoli ne segrevaj amonijevega 

nitrata! (P1, P3, P12) Dušikova kislina je jedka in 

oksidant. (P1, P3, P12) Dušikov (IV) oksid je zelo 

strupen. (P1, P3, P12)  Slika: znaki za jedko, strupeno 

in oksidativno. (P1, P3, P12) 

 102 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Kemijska varnost- nosi zaščitna očala. Žveplov 

dioksid je strupen, dušljiv plin. Slika: znak za zdravju 

škodljivo. (P1, P3, P12) 

 103 besedilno 

gradivo 

Kemijska varnost – eksperiment izvedi v digestoriju 

ali ob odprtem oknu. Uporabi zaščitna očala in 

rokavice.(P1, P3, P12) 

 103 besedilno 

gradivo 

Opiši, kaj se bi zgodilo na našem planetu, če se bi 

naenkrat razmerje dušika in kisika v ozračju obrnilo. 

(P1 – P12) 

 106 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Kemijska varnost- eksperiment izvede le učitelj v 

digestoriju ali dobro zračnem prostoru. Vodikov 

klorid in klor sta strupena in dušljiva plina, zato ju ne 

smemo vdihavati. (P1, P3, P12) Koncentrirani 

klorovodikova in žveplova kislina sta jedki in 

strupeno. (P1, P3, P12) Nosimo zaščitna očala in 

rokavice. (P1, P3, P12) Slika: znaka za strupeno in 

jedko. (P1, P3, P12) 

Ogljikovodiki 

 

112 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Kemijska varnost – parafinsko olje je vnetljivo. 

Bromovica in jod sta zdravju škodljiva. (P1, P3, P12)  

Slika: znaka za vnetljivo in zdravju škodljivo. (P1, 

P3, P12) 

 115 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Kemijska varnost nosi zaščitna očala in rokavice. 

(P1, P3, P12)  Ne dotikaj se vročih površin. Slika: 

znaka za zdravju škodljivo.(P1, P3, P12) 

 118 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Kemijska varnost – nosi zaščitna očala in rokavice. 

Metilbenzen je vnetljiv. (P1, P3, P12) Bodi previden 

pri ravnanju z bromovico. (P1, P3, P12) Slika: znaka 

za vnetljivo in zdravju škodljivo. (P1, P3, P12) 

 120 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Nosi zaščitna očala in rokavice. (P1, P3, P12) Z 

bromovico ravnaj previdno. (P1, P3, P12) Ne dotikaj 

se vročih površin. Slika: znaka za zdravju škodljivo. 

(P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 60: Analiza učbenika Pogled v kemijo 9 - 12 principov zelene kemije 

(Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

Osnova 

kvantitativne 

kemije 

12 slikovno 

gradivo 

Slika: škropljenje vinograda z raztopino bakrovega sulfata 

(modre galice). (P1, P3, P12) 

 13 slikovno 

gradivo 

Slika: poledenele ceste posipajo tudi s CaCl2.(P1, P3, P12) 

 14 slikovno 

gradivo 

Nenadzorovana razstreliva so zelo nevarna. (P1, P3, P12) 

Te palice dinamita so našli v opuščeni lopi blizu 

kamnoloma. 

 16 slikovno 

gradivo 

Slika1: izpuh iz avtomobilskih motorjev močno onesnažuje 

ozračje. (P1, P3, P12)  Slika2: naraščanje koncentracije 

CO2 v ozračju prispeva k svetovnemu ogrevanju – to 

povzroča taljenje polarnega ledu in širjenje puščav. (P1, P3, 

P12) 

Organske 

kisikove 

spojine 

34 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Vnetišče je temperatura, pri kateri je v zraku dovolj hlapov 

vnetljive spojine, da se v stiku s plamenom vnamejo.  slika: 

znak za vnetljivost. (P1, P3, P12) 

 35 besedilno 

gradivo 

Etoksietan je izredno vnetljiv, njegovi hlapi v zmesi z 

zrakom so močno eksplozivni. (P12) To je bil razlog za 

veliko eksplozij in požarov v laboratorijih in proizvodnji. 

(P12) Pare etra imajo večjo gostoto kot zrak, zastajajo v 

laboratorijskih mizah in se pri prvem stiku s plamenom 

vnamejo z eksplozijo. (P12) Etri se na svetlobi oksidirajo v 

perokside, ki eksplodirajo pri segrevanju. (P12) 

Polimeri 121 slikovno 

gradivo 

Slika: proizvodi iz polietena nizke gostote imajo 

mednarodno oznako kot navodilo za recikliranje. (P10) 

 122 slikovno 

gradivo. 

Slika: primeri proizvodov iz adicijskih polimerov in oznake 

za predelavo odpadkov (recikliranje). (P10) 

 127 besedilno 

gradivo 

Z razvojem plastike nam je bilo omogočeno veliko 

prednosti, saj polimeri lahko načrtno gradimo glede na 

zaželene lastnosti, v katerih dosegajo tudi naravne 

materiale. (P7) Slabost je, da v naravi plastični odpadki ne 

razpadejo in se zato kopičijo v okolju. (P1, P10) 

Termoplaste lahko ponovno predelamo, zato moramo 

ločeno zbirati plastične odpadke različnih polimerov. (P1, 

P10) Vse druge plastične odpadke sežigajo ali pa 

zakopljejo. (P1) Raziskave so usmerjene v biorazgradljivo 

plastiko (polimere mlečne kisline). (P1, P10) 



 

 

 

Preglednica P 61: Analiza delovnega zvezka Pogled v kemijo 9 - 12 principov zelene 

kemije (Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (1. del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

Opozorilni 

znaki za varno 

delo s 

kemikalijami 

 

Notranja 

stran 

platnice 

besedilno 

gradivo s 

sliko 

Nekatere kemikalije so nevarne. (P1, P3, P12)  Okolju in 

zdravju pa so lahko škodljivi tudi izdelki, ki vsebujejo 

nevarne kemikalije (sredstva proti škodljivcem, močna 

čistila, nekatera topila in premazi). (P1, P3, P12)  Kemiki 

so se v okviru Evropske skupnosti dogovorili za oznako 

takih kemikalij z mednarodnimi opozorilnimi znaki. (P1, 

P3, P12) Z označenimi kemikalijami in izdelki, ki jih 

vsebujejo ravnamo natančno po navodilih, ki morajo biti 

napisana na posodah s kemikalijami (na embalaži). (P1, 

P3, P12) Med poskusom nosimo zaščitne halje, očala in 

rokavice. Z nevarnimi kemikalija v šoli dela samo učitelj. 

(P1, P3, P12)  Slika: oznaka za vnetljivo, eksplozivno, 

oksidativno, strupeno, zdravju škodljivo, dražilno, jedko, 

radioaktivno, okolju nevarno. (P1, P3, P12) 

Osnove 

kvantitativne 

kemije 

6 besedilno 

gradivo 

Nosi zaščitna očala. Epruvete nikoli ne usmeri proti sebi 

ali sosedu. Ne dotikaj se vroče epruvete. Toluen je vnetljiv. 

(P1, P3, P12) 

Organske 

kisikove 

spojine 

16 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Nosi zaščitna očala. Etanol in heksan ter cikloheksan so 

močno vnetljivi. Steklenice z njimi po odvzemu vzorca 

hitro zamaši in jih postavi na varno mesto, stran od 

gorilnika. (P1, P3, P12) Slika: vnetljivo. (P1, P3, P12) 

 18 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Nosi zaščitna očala in rokavice. upoštevaj navodila za delo 

z močno vnetljivim heksanom ali cikloheksanom in 

etanolom. Opazuj, kako previdno ravna učitelj z natrijem. 

Po uporabi mora nož in klešče prežariti v plamenu 

gorilnika in filtrirni papir sežgati, natrij se na zraku 

samodejno vname. Slika: vnetljiva, jedka snov. (P1, P3, 

P12) 



 

 

 

Preglednica P 62: Analiza delovnega zvezka Pogled v kemijo 9 - 12 principov zelene 

kemije (Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (2. del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 28 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Nosi zaščitna očala in rokavice. metanol in etanol sta  

vnetljiva. Metanal in etanal sta strupena. Koncentrirana 

žveplova kislina je jedka. Poskus delaj v digestoriju ali ob 

odprtem oknu. Epruvet in bučk med eksperimentom ne 

usmerjaj proti sebi ali sošolcem. (P1, P3, P12) Slika: 

vnetljivo, strupeno, jedko. (P1, P3, P12) 

 36 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Nosi zaščitna očala in rokavice. etanol in etil etanoat sta 

vnetljiva – ne uporabljaj prostega plamena. Koncentrirana 

etanojska in koncentrirana žveplova kislina sta jedki. (P1, 

P3, P12)  Slika: znak za vnetljivo, strupeno in jedko. (P1, 

P3, P12) 

Kisline in baze 

 
46 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Kisline in baze so jedke. Napadajo oči in kožo, nosi 

zaščitna očala in zaščitne rokavice. (P1, P3, P12)  slika: 

jedko. (P1, P3, P12) 

 48 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Pri uporabi kislin in alkalij nosi zaščitna očala. (P1, P3, 

P12)  Etanol je vnetljiv. Slika: vnetljivo, jedko. (P1, P3, 

P12) 

 52 besedilno 

gradivo 

Nosi zaščitna očala in zaščitne rokavice. Epruvete usmeri 

stran od sebe. (P1, P3, P12) 

 56 besedilno 

gradivo 

Nosi zaščitna očala. Ne dotikaj se kemikalij. (P1, P3, P12) 

 58 besedilno 

gradivo 

Klorovodikova kislina in raztopina natrijevega hidroksida 

imata koncentraciji približno 0,1 mol dm-3. V tako nizkih 

koncentracijah nista nevarni, vendar z njima vselej 

ravnamo previdno. Slika: jedko. (P1, P3, P12) 

Organske 

dušikove 

spojine 

 

