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POVZETEK 

V diplomskem delu so predstavljeni rezultati tristopenjskega diagnostičnega preizkusa znanja 

z naslovom: Kako dobro poznam pojave v ozračju, ki so posledica onesnaževanja? Reševali so 

ga učenci in učenke devetega razreda izbranih osnovnih šol iz osmih različnih regij po Sloveniji. 

V diagnostičnem preizkusu znanja se petnajst zastavljenih vprašanj navezuje na (1) Zemljino 

atmosfero (sestavo atmosfere in njene elemente), (2) učinke, ki jih povzroča preveliko 

onesnaževanje Zemlje, (3) neozaveščeno ravnanje z odpadki in (4) mehanizme delovanja 

atmosferskih pojavov (kisle padavine, topla greda ...). Raziskava je bila izpeljana s pomočjo 

tristopenjskega preizkusa znanja, saj je to primeren inštrument za proučevanje razumevanja 

učencev in preverjanja njihovih napačnih predstav. Udeleženec mora poleg odgovora na 

zastavljeno vprašanje izbrati tudi med ponujenimi alternativami razlag, ki pojasnjujejo njegovo 

odločitev. Na koncu vsakega vprašanja mora na šeststopenjski lestvici ovrednotiti prepričanost 

v svoj odgovor. Preizkus znanja z vprašanji trodelnega tipa omogoča zajetje velikega vzorca ter 

hitro analizo, tako dobljeni rezultati pa so dober pokazatelj napačnih predstav pri učencih.  

Rezultati kažejo, da imajo devetošolci veliko težav s poznavanjem zgradbe atmosfere in 

razumevanjem pojavov v ozračju, ki so posledica onesnaževanja. Zelo uspešni so bili pri 

prepoznavanju onesnaževal ozračja ter pri izbiri ukrepov, ki zmanjšujejo posledice kislih 

padavin. Veliko težav je učencem predstavljalo reševanje nalog v povezavi z ozonom, saj so 

vse prevečkrat napačno povezovali in enačili ozonsko luknjo in globalno segrevanje. Največ 

težav so učenci imeli pri vprašanju, kjer je bilo treba izbrati ukrepe, ki nimajo učinka na 

zmanjšanje globalnega segrevanja. Na vprašanje je uspešno odgovorilo le 12,3 % učencev, kar 

kaže, da je dejansko razumevanje procesov slabo.  

Tristopenjski preizkus znanja jasno kaže na to, da učenci sicer poznajo osnove in osnovne 

pojme atmosferskih pojavov in sprememb zaradi onesnaževanja, medtem ko posameznih 

sklopov ne razumejo ustrezno. 

Ključne besede: onesnaževanje atmosfere, preizkus znanja z vprašanji trodelnega tipa, 

devetošolci, razumevanje okoljskih problemov. 
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ABSTRACT 

This graduation thesis presents the results of three tier diagnostic test entitled: How well do I 

know the phenomena that are the result of pollution?. It was solved by the ninth grade students 

of elementary schools from eight different regions across Slovenia. Main topics of fifteen 

questions that are included in the test are: (1) Earths` atmosphere (composition and structure), 

(2) effects of excessive pollution of Earth, (3) incorrect waste management, (4) working 

mechanisms of atmospheric phenomena (acid rain, greenhouse effect …). In addition to 

answering the question, the participant must also choose between the offered alternative 

explanations explaining his decision. At the end of each question, student must evaluate the 

confidence in its response on a six-point scale. The test with three tier type questions allows the 

capture of a large sample and a quick analysis, and the results thus obtained are a good indicator 

of misconceptions among students. 

The results of the research have shown that the students in ninth grade have many problems 

with knowledge of atmospheric composition and understanding atmosphere phenomena that 

are the result of pollution. They have been very successful in identifying atmospheric pollutants 

and selecting solutions that reduce the effects of acid rain. Students had many problems with 

solving tasks that included ozone, because they too often identify ozone hole and global 

warming as the same thing. The hardest question for the students was the one where they had 

to choose actions that have no impact on decreasing global warming. Only 12.3 % of students 

answered this question correctly, which shows that this process is poorly understood. 

A three tier test clearly shows that students have basic knowledge and they know fundamental 

concepts of atmospheric phenomena and pollution changes, while individual sections aren't 

understood correctly. 

Key words: atmospheric pollution, three tier diagnostic test, ninth grade students, 

understanding of environmental problems. 
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1. UVOD 

Onesnaževanje okolja (vseh treh biosfer: zraka, vode in tal) postaja vedno večji izziv in problem 

današnje družbe. Industrijska revolucija je poleg velike izbire končnih izdelkov ustvarila še 

večjo količino nevarnih odpadkov, ki jih je treba nekam odložiti. V zadnjih letih je bilo kljub 

velikim naftnim lobijem dokončno dokazano, da je za negativne spremembe, ki se dogajajo na 

Zemlji (povečan učinek tople grede, kisle padavine, težave z ozonom ...), kriv človek in njegovo 

ravnanje z naravo. 

Raziskave se med številnimi spremembami v Zemljini atmosferi najbolj posvečajo vedno višji 

povprečni temperaturi zraka. Veliko raziskav je namenjenih tudi čistosti kopnega, morja in 

atmosfere (ozračja). Manjšata se tako količina ledu na obeh Zemljinih polih kot tudi količina 

pitne vode, medtem ko je svetovno prebivalstvo še vedno v porastu (Wuebbles idr., 2017). 

Naloga učitelja je, da učence seznani s problemi sodobne družbe, jih ozavesti, da so tudi sami 

del nečesa večjega, ter pokaže, da vse večje onesnaževanje okolja pušča za seboj posledice. 

Spodbuditi jih mora h kritičnemu razmišljanju in uvidu, da tudi oni s svojim razumnim 

ravnanjem lahko pripomorejo k izboljšanju sveta. Učence je zato treba poučiti o trajnostnem 

razvoju in jim nuditi primerno količino podatkov. Informacije mora učitelj učencem 

posredovati tako, da lahko usvojijo znanje z ustreznim razumevanjem. 

Osnovna šola nudi učencem izobrazbo, ki bi morala zadostovati za ustrezno vključevanje v 

družbo. Če človek na pravilen način pozna obnašanje, sistem in problematiko družbe, potem 

lahko kritično vrednoti tudi okoljske probleme in njihovo reševanje. 

V empiričnem delu diplomskega dela so predstavljeni rezultati preizkusa znanja, sestavljenega 

iz petnajstih vprašanj trodelnega tipa, ki so ga reševali učenci devetega razreda osnovne šole. 

 

 

 

 

 



 

2 
 

2. TEORETIČNI DEL 

2.1 SESTAVA ATMOSFERE 
Pojem atmosfera je besedna skovanka grškega izvora, kjer »atmos« pomeni para ali pare, 

»sphaira« pa sfera oziroma krogla. Gre torej za pare oziroma pline, ki obdajajo kroglo – planet 

Zemljo (Liddel, Glare, Thompson in Scott, 1996). Podobno razlago poda NASA, ki trdi, da je 

atmosfera plast plinov, ki obdaja planet (May, 2015). Slovar slovenskega knjižnega jezika 

pojem atmosfera definira kot: »Atmosfera je ena od štirih delov Zemljinega ekosistema (poleg 

biosfere, hidrosfere in litosfere), je pas plinov, ki obkroža Zemljino površje.« (Saha, 2008). 

Atmosfera je sestavljena iz šestih podenot:  

(1) troposfera: plast sega od Zemljinega površja med 8 in 14,5 km visoko, je najgostejša od 

vseh plasti. V njej se dogajajo skoraj vsi vremenski pojavi. 

(2) Stratosfera: sega od vrha pasu troposfere, vse do 50 km oddaljenosti od Zemljinega 

površja. Znotraj te plasti je razpršen tudi ozon, ki ščiti Zemljo pred močno UV-radiacijo. 

(Stratospheric ozone, 2008). Širina plasti variira glede na višino, največja količina ozona 

se nahaja na oddaljenosti med 20 in 30 km od Zemljinega površja. 

(3) Mezosfera: plast sega od vrha stratosfere do oddaljenosti 85 km od Zemljinega površja. 

V tej plasti začnejo goreti meteoriti, nam bolje poznani kot utrinki).  

(4) Termosfera: plast sega od vrha mezosfere do 600 km oddaljenosti od površja Zemlje. V 

tej plasti se giblje večina satelitov. 

(5) Ionosfera: plast, bogata z elektroni in ioniziranimi atomi ter molekulami. Plast sega od 

48 km do 965 km nad površjem Zemlje in se prekriva z mezosfero ter troposfero. Plast 

omogoča radijsko komunikacijo, sestavljena pa je iz treh podenot. 