61 besedilno 

gradivo 

V proizvodnji avtomobilskih ohišij je potrebno jeklene 

plošče očistiti. V ta namen uporabljajo klorovodikovo 

kislino. (P1, P3, P11, P12) Odpadne kisline ne smejo 

spuščati v reke – zbirati jo morajo v tankih za odpadne 

kemikalije in pred izpustom nevtralizirati s kalcijevim 

hidroksidom do pH = 7. (P1, P3, P12) 

 66 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Nosi zaščitna očala in rokavice. kalcijev in natrijev 

hidroksid sta jedka. Nikoli ne usmeri epruvete proti sebi ali 

drugim. Slika: znak za jedko snov. (P1, P3, P12) 

Biomolekule 82 besedilno 

gradivo 

Nosi zaščitna očala. Epruvete pri segrevanju ne usmerjaj 

proti sebi ali drugim. (P1, P3, P12) 

 87 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Nosi zaščitna očala. S klorovodikov kislino ravnaj 

previdno. Ne dotikaj se vroče plošče kuhalnika. Slika: znak 

za jedko snov. (P1, P3, P12) 

 90 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Cikloheksan je vnetljiv. Slika: znak za vnetljivo. (P1, P3, 

P12) 

 91 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Nosi zaščitna očala. Raztopina natrijevega hidroksida je 

jedka. Ne dotikaj se vroče plošče. Slika: znak za jedko. (P1, 

P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 63: Analiza delovnega zvezka Pogled v kemijo 9 - 12 principov zelene 

kemije (Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (3. del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 94 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Nosi zaščitna očala. Natrijev hidroksid je jedek. Epruvete 

ne usmerjaj proti sebi ali drugim. Slika: znak za jedko. (P1, 

P3, P12) 

Polimeri 100 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Nosi zaščitna očala. Poskuse delaj v digestoriju ali ob 

odprtem oknu. Fenileten (stiren) je vnetljiv in strupen. 

Di(dodekanoil) peroksid (lavroil peroksid) je močan 

oksidant in strupen. (P1, P3, P12)  Slika: znak za strupeno, 

vnetljivo in oksidativno snov. (P1, P3, P12) 

 102 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Nosi zaščitna očala in rokavice. 1,6-heksandioil diklorid in 

1,6-diaminoheksan sta jedka in strupena. Cikloheksan je 

vnetljiv. (P1, P3, P12)  Slika: znak za jedko, vnetljivo in 

strupeno snov. (P1, P3, P12) 

 103 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Nosi zaščitna očala in rokavice. koncentrirana žveplova 

kislina je jedka. (P1, P3, P12) Slika: znak za jedko snov. 

(P1, P3, P12) 

 107 besedilno 

gradivo  

Nosi zaščitna očala. Poskus delaj v digestoriju ali ob 

odprtem oknu, ker so pare gorečih polimerov strupene. Ne 

dotikaj se vročega porcelana, po segrevanju ga odloži na 

pladenj s peskom. (P1, P3, P12)   

 108 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Nosi zaščitna očala in rokavice. Kisline in baze so jedke. 

Slika: znak za jedko snov. (P1, P3, P12) 

 110 besedilno 

gradivo 

Doma poišči čim več izdelkov sintetične plastike, ki imajo 

mednarodno oznako za recikliranje. Oznaka je vtisnjena na 

dno izdelka ali pa je navedena na nalepki. Opiši vzorce in 

jih pripravi za šolsko razstavo. (P1, P10) 



 

 

 

Preglednica P 64: Analiza učbenika Od atoma do molekule - 12 principov zelene kemije 

(Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (1. del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

Kemija je svet 

snovi 

 

7 besedilno 

gradivo 

Svetila vsebujejo strupeno živo srebro, zato je potrebno 

sijalke reciklirati, na kar nas na embalaži opozarja prečrtan 

smetnjak. (P1, P10) 

 8 besedilno 

gradivo 

Veliko kemikov deluje na področju varovanja okolja. (P1, 

P10, P11) 

 9 besedilno 

gradivo 

Veliko ljudi povezuje kemijo s škodljivimi učinki industrije 

na naravo. Ravno poznavanje kemije nam omogoča, da 

odgovorno ravnamo z naravnimi viri in življenjskim 

okoljem. (P1, P7, P10, P11) 

 21 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Z nevarnimi snovmi se lahko srečamo v laboratoriju in tudi 

v vsakdanjem življenju. (P1, P3, P12) Na njihove lastnosti 

nas opozarjajo oznake, ki jih označujemo s kratico GHS. 

GHS slikovne oznake razdelimo v tri kategorije: nevarne 

fizikalne lastnosti, zdravju nevarne lastnosti in okolju 

nevarne lastnosti. Slika: nevarne fizikalne lastnosti – 

eksplozivno, vnetljivo, oksidativno, jedko za kovine, plini 

pod tlakom; zdravju nevarne lastnosti – akutna (takojšnja) 

strupenost, akutna (takojšnja) vnetljivost, mutageno, 

rakotvorno, strupeno za razmnoževanje, jedko za kožo; 

okolju nevarne lastnosti – nevarno za vodno okolje. (P1, 

P3, P12) 

 22 besedilno 

gradivo s 

sliko 

GHS slikovne oznake so novejše zato lahko še vedno 

zasledimo na etiketah v laboratoriju ali gospodinjstvu 

starejše črkovne in slikovne oznake. (P1, P3, P12) Slika: 

starejše slikovne oznake: eksplozivno, lahko vnetljivo, zelo 

lahko vnetljivo, oksidativno, strupeno, zelo strupeno, 

zdravju škodljivo, dražilno, jedko, okolju nevarno. (P1, P3, 

P12) 

 22 slikovno 

gradivo 

Slika: snovi v razpršilih so pogosto vnetljive. Razpršilo za 

obnavljanje barve semiša in nubuka vsebuje okolju 

nevarno, zelo lahko vnetljivo in dražilno snov. (P1, P3, 

P12) Na prašku za pomivanje posode je nalepka, ki vsebuje 

pomembne podatke in navodila za varno uporabo. (P1, P3, 

P12) 

Kemijske 

reakcije 

 

67 slikovno 

gradivo 

Slika: pri izgorevanju fosilnih goriv se ne moremo izogniti 

nastanku škodljivih produktov. (P1) Na grafu lahko vidimo 

vsebnost prahu žveplovega dioksida SO2, dušikovih 

oksidov NOx in ogljikovega oksida CO v dimnih plinih 

ljubljanske toplarne. (P1, P12) 

Elementi v 

periodnem 

sistemu 

83 slikovno 

gradivo 

Slika: v baterijah sta cink in ogljik – oba prevajata električni 

tok. Baterij ne smemo odlagati med ostale odpadke. (P1) 

 85 slikovno 

gradivo 

Slika: natrij hranimo v petroleju. Z alkalijskimi kovinami 

moramo ravnati previdno. Paziti moramo, da ne pridejo v 

stik s kožo. (P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 65: Analiza učbenika Od atoma do molekule - 12 principov zelene kemije 

(Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (2. del) 

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 91 besedilno 

gradivo 

Fluor je najbolj reaktiven element. Delo s fluorom je zaradi 

ekstremne reaktivnosti zelo nevarno in ga v šoli ne 

uporabljamo. Klor je strupen plin zadušljivega vonja. 

Klorove spojine so tudi v insekticidih. Najbolj znan je med 

njimi DDT, ki so ga nekoč uporabljali za zatiranje mrčesa. 

Z njegovo pomočjo so močno zmanjšali število komarjev, 

ki prenašajo povzročitelja malarije. DDT in tudi mnoge 

druge klorove spojine so za človeka nevarne. Brom je 

škodljiva tekočina z dušljivimi in strupenimi parami. (P1, 

P3, P12) 

 93 slikovno 

gradivo 

Slika: silicij lahko uporabljamo za izdelavo sončnih celic 

za pridobivanje električne energije. Na sliki je sončna 

elektrarna, ki z elektriko oskrbuje kmetijo na Nanosu. (P7) 

 94 besedilno 

gradivo 

Gnojenje z umetnimi gnojili je omogočilo večji pridelek, a 

hkrati tudi nekatere ekološke probleme (povečana rast alg 

v površinskih vodah). (P1, P3, P12) 

 94 besedilno 

gradivo 

Nanotehnologija omogoča razvoj novih snovi z raznoliko 

uporabo. To področje predstavlja novo bojazen pred 

možnimi škodljivimi učinki nanodelcev na zdravje ljudi in 

okolje. (P1, P3, P12) 

Kisline, baze in 

soli 

100 slikovno 

gradivo 

Slika: čistilo za odtočne cevi vsebuje 25-30 % natrijevega 

hidroksida. Snov je jedka. Pred uporabo čistila moramo 

prebrati varnostna opozorila. (P1, P3, P12) 

 104 slikovno 

gradivo 

Klorovodikova kislina je brezbarvna jedka snov. (P1, P3, 

P12) 

 106 slikovno 

gradivo 

Slika: kisli dež je posledica človekove uporabe fosilnih 

goriv, nastaja tudi ob ognjenikih. (P1, P3, P12) 

 107 besedilno 

gradivo 

Problem kislega dežja uspešno rešujemo s čiščenjem 

odpadnih plinov in uporabo čistejših goriv (zemeljski plin 

namesto premoga). Avtomobilski katalizatorji spreminjajo 

škodljive dušikove okside, ki nastanejo v avtomobilskih 

motorjih, v dušik in kisik. (P1, P3, P12) 

 107 slikovno 

gradivo 

Slika: kisline so jedke tekočine. (P1, P3, P12) 

 107 besedilno 

gradivo 

Pri delu z kislinami moramo biti previdni. Upoštevati 

moramo varnostna navodila in uporabljati zaščitna sredstva 

(rokavice, očala). Če se polijemo s kislino, poškodovano 

mesto spiramo z veliko količino vode, nato poiščemo 

zdravniško pomoč. (P1, P3, P12) 

 108 slikovno 

gradivo 

Slika: natrijev hidroksid je jedka snov. (P1, P3, P12) 

 110 slikovno 

gradivo 

Slika: amonijak shranjujemo v obliki raztopin. Na embalaži 

ima oznako za jedko snov in nevarno za vodno okolje. (P1, 

P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 66: Analiza delovnega zvezka Od atoma do molekule - 12 principov zelene 

kemije (Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (1. del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

Kemija je svet 

snovi 

 

23 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Naloga dopolnilnega tipa - prikazanih je devet GHS 

slikovnih oznak. K vsakemu opisu pripiši ustrezno številko, 

s katero je oštevilčena posamezna GHS slikovna oznaka. 