(6) Eksosfera: zgornja meja naše atmosfere, sega od vrha troposfere do 10.000 km 

oddaljenosti od Zemeljskega površja (Saha, 2008).  

Kemijska sestava atmosfere se razlikuje glede na oddaljenost od Zemljinega površja, saj so 

v višje ležečih območjih molekule in atomi izpostavljeni veliko večjemu UV-sevanju, kar 

vpliva tako na njihovo razporejenost, hitrost in nenazadnje na samo strukturo molekul; 

najbolj sta spremembam zaradi UV-radiacije podvržena dušik in kisik. V najnižji plasti (do 

25 km oddaljenosti od Zemljinega površja) je zbrano 99 % mase celotne atmosfere. Večino 

predstavljata dušik (N2 = 75,51 % celotne mase) ter kisik (O2 = 23,14 % celotne mase), sledi 

jima argon (Ar = 1,3 % celotne mase), ki je še edini z več kot enoodstotno vsebnostjo v 

sestavi naše atmosfere. Plini, ki se v javnosti večkrat pojavljajo kot onesnaževalci (ogljikov 

dioksid, ozon, dušikovi oksidi, metan, ipd.), so v ozračju prisotni v zares majhnih količinah 
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(po le nekaj sto molekul na milijon delcev, označeno tudi kot 100 ppm (parts per milion). 

Kljub majhni koncentraciji pa je njihov vpliv na dogajanje v atmosferi zelo velik. Plini 

omogočajo pomemben učinek tople grede (od tod tudi poimenovanje: toplogredni plini), ki 

je glavni mehanizem za ohranjanje toplote na Zemlji. Brez tega mehanizma bi bila 

povprečna temperatura Zemljinega površja občutno nižja (za približno 33 °C), kar bi 

pomenilo slabše pogoje za življenje in posledično manjšo biološko pestrost. Sonce obseva 

Zemljo z veliko energije v obliki sevanja, večinoma so to kratke valovne dolžine svetlobe. 

Do površja Zemlje pride približno polovica vse energije, saj se je nekaj (30 %) že prej odbije 

ali razprši, nekaj (19 %) pa je absorbirajo plini, ki so dovzetni za kratke valovne dolžine. 

Od površja (tako tal kot vode) se določen delež energije absorbira, nekaj pa se je odbije v 

obliki daljših valovnih dolžin (infrardeči spekter). Različne snovi so na določeno valovno 

dolžino različno občutljive. Toplogredni plini so za kratke valovne dolžine svetlobe 

(valovne dolžine, manjše od 4 µm) izredno prepustni, kar pomeni, da te energije ne 

absorbirajo, za daljše valovne dolžine pa so taki plini dovzetni in energijo v taki obliki 

vpijejo, pri tem zanihajo (vstopijo v vzbujeno stanje), višek energije pa oddajo v obliki 

radiacije dolgih valovnih dolžin, nekaj zopet nazaj proti Zemljinemu površju, ostalo pa v 

okolico. Pri tem se segreva nižja plast atmosfere. Takemu učinku pravimo učinek tople 

grede, saj deluje podobno kot rastlinjak – topla greda. Svetloba kratkih valovnih dolžin 

vstopi nemoteno, daljše valovne dolžine (toplota) pa se deloma obdržijo znotraj in tako 

ohranjajo primerno temperaturo (Saha, 2008). Učinek tople grede ima lahko tudi negativne 

učinke, saj se ob preveliki koncentraciji toplogrednih plinov v atmosferi vedno več toplote 

ohranja, kar povzroči rast temperature in vedno večje izhlapevanje vode. Voda v obliki 

vodne pare je prav tako toplogredni plin in pomaga pri ohranjanju toplote, kar zopet dvigne 

temperaturo in povzroči še več izhlapevanja vode. Proces se ponavlja po načelu pozitivne 

zanke, kar pripelje do izredno visokih temperatur, neprimernih za življenje, ter atmosfere, 

ki jo lahko opazujemo na sosednjem planetu Veneri (Holloway in Wayne, 2015). 
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2.2 ATMOSFERSKO ONESNAŽEVANJE 

Industrijska revolucija je poleg velike izbire poceni izdelkov, novih delovnih mest in razvoja, 

ki je bil ključen za ureditev današnjega odprtega globalnega trga, povzročila tudi veliko 

onesnaževanje. Ljudje so desetletja nevarne in za naravo ter ljudi strupene odpadke 

nenadzorovano kopičili, izpuščali in neprimerno odlagali brez pomislekov na posledice, ki jih 

taka neprimerna dejanja tudi prinašajo. Kakovost in količina pitne vode se zmanjšujeta, nekdaj 

rodovitna prst se ali zasoli ali zakisa in postaja tako vedno manj rodovitna, sorazmerno s tem 

pa pada kakovost hrane, medtem ko njena cena narašča (Willenbockel, 2011). 