Slika: GHS slikovne oznake. Oksidativno, jedko, 

eksplozivno, plini pod tlakom, vnetljivo, nevarno za vodno 

okolje, akutna strupenost, akutna nevarnost, mutageno, 

rakotvorno, strupeno za razmnoževanje. (P1, P3, P12) 

 23 besedilno 

gradivo 

Naloga dopolnilnega tipa – k vsakemu opisu možnih 

nevarnosti pripiši ustrezen poenostavljen opis. (P1, P3, 

P12) 

 24 besedilno 

gradivo 

GHS kratica izhaja iz angleške besedne zveze. S spletnim 

prevajalnikom prevedi besedno zvezo v slovenščino. Opiši 

razliko med GHS novimi in starejšimi slikovnimi 

oznakami. (P1, P3, P12) 

 24 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Prikazih je sedem starejših slikovnih oznak za nevarne 

snovi. K vsakemu opisu pripiši ustrezno številko in črkovno 

oznako. (P1, P3, P12)  Slika: slikovne oznake za okolju 

nevarno, jedko, dražilno, zdravju škodljivo, eksplozivno, 

strupeno, zelo strupeno, lahko vnetljivo, zelo lahko 

vnetljivo, oksidativno. (P1, P3, P12) 

 24 besedilno 

gradivo 

Navedenim angleškim besedam, ki označujejo lastnosti 

nevarnih snovi pripiši ustrezne črkovne oznake (starejši 

način označevanja). (P1, P3, P12) 

 26 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Prikazane so štiri GHS slikovne oznake (piktogrami), pod 

vsako zapiši ustrezno besedno zvezo. Slika: piktogram za 

jedko snov, akutno strupenost, mutageno in rakotvorno, 

vnetljivo. (P1, P3, P12) 

Elementi v 

periodnem 

sistemu 

 

80 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Na embalaži amonijevega dikromata je pet GHS slikovnih 

oznak. Napiši njihov pomen. Slika: GHS oznaka za 

oksidativno, jedko, akutna strupenost, rakotvorno in 

mutageno, nevarno za vodno okolje. (P1, P3, P12) 

 117 besedilno 

gradivo 

Pri uporabi koncentriranih kislin moramo uporabljati 

zaščitna očala. Zakaj redčimo žveplovo kislino tako, da 

vlivamo kislino v vodo in ne obratno: vodo v kislino. (P1, 

P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 67: Analiza učbenika Od molekule do makromolekule - 12 principov zelene 

kemije (Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (1. del) 

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

Družina 

ogljikovodikov 

s polimeri 

10 besedilno 

gradivo 

Fosilna goriva so neobnovljiv vir energije. V zadnjem času 

se človeštvo usmerja k večji uporabi obnovljivih virov 

energije (energija sonca, vetra). (P7) 

 12 slikovno 

gradivo 

Slika: na jeklenki gospodinjskega plina je etiketa z 

varnostnimi opozorili (vnetljivo). (P1, P3, P12) 

 29 slikovno 

gradivo 

Slika: pri nesrečah na tankerjih ali naftnih ploščadih, pride 

do razlitja nafte v morje. (P1, P12) Ob takih nesrečah 

skušajo z morske gladine pobrati čim več nafte in na ta 

način preprečiti onesnaževanje. (P1, P3, P12) Na sliki 

morski biolog proučuje morsko travo, prepojeno z nafto po 

razlitju v Mehiškem zalivu. (P1, P3, P12) 

 30 slikovno 

gradivo 

Slika: termoelektrarna Brestanica ima na strehah objektov 

sončne module, s katerimi proizvajajo električno energijo 

iz sončne energije. Poleg termoelektrarne, deluje tudi 

sončna elektrarna. (P7) 

 31 slikovno 

gradivo 

Slika1: detektor ogljikovega monoksida nas lahko 

pravočasno opozori na prisotnost strupenega plina. (P12) 

Slika2: Gume gorijo s sajastim plamenom. Pri nepopolnem 

gorenju se v okolje sproščajo tudi mnoge nevarne spojine. 

(P1, P12) Slika3: med tehničnim pregledom avtomobila 

izmerijo tudi vsebnost ogljikovega oksida CO v izpušnih 

plinih. (P12) 

 31 besedilno 

gradivo 

Pri nepopolnem gorenju nastaja ogljikov monoksid. To je 

zelo strupen plin brez barve in vonja, ki ga z našimi čutili 

ne moremo zaznati. (P1, P3, P12) Za zaznavo uporabljamo 

posebne detektorje. Poleg ogljika pa so v sajah tudi 

nekatere strupene in kancerogene spojine. (P1, P12) 

 32 besedilno 

gradivo 

Zaradi vse večje uporabe fosilnih goriv, ki jih uporabljamo 

kot vir energije in tudi zaradi krčenja gozdov, se količina 

ogljikovega dioksida v ozračju povečuje. (P1) Povečana 

koncentracija ogljikovega dioksida v ozračju povzroča 

učinek tople grede – globalno segrevanje ozračja. Zaradi 

tega so spremenjene vremenske razmere, kar se kaže na 

različne načine: taljenje polarnega ledu in ledenikov, dvig 

morske gladine, poplavljanje obmorskih mest, spreminja se 

količina in pogostost padavin, povečuje se število izjemnih 

vremenskih dogodkov (suše, poplave..) (P1, P12) 

 32 slikovno 

gradivo 

Slika: spremembe podnebja vplivajo na živali in rastline, v 

izjemnih primerih lahko vodi tudi v izumrtje posameznih 

vrst. Sprememba življenjskega okolja ogroža tudi severne 

medvede. (P1, P12) 

 32 besedilno 

gradivo 

Koncentracijo ogljikovega dioksida zmanjšamo tako, da 

fosilna goriva nadomestimo z drugačnimi energetskimi 

viri. Izrabljanje obnovljivih, okolju prijaznih virov energije 

je dostopno, vendar naenkrat drago. (P1, P7) 



 

 

 

Preglednica P 68: Analiza učbenika Od molekule do makromolekule – 12 principov zelene 

kemije (Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (2.del) 

 

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 33 slikovno 

gradivo 

Slika1: zaradi žveplovega dioksida in dušikovih oksidov 

nastanejo kisle padavine – kisli dež. Kisli dež povzroča 

odmiranje rastlin in propadanje kamnitih zgradb. (P1, P12) 

Slika2: gozd, poškodovan zaradi kislega dežja. (P1, P12) 

Slika3: katalizator se nahaja v izpušnih ceveh avtomobilov. 

Pri izgorevanju bencina v avtomobilskih motorjih nastajajo 

strupeni plini (ogljikov oksid in dušikovi oksidi). (P1, P12)  

Katalizator pospeši pretvorbo strupenih snovi v nestrupene. 

(P9) 

 33 besedilno 

gradivo 

Gorenje fosilnih goriv poleg učinka tople grede povzroča 

še eno okoljsko težavo – kisli dež. Kisli dež je kisla 

padavina, ki jo povzročajo žveplovi oksidi in dušikovi 

oksidi. Kisli dež ima mnoge škodljive učinke na okolje: 

odmiranje rastlin, reke in jezera postanejo bolj kisla in s tem 

neprimerna za rastline in živali, zemlja postane bolj kisla 

kar vpliva na rast nekaterih rastlin, škoda na kamnitih 

zgradbah. (P1, P12) V zadnjih časih vse več uporabljamo 

ekološko bolj sprejemljiva goriva. (P7, P10) Sodobne 

tehnologije omogočajo čiščenje odpadnih plinov. (P1) 

Odžvepljevalne naprave zadržijo žveplov dioksid v dimnih 

plinih, avtomobilski katalizatorji omogočijo razpad 

dušikovih oksidov. (P1, P7) Žveplovi oksidi nastajajo tudi 

v naravi (izbruhi vulkanov, dušikovi oksidi nastajajo pri 

udarcih od strel), a je njihov vpliv relativno majhen. (P12) 

 37 besedilno 

gradivo 

Ozon v večjih koncentracijah je dražljiv in škodljiv. (P1, 

P2) Ozonska luknja je pojav zmanjšane količine ozona v 

ozonski plasti. (P1, P12) Glavni krivci so fluorokloroogljiki 

– CFC ali freoni. Človeštvo je freone uporabljalo kot topila, 

potisne pline, hladilna sredstva. Večina freonov je 

nereaktivnih in stabilnih, zato nespremenjeni preidejo v 

stratosfero, kjer uničujejo ozon. Danes kot hladilna sredstva 

in potisne pline uporabljamo snovi, ki ne uničujejo ozona. 

Uporaba freona se zmanjšuje, toda so te spojine še vedno 

prisotne v ozračju. Freoni so zelo obstojni v ozračju in se 

zelo počasi razgrajujejo in odstranjujejo iz ozračja. (P1, P3, 

P12) 

 40 slikovno 

gradivo 

Slika: etanol je brezbarvna, lahko vnetljiva tekočina in ima 

raznovrstno uporabo. (P3, P12) 

Kisikova 

družina 

organskih 

spojin 

56 slikovno 

gradivo 

Slika: metanol je alkohol, ki je zelo strupen in ob zaužitju 

majhnih količin povzroča slepoto. (P1, P3, P12) 

 60 slikovno 

gradivo 

Slika: nalepka na embalaži etanola: zelo lahko vnetljiva 

tekočina. (P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 69: Analiza učbenika Od molekule do makromolekule - 12 principov zelene 

kemije (Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (3.del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 61 besedilno 

gradivo 
Metanol je veliko bolj strupen kot etanol. Majhna količina 

povzroča glavobol, slabost in vrtoglavico. Pri hujših 

zastrupitvah nastopi nezavest, slepota, smrt do zastrupitve 

z metanolom lahko pride z vdihavanjem njegovih hlapov 

ali ob daljšem stiku s kožo. (P1, P3, P12) 

 66 besedilno 

gradivo 
Karboksilne kisline so šibke kisline, a kljub temu moramo 

biti pri delu z njimi previdni in upoštevati varnostna 

navodila. Etanojska kislina povzroča opekline na koži. 

Zaužitje ocetne kisline lahko povzroči razjede v ustih in 

prebavilih, bruhanje in celo smrt. (P1, P3, P12) 

 71 slikovno 

gradivo 
Slika: propanon ali aceton je brezbarvna hlapna, vnetljiva 

tekočina značilnega vonja. Uporabljamo ga kot topilo za 

maščobe, voske, lake. (P1, P3, P12) 

 91 besedilno 

gradivo 
PET ni topen v vodi, dobro je odporen na različne 

kemikalije, ne povzroča alergij in ni vnetljiv, dobro je 

odporen na zunanje vplive zato pa je tudi težje razgradljiv 

v naravi (njegov razkroj poteka zelo počasi). (P10) 

 91 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Veliko PET recikliramo. (P10) Recikliranje omogoča 

prihranek surovine (nafte) in energije, obenem pa 

pripomore k varovanju okolja. (P1, P10) Kljub temu, še 

vedno veliko polimernih odpadkov konča na odlagališčih 

ali pa jih zgolj sežgemo v sežigalnicah. (P1) Slika: oznaka 

PET. (P1, P10) 

Dušikova 

družina 

organskih 

spojin 

 

107 besedilno 

gradivo 

Pri umetnih poliamidih se pojavlja vprašanje glede vpliva 

na okolje. Mnogi umetni polimerni materiali so bolj 

odporni na zunanje vplive, zato so tudi dlje časa obstojni in 

uporabni, ampak težje razgradljivi v naravi. (P1, P10) 

Nekatere odpadne umetne poliamide lahko recikliramo. 

(P10) Zbiranje odsluženih umetnih poliamidov in njihovo 

recikliranje je zamudno in drago, zato večina teh materialov 

konča na odlagališčih ali pa jih zgolj sežgemo v 

sežigalnicah. (P1) Pri recikliranju poliamidov nekaj tovarn 

uporablja recikliran najlon in kevlar za izdelavo novih 

izdelkov. (P10) 

 108 slikovno 

gradivo 

Slika: najlon je umetni poliamid. Odpadni najlon reciklirajo 

– predelajo v surovino za nove najlonske izdelke. (P10) 



 

 

 

Preglednica P 70: Analiza delovnega zvezka Od molekule do makromolekule - 12 

principov zelene kemije (Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (1.del) 

 

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

Družina 

ogljikovodikov 

s polimeri 

8 besedilno 

gradivo 

Kateri so obnovljivi viri energije? (P7) 

 36 besedilno 

gradivo s 

sliko 

S katero GHS slikovno oznako (piktogramom) označujemo 

vnetljive snovi? Slika: eksplozivna snov, vnetljiva snov, 

oksidativna snov, dražilna snov. (P1, P3, P12) 

 38 besedilno 

gradivo 

V preglednici so zbrane povprečne temperature letne 

koncentracije ogljikovega dioksida (v prostorninskih %), ki 

so jih izmerili na tihomorskem otočju Mauna Loa. Nariši 

diagram spreminjanja koncentracije ogljikovega dioksida s 

časom. (P1) Kateri so vzroki za večanje koncentracije 

ogljikovega dioksida v ozračju? Kako bi lahko omejili 

naraščanje koncentracije ogljikovega dioksida v ozračju? 

(P1, P4, P6, P7, P10, P12) 

 39 besedilno 

gradivo 

Zaradi velike uporabe fosilnih goriv in krčenja gozdov se 

količina ogljikovega dioksida v ozračju povečuje. Kako 

poljudno imenujemo spremembo, ki jo povzroča povečana 

koncentracija CO2 v ozračju? (P1, P12) 

 39 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Večja koncentracija ogljikovega dioksida v ozračju vodi do 

učinka tople grede. Katere so posledice tega pojava? Slika: 

ponazorjen prikaz tople grede. (P1, P12) 

 39 besedilno 

gradivo 

V diagramu so prikazane povprečne mesečne koncentracije 

ogljikovega dioksida, ki so jih izmerili na tihomorskem 

otočju Mauna Loa od začetka leta 2012 do začetka leta 

2015. najmanjša koncentracija je na začetku jeseni, pojasni. 

(P1, P12) 

 40 besedilno 

gradivo 

Poleg učinka tople grede se zaradi gorenja fosilnih goriv 

soočamo s še eno okoljsko težavo – kislim dežjem. Kaj je 

kisli dež in kaj ga povzroča? Med krivci za kisli dež je 

žveplov dioksid. Opiši nastanek žveplovega dioksida pri 

gorenju fosilnih goriv in povezavo tega plina s kislim 

dežjem. Kisli dež nastane tudi zaradi dušikovih oksidov. 

Opiši nastanek dušikovih oksidov pri gorenju fosilnih goriv 

in povezavo teh plinov s kislim dežjem. (P1, P12) 

 40 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Napiši škodljive učinke kislega dežja. Slika: nastanek 

kislega dežja. (P1, P12) 

 41 besedilno 

gradivo 

V preglednici so navedene povprečne letne koncentracije 

žveplovega dioksida v petih slovenskih mestih v obdobju 

1992 – 2008. Glavni izvori izpustov žveplovega dioksida 

so kurišča, ki uporabljajo premog. Kako se je spremenila 

koncentracija SO2 v navedenem obdobju? Predvidi vzroke 

za opaženo spreminjanje koncentracije. (P1, P12) 



 

 

 

Preglednica P 71: Analiza delovnega zvezka Od molekule do makromolekule - 12 

principov zelene kemije (Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (2.del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 45 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Prikazana slika predstavlja koncentracije ozona nad neko 

celino 30. septembra leta 1979 in leta 2014. vijolično-

modro obarvano področje ima najmanjšo koncentracijo 

ozona. Nad katero celino je ta pojav najbolj izrazit? Slika: 

primerjava koncentracije ozona. (P1, P12) 

 45 besedilno 

gradivo 

Katere spojine so glavni krivci za nastanek ozonske luknje? 

S katero kratico jih pogosto označujemo in katero je 

trgovsko ime teh spojin? (P1, P3, P12) 

 65 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Na embalaži oktana so narisane naslednje štiri GHS 

slikovne oznake. K vsakemu poenostavljenemu opisu 

pripiši ustrezno številko, s katero je oštevilčena posamezna 

GHS slikovna oznaka. (P1, P3, P12) Slika: akutna 

nevarnost, vnetljivo, nevarno za vodno okolje, mutageno in 

rakotvorno. (P1, P3, P12) 

 66 besedilno 

gradivo 

Katera spojina je glavni krivec za globalno segrevanje 

ozračja? Napiši formulo in ime. Kateri dve snovi med 

navedenimi povzročata okoljsko težavo kisli dež. Obkroži 

dve formuli. (P1, P3, P12) Snovi: N2, CO2, CO, SO2, O3, 

NO2, CF2Cl2, CH4. (P1, P3, P12) 

 66 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Na diagramu so prikazane povprečne letne vrednosti SO2 v 

Ljubljani v obdobju 1975-2010. Odgovori na vprašanja: 

napiši ime spojine SO2. Opiši spremembo koncentracije 

SO2. Predpostavi vzroke ugotovljene koncentracije SO2. 

(P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 72: Analiza učbenika Moja prva kemija - 12 principov zelene kemije 

(Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (1.del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

Označevanje 

kemikalij 

 

6 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Od leta 2009 v Evropski uniji velja nov sistem označevanja 

nevarnih kemikalij, imenovan GHS. Izdelki, ki so nevarne 

kemikalije, morajo biti ustrezno označeni z mednarodno 

dogovorjenimi znaki. Razdeljeni so v tri skupine: fizikalne 

nevarnosti – eksplozivno, vnetljivo, oksidativno, plin pod 

tlakom, jedko za kovine; nevarnosti za zdravje – strupeno, 

jedko za kožo, preobčutljivost dihal, mutageno, rakotvorno, 

strupeno za razmnoževanje, specifično strupeno, nevarno 

pri vdihavanju, opozorilo za nevarnosti v blažji obliki, ki 

jih opisujejo drugi znaki za nevarnost za zdravje; 

nevarnosti za okolje – nevarno za okolje. Na embalaži 

nevarnih snovi pa še vedno lahko najdemo stare oznake. 

Slika: znaki za fizikalne nevarnosti, nevarnosti za zdravje 

in nevarnosti za okolje. Stari znaki: lahko vnetljivo, zelo 

lahko vnetljivo, strupeno, zelo strupeno, eksplozivno, 

jedko, okolju nevarno, oksidativno, zdravju škodljivo, 

dražilno. (P1, P3, P12) 

Kaj je kemija 

 

10 slikovno 

gradivo 

Slika: znak jedko za kovine in opozorilo za nevarnosti v 

blažji obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za nevarnost za 

zdravje. (P1, P3, P12) 

 13 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Pri izvajanju poskusov moramo biti previdni in primerno 

zaščiteni. Nositi moramo zaščitna očala in zaščitno obleko. 