2.2.1. GLAVNA ONESNAŽEVALA OZRAČJA 

Skoraj vsaka snov (naj bo naravna ali sintetična) je lahko onesnaževalo (Hill, 2004). 

Onesnaževalo je definirano kot vsaka snov, vnesena v okolje, ki negativno vpliva na uporabnost 

vira. Večje izlitje polutanta uniči skoraj celoten ekosistem, vendar tudi manjše izlitje škoduje 

okolju in organizmom na dolgi rok. Potencialni polutant v zaprti posodi ni polutant, saj ne 

spreminja okolja oziroma ne vpliva na uporabnost vira.  

Do onesnaževanja pride, ker noben proces ni 100-odstotno učinkovit. Pomembno je omeniti, 

da ni vsak odpadek nujno tudi onesnaževalo (Hill, 2004).  

Skoraj vse ekonomske in družbene aktivnosti se izražajo v izpustu zračnih onesnaževal. To ima 

tako za družbo kot ekonomijo velike izgube, saj se zmanjšuje produktivnost delovne sile in 

splošno zdravje naravnih sistemov. Evropska komisija za okolje (EEA) ugotavlja, da se je 

kvaliteta zraka v zadnjih 60 letih v Evropi izboljšala, a še vedno ne dosega zadanih standardov 

niti priporočil Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Po njihovih raziskavah (Air quality 

in Europe, 2017) je učinek slabe kvalitete zraka na poslabšano zdravje ljudi najbolj viden v 

urbanih območjih, kjer je posebno zaskrbljujoča visoka vrednost prašnih mikro delcev ter 

zmanjševanje biodiverzitete. Kot glavna onesnaževala so omenjeni dušikovi oksidi, žveplovi 

oksidi, amonijak in nemetanske hlapljive organske spojine (NMVOC) (Air pollution-emissions 

of selected pollutants, 2015). Kot glavni vir onesnaževanja naštevajo industrijo, transport 

(kurjenje fosilnih goriv tako za potrebe proizvajanja elektrike kot proizvodnje same), 

kmetijstvo, ravnanje z odpadki, domača gospodinjstva, določen delež pa pripisujejo tudi 

naravnim virom onesnaževanja, kot so izbruhi vulkanov, prašni veter ... (Air pollution sources, 

2017). 

Agencija za varstvo okolja (EPA) je organizacija v Združenih državah Amerike za nadzor, 

preiskovanje in postavljanje smernic z onesnaževali, ki lahko škodujejo človeštvu in okolju. 
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Njihov seznam atmosferskih polutantov je sestavljen iz šestih najpogostejših človeku in okolju 

nevarnih snovi. To so: prizemni ozon, ogljikov oksid, žveplov dioksid, svinec, dušikov dioksid 

in mikro delci (Criteria Air Pollutants, 2018). Hill (2004) navaja še dodatne razrede polutantov: 

hlapne organske spojine (VOC), nevarni zračni polutanti (HAP) ter organske spojine in 

anorganske spojine. Ob tem omeni, da se nekatere snovi pojavijo v več razredih, saj ob reakciji 

z drugim polutantom ali drugo snovjo spremenijo sestavo in tako preidejo v drugi razred (Hill, 

2004). 