Ko delamo z jedkimi snovmi, si nadenemo zaščitne 

rokavice. v laboratoriju moramo imeti vedno spete lase, 

obuti moramo biti v zaprte čevlje in nikoli ne smemo vanj 

prinesti hrane ali pijače. Kemikalije, ki jih potrebujemo za 

izvajanje poskusov hranimo v posebnih omarah. 

Reagenčne steklenice in plastenke, v katerih so shranjene 

originalne kemikalije, so označene z napisi in simboli. 

Simboli opozarjajo na nevarnost pri delu s takimi snovmi. 

Razdelimo v tri skupine: fizikalne nevarnosti, nevarnosti za 

zdravje in nevarnosti za okolje. Slika1: zaščitna očala in 

rokavice. Slika2: simboli za označevanje nevarnih snovi: 

fizikalne nevarnosti – eksplozivno, vnetljivo, oksidativno, 

plin pod tlakom, jedko za kovine; nevarnosti za zdravje – 

strupeno, jedko za kožo, preobčutljivost dihal, mutageno, 

rakotvorno, strupeno za razmnoževanje, specifično 

strupeno, nevarno pri vdihavanju, opozorilo za nevarnosti 

v blažji obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za nevarnost za 

zdravje in okolje; nevarnosti za okolje – nevarno za okolje. 

(P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 73: Analiza učbenika Moja prva kemija - 12 principov zelene kemije 

(Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (2.del) 

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 14 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Med pravila o varnem laboratorijskem delu sodi tudi 

postopki za hranjenje kemikalij. Kemikalije shranjujemo 

tako, da se izognemo možnim izlitjem in medsebojnim 

reakcijam snovi, kar bi lahko imeli nevarne posledice za 

zdravje in okolje. Hlapne snovi shranjujemo ločeno od 

nehlapnih, kisle ločeno od bazičnih. Omare morajo biti iz 

odpornih materialov in dobro prezračevane, da v njih ne 

pride do kopičenja nevarnih, vnetljivih hlapov. (P1, P3, 

P12)  Slika1: omara za hranjenje kemikalij. Slika2: 

fotobanjice, primerne za prenašanje in začasno hranjenje 

kemikalij, odporne proti delovanju kemikalij. Slika3: 

vnetljive tekočine hranimo v posebnih omarah iz 

nerjavečega jekla, ki so dobro zračne. Slika4: omara za 

shranjevanje kislin in baz. Kisline morajo biti ločene od 

baz. (P1, P3, P12) 

 14 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Kaj pomenijo simboli za označevanje nevarnih snovi. (P1, 

P3, P12)  Slika: znak za okolju nevarno, jedko za kožo, 

eksplozivno, vnetljivo. (P1, P3, P12) 

 16 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Kemijo in kemijsko industrijo obtožujejo za težave v 

okolju, ki postaja vse bolj nezdravo in onesnaženo. Do tega 

prihaja zaradi neodgovornega odnosa do okolja, kar je 

povezano z neomejenimi željami po materialnih dobrinah. 

Premalo smo se pripravljeni odpovedati dobrini. Pri 

varovanju okolja nosimo vsi svoj del odgovornosti. Za 

večino okoljskih težav poznamo tehnološke rešitve, ki 

temeljijo na poznavanju kemije, tako nam tudi pri reševanju 

okoljskih težav pomaga kemija. Slika: med okolju nevarne 

kemijske spojine spadajo transformatorska olja na osnovi 

halogeniranih spojin ogljika in vodika. Te nevarne spojine 

lahko s posebno tehnologijo spremenimo v nenevarne 

ogljikovodike in sol, natrijev klorid. (P1, P3, P12) 

Atom in 

periodni sistem 

37 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Majhne količine sevanja niso nevarne, če človek sprejme 

veliko, lahko zboli ali celo umre. Vsa živa bitja so nenehno 

izpostavljena majhnim količinam sevanja, ki prihaja iz 

globin našega planeta in vesolja. (P1, P3, P12)  Slika: 

radioaktivno sevanje! Pri delu z radioaktivnimi snovmi je 

treba upoštevati stroge varnostne predpise. Osnovni simbol 

za opozarjanje na nevarnosti sevanja ali na radioaktivne 

snovi. (P1, P3, P12) 

Kemijske 

reakcije 

78 slikovno 

gradivo 

Slika: znaki za oksidativno snov, jedko za kožo, mutageno 

in kancerogeno, okolju nevarno in opozorilo za nevarnosti 

v blažji obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za nevarnost za 

zdravje pri svinčevem nitratu in znaki za mutageno in 

kancerogeno, opozorilo za nevarnosti v blažji obliki, ki jih 

opisujejo drugi znaki za nevarnost za zdravje pri kalijevem 

jodidu. (P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 74: Vsebinska analiza učbenika Moja prva kemija (Ribeiro, Yunes in 

Machado, 2014) (3.del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 79 slikovno 

gradivo 

Slika: znaki jedko za kožo in nevarno za okolje pri 

amonijaku in jedko za kožo pri klorovodikovi kislini. (P1, 

P3, P12) 

 88 slikovno 

gradivo 

Slika: znaka za opozorilo za nevarnosti v blažji obliki, ki 

jih opisujejo drugi znaki za nevarnost za zdravje in okolju 

nevarno pri raztopini modre galice in znak za opozorilo za 

nevarnosti v blažji obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za 

nevarnost za zdravje pri raztopini natrijevega karbonata. 

(P1, P3, P12) 

Elementi v 

periodnem 

sistemu 

98 slikovno 

gradivo 

Slika: znak za vnetljivo pri magneziju in znaka za vnetljivo 

in nevarno za okolje pri bakru. (P1, P3, P12) 

 101 slikovno 

gradivo 

Slika: znak za vnetljivo pri natriju in znaka za vnetljivo in 

okolju nevarno pri fenolftaleinu. (P1, P3, P12) 

 107 besedilno 

gradivo 

V avtomobilskih katalizatorjih je mrežica iz platine in 

rodija. (P9) Na njej se strupen ogljikov oksid, ki je nastal v 

motorju, spaja s kisikom v nestrupen ogljikov dioksid, 

strupen dušikov oksid pa reagira z ogljikovim oksidom, 

tako da nastaneta ogljikov dioksid in dušik. (P1, P3, P12) 

 107 besedilno 

gradivo 

Nekatere kovine so za organizme strupene. Med najbolj 

strupene kovine in njihove spojine uvrščamo svinec, živo 

srebro in kadmij. Najbolj strupena svinčeva spojina je 

svinčev tetraetil, ki so ji dodajali visokooktanskemu 

bencinu. Zdaj uporabljamo neosvinčeni bencin, ki te 

spojine ne vsebujejo več. Spojine kadmija povzročajo 

rakasta obolenja. (P1, P3, P12)  Le 5% kadmija reciklirajo, 

zato smo vse bolj izpostavljeni njegovim negativnim 

vplivom. (P1, P3, P10, P11, P12) 

 109 besedilno 

gradivo 

Če je gnojila preveč in ga rastline ne porabijo, dež spere 

dušikove ali fosforjeve spojine v podtalnico in v površinske 

vode. Povečana količina fosfata v vodi pospeši rast alg. Ko 

alge odmrejo, jih bakterije razkrajajo. Pri tem v vodi 

porabljajo raztopljen kisik. Količina kisika se včasih tako 

zmanjša, da ob dnu poginjajo vodni organizmi. (P1, P3, 

P12) 

 112 besedilno 

gradivo 

S kloriranjem vode v bazenu uničimo mikroorganizme. 

Koncentracija klora ni tako velika, da bi človeku škodila, 

ni pa priporočljivo te vode piti. Klorirana voda lahko 

povzroča alergije, zato se moramo po obisku bazena 

temeljito umiti. (P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 75: Analiza učbenika Moja prva kemija - 12 principov zelene kemije 

(Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (4.del) 

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 113 besedilno 

gradivo 

Mnoge spojine halogenov so nevarne za okolje. Tudi 

spojine z imenom freoni vsebujejo klor in fluor. Nekoč so 

jih veliko uporabljali kot potisne pline v pršilnikih. Ko so 

ugotovili, da povzročajo zmanjšanje količine ozona v 

ozonski plasti ozračja, ki nas varuje pred premočnim 

ultravijoličnim sevanjem, so njihovo uporabo zelo 

zmanjšali ali prepovedali. Pri sežigu nekaterih klorovih 

spojin lahko nastanejo dioksini, ki so zelo nevarni za 

zdravje. Sežigalnice za odpadke morajo imeti vgrajene 

naprave za čiščenje dimnih plinov. (P1, P3, P12) 

Kisline, baze in 

soli 

116 besedilno 

gradivo 

V primeru ravnanja s kislinami in bazami moramo ravnati 

previdno in upoštevati stroge varnostne ukrepe. (P1, P3, 

P12) 

 118 besedilno 

gradivo s 

sliko. 

Nevarnost zastrupitve s kislimi in bazičnimi snovmi je 

lahko zelo velika. V laboratoriju velja strogo pravilo, 

nobenih snovi ne smemo okušati. Slika: znaki: jedkost za 

kožo (takšne kemikalije razjedajo kožo), hude poškodbe 

oči, akutna (takojšnja) strupenost (zelo škodljivi vplivi, ki 

se pojavijo po vnosu kemikalij preko kože, preko ust ali pri 

vdihavanju), opozorilo za nevarnost v blažji obliki, ki jih 

opisujejo drugi znaki za nevarnost in zdravje. (P1, P3, P12) 

 122 besedilno 

gradivo 

V procesu kurjenja žveplo iz premoga zgori s kisikom iz 

zraka in pri tem nastane plin, žveplov dioksid. Žveplov 

dioksid lahko postopno reagira s kisikom iz zraka, nastane 

žveplov trioksid in z vodo tvori žveplovo kislino. Kisli dež 

je posledica raztapljanja žveplovih oksidov v padavinah 

(dež, sneg in megla). Človek naravi s kislim dežjem 

povzroča veliko škode, kisli dež uničuje rastlinski in 

živalski svet v vodotokih in jezerih ter škodljivo vpliva na 

rastlinstvo in živalstvo v gozdovih. (P1, P3, P12) 

 123 slikovno 

gradivo 

Slika: znak za opozorilo za nevarnosti v blažji obliki, ki jih 

opisujejo drugi znaki za nevarnost za zdravje pri žveplu. 

(P1, P3, P12) 

 123 slikovno 

gradivo 

Slika: pri delu uporabljaj zaščitne rokavice. (P3, P12) 

 124 slikovno 

gradivo 

Slika: znak za vnetljivo pri magneziju. (P1, P3, P12) 

 125 slikovno 

gradivo 

Slika: znak za opozorilo za nevarnosti v blažji obliki, ki jih 

opisujejo drugi znaki za nevarnost za zdravje in jedko snov 

pri vodikovem kloridu. (P1, P3, P12) 

 126 slikovno 

gradivo 

Znaka za vnetljivo in jedko za kožo pri ocetni kislini. Znaka 

za opozorilo za nevarnosti v blažji obliki, ki jih opisujejo 

drugi znaki za nevarnost za zdravje in jedko za kožo pri 

vodikovem kloridu. (P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 76: Analiza učbenika Moja prva kemija - 12 principov zelene kemije 

(Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (5.del) 

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 129 slikovno 

gradivo 

Slika: znaka za jedko za kožo in nevarno za okolje pri 

amonijaku. (P1, P3, P12) 

 132 slikovno 

gradivo 

Slika: znaka za opozorilo za nevarnosti v blažji obliki, ki 

jih opisujejo drugi znaki za nevarnost za zdravje in jedko 

za kožo pri vodikovem kloridu ter pri natrijevem 

hidroksidu jedko za kožo.(P1, P3, P12) 

 134 slikovno 

gradivo 

Slika: znak za jedko snov in okolju nevarno pri amonijaku, 

znak za jedko snov pri natrijevem hidroksidu, znak za 

vnetljivo snov in jedko za kožo pri ocetni kislini, znak za 

opozorilo za nevarnosti v blažji obliki, ki jih opisujejo drugi 

znaki za nevarnost za zdravje in jedko za kožo pri 

vodikovem kloridu. (P1, P3, P12) 

 153 slikovno 

gradivo 

Slika: znak za  mutageno in rakotvorno pri dikorometanu, 

znaki za vnetljivo, opozorilo za nevarnosti v blažji obliki, 

ki jih opisujejo drugi znaki za nevarnost za zdravje, 

mutageno in rakotvorno, nevarno za okolje pri heksanu, 

cikloheksanu in cikloheksenu ter znaka nevarno za okolje 

in opozorilo za nevarnosti v blažji obliki, ki jih opisujejo 

drugi znaki za nevarnost za zdravje pri jodu. (P1, P3, P12) 

 154 slikovno 

gradivo 

Slika: znak za vnetljivo, opozorilo za nevarnosti v blažji 

obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za nevarnost za zdravje, 

mutageno in rakotvorno, nevarno za okolje pri heksanu in 

znaka vnetljivo, rakotvorno in mutageno pri heksenu. (P1, 

P3, P12) 

 154 besedilno 

gradivo 

Zaradi nepopolnega gorenja se vsako leto zgodijo nesreče, 

žrtve se hudo zastrupijo ali pa podležejo posledicam 

zastrupitve z ogljikovim oksidom. Ogljikov oksid se veliko 

hitreje veže na hemoglobin v krvi kot kisik, zato celice ne 

dobijo dovolj kisika, pride do zadušitve. V hiši imamo zato 

merilnike ogljikovega oksida z alarmom, ki nas opozori, 

kdaj je raven ogljikovega oksida v prostoru presežena. (P1, 

P3, P12) 

 155 slikovno 

gradivo 

Znak za vnetljivo snov, opozorilo za nevarnosti v blažji 

obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za nevarnost za zdravje, 

mutageno in rakotvorno, nevarno za okolje pri heksanu, 

znaka za vnetljivo, mutageno in kancerogeno pri heksenu, 

znaki za strupeno, jedko za kožo, nevarno za okolje pri 

bromu in znak za rakotvorno in mutageno pri 

diklorometanu. (P1, P3, P12) 

 156 slikovno 

gradivo 

Slika: znak za vnetljivo, opozorilo za nevarnosti v blažji 

obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za nevarnost za zdravje, 

mutageno in kancerogeno, nevarno za okolje pri 

cikloheksanu, strupeno, jedko za kožo, nevarno za okolje 

pri bromu, kancerogeno in mutageno pri diklorometanu. 

(P1, P3, P12) 

 157 slikovno 

gradivo 

Slika: znak za strupeno, jedko za kožo, nevarno za okolje 

pri bromovici. (P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 77: Analiza učbenika Moja prva kemija - 12 principov zelene kemije 

(Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (6.del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 161 slikovno 

gradivo 

Slika: znak za mutageno in rakotvorno pri boraksu in 

opozorilo za nevarnosti v blažji obliki, ki jih opisujejo drugi 

znaki za nevarnost za zdravje pri poli(vinil) alkoholu. (P1, 

P3, P12) 

 169 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Posledica uporabe ogljikovodikov kot goriv je globalno 

segrevanje. Zaradi velike porabe fosilnih goriv se hitro 

povišuje koncentracija ogljikovega dioksida in hkrati tudi 

povprečna temperatura atmosfere. (P1, P3) Druga 

nevarnost je povezana z uporabo halogeniranih derivatov 

ogljikovodikov. Nekoč so CFC-ji nadomestili uporabo 

žveplovega dioksida in amonijaka kot hladilnih tekočin. 

Veliko so jih začeli uporabljati kot potisne pline v 

pršilnikih. Klorovi atomi, ki pri razpadu nastanejo, 

pospešujejo razgradnjo ozona, ki sicer varuje organizme na 

Zemlji pred ultravijoličnimi žarki. (P1, P3, P12) Slika1: več 

je v atmosferi toplogrednih plinov, več je toplote, ki jo seva 

Zemljino površje, atmosfera zadrži. Slika2: pršilnik z 

oznako, da ne vsebuje CFC-jev. (P1, P3, P12) 

 170 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Ozonska plast se nenehno tanjša, pojavu rečemo ozonska 

luknja. Da preprečimo nadaljnje učinke CFC-jev na 

tanjšanje ozonske plasti, so številne države prepovedale 

uporabo CFC-jev in jih začele nadomeščati z ozonu manj 

nevarnimi spojinami: fluorokloroogljikovodiki in 

fluoroogljikovodiki. (P1) Slika: modro obarvana polja 

prikazujejo zmanjšano koncentracijo ozona oziroma tanjšo 

ozonsko plast. (P1) 

 170 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Večina polimerov ni biorazgradljivih, kar pomeni, da jih 

mikroorganizmi ne morejo uporabljati kot hrano. (P1, P10) 

Biorazgradljivost polimerov dodatno zmanjšujejo in s tem 

onesnažujejo okolje številni dodatki za izboljšanje lastnosti 

in videza polimerov. Rešitev je recikliranje odpadnih 

polimerov. Američani so uvedli posebne kode, s katerimi 

so označeni polimerni izdelki. Kodo sestavljata znak za 

recikliranje in številka. (P1, P10) Slika: onesnažen rečni 

breg z ostanki plastike. (P1) 

 1 71 besedilno 

gradivo 

Če predelava ni gospodarna, plastičnemu odpadku 

zmanjšajo težo in volumen, preostanek odložijo na 

posebnih odlagališčih ali sežgejo v sežigalnicah. (P1) Vrsta 

reciklaže je odvisna od temperaturne stabilnosti polimerov. 

Termoplastične polimere reciklirajo s segrevanjem in 

vnovičnim vlivanjem v kalupe, tako dobijo nove izdelke. 

(P10) 



 

 

 

Preglednica P 78: Analiza učbenika Moja prva kemija - 12 principov zelene kemije 

(Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (7.del) 

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

Kisikove 

organske 

spojine 

176 slikovno 

gradivo 

Slika: Znak za vnetljivo, strupeni, rakotvorno in mutageno 

pri metanolu, znak za vnetljivo pri etanolu, znak za 

vnetljivo, jedko za kožo, opozorilo za nevarnosti v blažji 

obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za nevarnost za zdravje 

pri propan-1-ol, znaki za vnetljivo, jedko za kožo, 

opozorilo za nevarnosti v blažji obliki, ki jih opisujejo drugi 

znaki za nevarnost za zdravje pri butan-1-ol. (P1, P3, P12) 

 178 slikovno 

gradivo 

Slika: znak jedko za kožo in opozorilo za nevarnosti v blažji 

obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za nevarnost za zdravje 

pri kalcijevem hidroksidu. (P1, P3, P12) 

 179 besedilno 

gradivo 

Manjše količine zaužitega alkohola lahko povzročijo 

opazne spremembe pri vedenju posameznika, večje 

količine zastrupitev ali celo smrt. Pretirano uživanje 

alkohola (etanola) povzroča zasvojenost, duševne stiske in 

vnetje jeter, ki je lahko smrtno. (P1, P3, P12) 

 181 slikovno 

gradivo 

Slika: simbol označuje vnetljive snovi. (P1, P3, P12) 

 181 slikovno 

gradivo 

Slika: znak za vnetljivo pri etanolu, znak za vnetljivo in 

jedko za kožo pri natriju, znak za vnetljivo, rakotvorni in 

mutageno pri fenolftaleinu. (P1, P3, P12) 

 183 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Pri delu z dietiletrom moramo biti previdni. Prostor mora 

biti prezračen, v njem ne sme biti isker ali ognja. (P1, P3, 

P12)  Slika: znak za vnetljivo in opozorilo za nevarnosti v 

blažji obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za nevarnost za 

zdravje pri etru. (P1, P3, P12) 

 184 slikovno 

gradivo 

Slika: znak za vnetljivo pr etanolu, znaki za oksidativno, 

jedko za kožo, strupeno, mutageno in rakotvorno, nevarno 

za okolje pri kisli raztopini kalijevega dikromata. (P1, P3, 

P12) 

 186 slikovno 

gradivo 

Slika: simbol označuje vnetljive snovi. (P1, P3, P12) 

 190 slikovno 

gradivo 

Slika: znak za vnetljivo, strupeno, rakotvorno in mutageno 

pri metanolu, znaka jedko za kožo in opozorilo za 

nevarnosti v blažji obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za 

nevarnost za zdravje pri salicilni kislini, znak jedko za kožo 

pri žveplovi kislini.   (P1, P3, P12) 

 198 besedilno 

gradivo 

V detergentih so sredstva za mehčanje vode (fosfati), ki iz 

vode vežejo kalcijeve, magnezijeve in hidrogenkarbonatne 

ione. Odpadna voda se s fosfati zliva v površinske vode. 

Fosfati so hrana za alge, te pospešeno rastejo. Odmrle alge 

se v vodi razkrajajo in pri tem porabljajo kisik, raztopljen v 

vodi. S tem se spremenijo življenjske razmere živalim in 

rastlinam, zato danes uporabljamo za mehčanje vode druge 

snovi, fosfatom se izognemo. (P1) 



 

 

 

Preglednica P 79: Analiza učbenika Moja prva kemija - 12 principov zelene kemije 

(Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (8.del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 204 slikovno 

gradivo 

Slika: opozorilo za nevarnosti v blažji obliki, ki jih 

opisujejo drugi znaki za nevarnost za zdravje in znak 

nevarno za okolje pri jodovici. (P1, P3, P12) 

Dušikove 

organske 

spojine 

217 slikovno 

gradivo 

Znak za okolju nevarno, opozorilo za nevarnosti v blažji 

obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za nevarnost za zdravje 

pri vodni raztopini bakrovega sulfata, jedko za kožo pri 

vodni raztopini natrijevega hidroksida, jedko za kožo, 

nevarno za okolje pri koncentrirani raztopini amonijaka. 

(P1, P3, P12) 

 220 slikovno 

gradivo 

Znak za jedko, okolju nevarno pri vodni raztopini 

amonijaka, znak za jedko, okolju nevarno pri glicinu, znak 

za vnetljivo, jedko pri vodni raztopini etanojske kisline, 

znak za vnetljivo pri univerzalnem indikatorju. (P1, P3, 

P12) 

 224 slikovno 

gradivo 

Slika: znak za nevarno za okolje, opozorilo za nevarnosti v 

blažji obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za nevarnost za 

zdravje pri raztopini bakrovega sulfata, znak za jedko pri 

raztopini natrijevega hidroksida. (P1, P3, P12) 

 228 slikovno 

gradivo 

Slika: znak jedko za kožo pri raztopini natrijevega 

hidroksida in dušikovi kislini, znaka za vnetljivo in jedko 

za kožo pri metanojski kislini, znak za oksidativno, jedko 

za kožo, rakotvorno in mutageno, nevarno za okolje in 

opozorilo za nevarnosti v blažji obliki, ki jih opisujejo drugi 

znaki za nevarnost za zdravje pri vodni raztopini 

svinčevega nitrata. (P1, P3, P12) 

 233 slikovno 

gradivo 

Slika: znak jedko za kožo, opozorilo za nevarnosti v blažji 

obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za nevarnost za zdravje 

pri adipildikloridu. Znak za vnetljivo, opozorilo za 

nevarnosti v blažji obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za 

nevarnost za zdravje, nevarno za okolje, mutageno in 

rakotvorno pri cikloheksanu. Znak jedko za kožo, strupeno 

pri heksan-1,6-diamin. Znak jedko za kožo pri natrijevem 

hidroksidu. (P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 80: Analiza delovnega zvezka Moja prva kemija - 12 principov zelene 

kemije (Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (1. del) 

 

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

Kaj je kemija 

 

5 besedilno 

gradivo 

Napiši nekaj pravil, ki veljajo v vašem šolskem 

laboratoriju. Kako in zakaj moramo biti pri izvajanju 

poskusov zaščiteni? Kako shranjujemo kemikalije, ki jih 

potrebujemo za izvajanje poskusov? (P1, P3, P12) 

 5 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Reagenčne steklenice in plastenke, v katerih so originalno 

shranjene kemikalije, so označene z napisi in simboli. 

Simboli opozarjajo na nevarnost pri delu s takimi snovmi. 

Po novem sistemu označevanje nevarnih kemikalij GHS so 

razdeljene v tri skupine. Slika: znaki, fizikalne nevarnosti – 

eksplozivno, vnetljivo, oksidativno, plin pod tlakom, jedko 

za kovine; nevarnosti za zdravje – strupeno, jedko za kožo, 

preobčutljivost dihal, mutageno, rakotvorno, strupeno za 

razmnoževanje, specifično strupeno, nevarno pri 

vdihavanju, opozorilo za nevarnosti v blažji obliki, ki jih 

opisujejo drugi znaki za nevarnost za zdravje; nevarnosti za 

okolje – nevarno za okolje. (P1, P3, P12) 

 6 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Na embalaži nevarnih snovi bomo še vedno našli tudi stare 

znake. V šolskem laboratoriju poglej embalažo za amonijak 

in klorovodikovo kislino. Kateri simboli so narisani na 

embalaži? Slika: lahko vnetljivo, zelo lahko vnetljivo, 

strupeno, zelo strupeno, eksplozivno, jedko, okolju 

nevarno, oksidativno, zdravju škodljivo, dražilno. (P1, P3, 

P12) 

 6 besedilno 

gradivo s 

sliko. 

Zapiši pomen simbolov za označevanje nevarnih snovi. 

slika: znak za vnetljivo, plini pod tlakom, jedko za kožo, 

opozorilo za nevarnosti v blažji obliki, ki jih opisujejo drugi 

znaki za nevarnost za zdravje, nevarno za okolje. (P1, P3, 

P12) 

 6 besedilno 

gradivo 

Kateri simboli za nevarne snovi so na embalaži različnih 

snovi, ki jih uporabljate v gospodinjstvu? Nariši in napiši 

njihov pomen. (P1, P3, P12) 

Kemijske 

reakcije 

 

50 slikovno 

gradivo 

Slika: znak za oksidativno, jedko za kožo, strupeno, 

mutageno in rakotvorno, nevarno za okolje pri vodni 

raztopini kalijevega dikromata. Znak za vnetljivo pri vodni 

raztopini etanola. (P1, P3, P12) 

 51 slikovno 

gradivo 

Slika: znak za mutageno in rakotvorno, opozorilo za 

nevarnosti v blažji obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za 

nevarnost za zdravje pri kalijevem jodidu. Znak za 

oksidativno, jedko za kožo, okolju nevarno pri srebrovem 

nitratu. (P1, P3, P12) 

 52 slikovno 

gradivo 

Slika: znak jedko za kožo, opozorilo za nevarnosti v blažji 

obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za nevarnost za zdravje 

pri 30-odstotni raztopini vodikovega peroksida. (P1, P3, 

P12) 



 

 

 

Preglednica P 81: Analiza delovnega zvezka Moja prva kemija - 12 principov zelene 

kemije (Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (2. del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 54 slikovno 

gradivo 

Slika: znak jedko za kožo in opozorilo za nevarnosti v 

blažji obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za nevarnost za 

zdravje pri 3-odstotni raztopini vodikovega peroksida. 

(P1, P3, P12) 

 55 slikovno 

gradivo 

Slika: znak jedko za kožo pri razredčeni klorovodikovi 

kislini. (P1, P3, P12) 

 67 slikovno 

gradivo 

Slika: znaka za vnetljivo, okolju nevarno pri bakru. Znaka 

za vnetljivo in opozorilo za nevarnosti v blažji obliki, ki jih 

opisujejo drugi znaki za nevarnost za zdravje pri železni 

volni. (P1, P3, P12) 

 69 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Opozorilo – zaradi reaktivnosti natrija poskus izvajamo v 

digestoriju. Slika: znak za vnetljivo, jedko za kožo pri 

natriju. (P1, P3, P12) 

 71 slikovno 

gradivo 

Slika: znak jedko za kožo pri klorovodikovi kislini in znak 

za vnetljivo pri cinku. (P1, P3, P12) 

 74 slikovno 

gradivo 

Slika: opozorilo za nevarnosti v blažji obliki, ki jih 

opisujejo drugi znaki za nevarnost za zdravje pri 

amonijevem kloridu in znaka jedko za kožo, opozorilo za 

nevarnosti v blažji obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za 

nevarnost za zdravje pri kalcijevem hidroksidu. Znak jedko 

za kožo pri razredčeni vodni raztopini natrijevega 

hidroksida. (P1, P3, P12) 

 75 besedilno 

gradivo 

Kako se zaščitimo pred vdihavanjem klora? (P1, P3, P12) 

 77 slikovno 

gradivo 

Slika: znaka za oksidativno in opozorilo za nevarnosti v 

blažji obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za nevarnost za 

zdravje pri varekini, ki vsebuje spojino klora. (P1, P3, P12) 

Kisline, baze in 

soli 

 

78 besedilno 

gradivo 

V tabeli navedene snovi razvrsti med kisline in baze. 

Označi ali so pri nižjih koncentracijah nevarne ali 

nenevarne. Žveplova kislina je lahko zaradi 

higroskopičnosti, jedkosti in korozivnosti pri nepravilni 

uporabi smrtno nevarna. (P1, P3, P12) 

 79 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Kaj predstavljajo simboli za nevarnost? Pri vsakem na črto 

vpiši njegov pomen. Slika: znak jedko za kožo, opozorilo 

za nevarnosti v blažji obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za 

nevarnost za zdravje, vnetljivo. (P1, P3, P12) 

 79 besedilno 

gradivo 

Nariši simbole in zapiši črkovne oznake za naslednje 

lastnosti snovi: jedke snovi, okolju nevarne snovi, strupene 

snovi. (P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 82: Analiza delovnega zvezka Moja prva kemija - 12 principov zelene 

kemije (Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (3. del) 

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 85 slikovno 

gradivo 

Slika: znak jedko za kožo pri razredčeni raztopini 

klorovodikove kisline. Znak za vnetljivo pri magneziju. 

Znak jedko za kožo pri razredčeni raztopini klorovodikove 

kisline. (P1, P3, P12) 

 86 slikovno 

gradivo 

Slika: opozorilo za nevarnosti v blažji obliki, ki jih 

opisujejo drugi znaki za nevarnost za zdravje pri kisu za 

vlaganje. (P1, P3, P12) 

Označevanje 

kemikalij 

 

94 besedilno 

gradivo s 

sliko 

V Evropski uniji od leta 2009 velja nov sistem označevanja 

nevarnih kemikalij, imenovan GHS. Izdelki, ki vsebujejo 

nevarne kemikalije morajo biti označeni z mednarodno 

dogovorjenimi znaki. Razdeljeni so v tri skupine. (P1, P3, 

P12) Slika:  znaki, fizikalne nevarnosti – eksplozivno, 

vnetljivo, oksidativno, plin pod tlakom, jedko za kovine; 

nevarnosti za zdravje – strupeno, jedko za kožo, 

preobčutljivost dihal, mutageno, rakotvorno, strupeno za 

razmnoževanje, specifično strupeno, nevarno pri 

vdihavanju, opozorilo za nevarnosti v blažji obliki, ki jih 

opisujejo drugi znaki za nevarnost za zdravje; nevarnosti za 

okolje – nevarno za okolje. Na embalaži nevarnih snovi 

lahko še vedno najdemo stare znake: lahko vnetljivo, zelo 

lahko vnetljivo, strupeno, zelo strupeno, eksplozivno, 

jedko, okolju nevarno, oksidativno, zdravju škodljivo, 

dražilno. (P1, P3, P12) 



 

 

 

  

Preglednica P 83: Analiza delovnega zvezka Moja prva kemija - 12 principov zelene 

kemije (Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (1. del) 

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

Družina 

ogljikovodikov 

s polimeri 

14 slikovno 

gradivo 

Slika: znak za vnetljivo, opozorilo za nevarnosti v blažji 

obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za nevarnost za zdravje, 

mutageno in rakotvorno, nevarno za okolje pri 

ogljikovodikih: heksan, cikloheksan, cikloheksen. Znak 

rakotvorno in mutageno pri topilih: diklorometan. (P1, P3, 

P12) 

 15 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Zaradi človeške malomarnosti se velikokrat naredijo 

nesreče, ki povzročijo pravo okoljsko katastrofo. Marca 

2013 je v ZDA počil Exxonov mobilni naftovod za 

pretakanje surove nafte. (P1, P3, P12) Slika: razlita surova 

nafta iz Exxonovega počenega cevovoda. (P1, P3, P12) 

 18 besedilno 

gradivo s 

sliko 

Ogljikovodiki in njihovi halogenirani derivati so okolju 

nevarne spojine, zato znanstveniki iščejo načine, kako jih 

učinkovito odstraniti iz okolja. Pri iskanju veliko obeta 

biološka razgradnja z mikroorganizmi: glivami, 

bakterijami, virusi, protozoji in drugimi. Glive bele 

trohnobe se uporabljajo za razstrupljanje prsti, ki je 

onesnažena s temi spojinami. (P1, P3, P12) 

 19 slikovno 

gradivo 

Slika: znak jedko za kožo pri razredčeni klorovodikovi 

kislini in razredčeni raztopini natrijevega hidroksida. Znak 

za vnetljivo pri etanolu. Znak za vnetljivo in opozorilo za 

nevarnosti v blažji obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za 

nevarnost za zdravje pri acetonu, znak za vnetljivo, 

opozorilo za nevarnosti v blažji obliki, ki jih opisujejo drugi 

znaki za nevarnost za zdravje, mutageno in rakotvorno, 

nevarno za okolje pri heksanu. (P1, P3, P12) 

 23 besedilno 

gradivo 

DDT, halogenirani derivat ogljikovodikov je zelo 

učinkovito sredstvo za uničevanje rastlinskih škodljivcev. 

Veliko ljudi je bilo zaradi njegove uporabe v kmetijstvu 

rešeno lakote, kmalu smo spoznali njegove negativne 

učinke. Spojina je zelo nereaktivna, dobro topna v 

maščevju živali in se prek prehranske verige nabira v 

ljudeh, pri katerih povzroča vrsto zdravstvenih težav. PCB-

ji so tudi derivati ogljikovodikov, ki so zaradi dobrih 

toplotnih in električnih lastnosti uporabljali kot 

transformatorske tekočine. Tudi za njih je bilo ugotovljeno, 

da so rakotvorni. Spojine so kemijsko zelo obstojne – 

trdožive, v okolju se zato njihova koncentracija povečuje, 

povzročajo vrsto neprijetnih učinkov na organizme. (P1, 

P3, P12) 

Kisikove 

organske 

spojine 

30 slikovno 

gradivo 

Slika: znak za vnetljivo, strupeno, rakotvorno in mutageno 

pri metanolu, znak za vnetljivo pri etanoli. (P1, P3, P12) 

 33 slikovno 

gradivo 

Slika: znak za vnetljivo, opozorilo za nevarnosti v blažji 

obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za nevarnost za zdravje 

pri propanonu (acetonu). (P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 84: Analiza delovnega zvezka Moja prva kemija - 12 principov zelene 

kemije (Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (2. del) 

  

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

 34 slikovno 

gradivo 

Slika: znaka jedko za kožo in opozorilo za nevarnosti v 

blažji obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za nevarnost za 

zdravje pri oksalni kislini. (P1, P3, P12) 

 35 slikovno 

gradivo 

Slika: znak jedko za kožo in opozorilo za nevarnosti v 

blažji obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za nevarnost za 

zdravje pri oksalni kislini. Znaka jedko za kožo in 

opozorilo za nevarnosti v blažji obliki, ki jih opisujejo 

drugi znaki za nevarnost za zdravje  pri apnici. (P1, P3, 

P12) 

 36 slikovno 

gradivo 

Slika: opozorilo za nevarnosti v blažji obliki, ki jih 

opisujejo drugi znaki za nevarnost za zdravje pri ftalni 

kislini. (P1, P3, P12) 

 39 slikovno 

gradivo 

Slika: znaki za strupeno, jedko za kožo in nevarno za 

okolje pri bromovici. (P1, P3, P12) 

 40 slikovno 

gradivo 

Slika: znak za rakotvorno in kancerogeno, opozorilo za 

nevarnosti v blažji obliki, ki jih opisujejo drugi znaki za 

nevarnost za zdravje pri triklorometanu. Znak za vnetljivo 

pri etanolu. Znaki za vnetljivo, strupeno, mutageno in 

rakotvorno pri metanolu obarvanem z metilenskim 

modrilom. Znak za vnetljivo, rakotvorno in mutageno pri 

bencinu. (P1, P3, P12) 

 44 slikovno 

gradivo 

Slika: jedko za kožo pri vodikovem kloridu. Znaka okolju 

nevarno in opozorilo za nevarnosti v blažji obliki, ki jih 

opisujejo drugi znaki za nevarnost za zdravje  pri jodovici. 

(P1, P3, P12) 

Dušikove 

organske 

spojine s 

polimeri 

52 slikovno 

gradivo 

Slika: znak za jedko pri vodni raztopini natrijevega 

hidroksida. Znak okolju nevarno, rakotvorno in mutageno 

pri raztopini svinčevega acetata. Znak za strupeno pri 

kalijevem jodidu. (P1, P3, P12) 

 54 slikovno 

gradivo 

Slika: znak nevarno za okolje in jedko za kožo pri vodni 

raztopini amonijaka. Znak jedko za kožo pri vodni 

raztopini etanojske kisline. Znak za vnetljivo pri raztopini 

univerzalnega indikatorja. (P1, P3, P12) 

 57 slikovno 

gradivo 

Slika: znak za vnetljivo in jedko za kožo pri raztopini 

vodikovega peroksida. (P1, P3, P12) 



 

 

 

Preglednica P 85: Analiza delovnega zvezka Moja prva kemija - 12 principov zelene 

kemije (Ribeiro, Yunes in Machado, 2014) (3. del) 

 

Naslov 

poglavja: 

Stran: Vrsta 

gradiva: 

Poudarki z vidika principov zelene kemije 

Označevanje 

kemikalij 

 

Notranja 

stran 

platnice 

besedilno 

gradivo s 

sliko 

V Evropski uniji od leta 2009 velja nov sistem 

označevanja nevarnih kemikalij, imenovan GHS. Izdelki, 

ki vsebujejo nevarne kemikalije morajo biti označeni z 

mednarodno dogovorjenimi znaki. Razdeljeni so v tri 

skupine. Slika:  znaki, fizikalne nevarnosti – eksplozivno, 

vnetljivo, oksidativno, plin pod tlakom, jedko za kovine; 

nevarnosti za zdravje – strupeno, jedko za kožo, 

preobčutljivost dihal, mutageno, rakotvorno, strupeno za 

razmnoževanje, specifično strupeno, nevarno pri 

vdihavanju, opozorilo za nevarnosti v blažji obliki, ki jih 

opisujejo drugi znaki za nevarnost za zdravje; nevarnosti 

za okolje – nevarno za okolje. Na embalaži nevarnih snovi 

lahko še vedno najdemo stare znake: lahko vnetljivo, zelo 

lahko vnetljivo, strupeno, zelo strupeno, eksplozivno, 

jedko, okolju nevarno, oksidativno, zdravju škodljivo, 

dražilno. (P1, P3, P12) 