 

OGLJIKOV OKSID 

Ogljikov oksid ali ogljikov(II) oksid (CO) je brezbarven, vnetljiv plin brez vonja in je produkt 

nepopolnega izgorevanja snovi, ki vsebujejo ogljik. Če so izpolnjeni idealni pogoji za gorenje 

in če je kisik pri reakciji v prebitku, pride do popolnega izgorevanja. Pri takšnem gorenju se 

tvori ogljikov dioksid (CO2), ki je od ogljikovega oksida (CO) veliko manj strupen. Ogljikov 

oksid predstavlja več kot 50 % vseh onesnaževalcev tako v ZDA kot tudi drugod po svetu 

(Lagzi, Mezsaros, Gelybo in Leelossy, 2013). Za človeka so nevarne že dokaj majhne 

koncentracije, na primer koncentracije, dosežene v mestnem prometu. Ogljikov oksid ima v 

primerjavi s kisikom 250-krat večjo afiniteto za vezavo na hemoglobin (barvilo v krvi, ki služi 

za transport kisika po telesu), kar pomeni, da se bo na hemoglobin uspešneje vezal in tako 

izpodrinil kisik. Ob tem so najbolj ogroženi ljudje z občutljivim srcem, saj že majhne 

koncentracije ogljikovega oksida negativno vplivajo na delovanje srca. Izpostavljenost plinu 

povzroča glavobol (pomanjkanje kisika v možganih), vrtoglavico, utrujenost in zaspanost. 

Izpostavljenost plinu v večjih koncentracijah v zaprtih prostorih je smrtno nevarna, saj po prej 

omenjenih simptomih sledi nezavest ter nato smrt (Hill, 2004). 

Ker se ogljikov oksid tvori ob nepopolnem gorenju z ogljikom bogatih snovi, je virov tega 

strupenega plina v sodobnem svetu veliko. V mestih je glavni vir promet (v motorjih z notranjim 

izgorevanjem prihaja do nepopolnega izgorevanja), ki proizvede 80–90 % vsega ogljikovega 

oksida. Povečanim koncentracijam so zato izpostavljeni vsi vozniki, ki v kolonah čakajo v 

gostem prometu, policisti in redarji, ki nadzorujejo promet, delavci na parkiriščih ter mehaniki 

(Hill, 2004). Avtomobilska industrija je v ta namen razvila sistem, imenovan »start-stop«. 

Sistem omogoča, da se ob mirovanju vozila (čakanje na semaforju ali v koloni) motor ugasne, 

a ostane v pripravljenosti za takojšnje delovanje ob pritisku voznika na sklopko oziroma z 

odmikom noge od zavore. Posledica je zmanjšana poraba goriva in manjši izpusti onesnaževal 



 

6 
 

v ozračje, kar se izraža v čistejšem ozračju (Fonseca, Casanova in Valdes, 2011). Raziskave 

ugotavljajo, da se dejanski izpusti s takim sistemom v mestih zmanjšajo za 10–15 % (Fonseca 

idr., 2011). Povečanim koncentracijam ogljikovega oksida so izpostavljeni tudi vsi redni 

kadilci, zopet kot rezultat nepopolnega izgorevanja. Velik vir ogljikovega oksida je tudi 

energetika, saj se ogljikov oksid kot stranski produkt pojavlja v vseh termoelektrarnah, ki za 

proizvajanje električne energije uporabljajo premog ali pa zemeljski plin. Vira ogljikovega 

oksida sta tudi kurjenje biomase ter oksidacija metana ali drugih ogljikovih oksidov v atmosferi 

(Hill, 2004). 

ŽVEPLOVI OKSIDI 

Žveplov dioksid (SO2) predstavlja 18 % vseh onesnaževal v naši atmosferi in je, takoj za 

ogljikovim oksidom, drugo najpogostejše onesnaževalo v naši atmosferi. Je brezbarven plin 

ostrega vonja, ki se tvori ob gorenju fosilnih goriv. Posebej veliko ga nastaja ob kurjenju 

premoga v termoelektrarnah ali tovarnah, saj je bogat z žveplom. Poleg žveplovega dioksida ob 

gorenju nastanejo tudi druge oblike žveplovih oksidov (SOx), ki se vežejo z drugimi zmesmi v 

zraku in tvorijo drobne delce (PM) (Sulfur Dioxide (SO2) Pollution, 2018). Taki delci so še 

posebej nevarni in dokazano povečajo število obolelih za rakom na pljučih (22- do 36-odstotno 

povišanje), saj zaradi svoje velikosti pridejo mimo vseh človekovih mehanizmov filtriranja 

zraka in prodrejo globoko v pljuča ter v krvni sistem. Poleg rakavih obolenj povzročajo tudi 

mutacije v dednem zapisu (DNK), srčne zastoje ter prezgodnje smrti (Raaschou Nielsen idr., 

2013). Podobno kot ozon, žveplovi oksidi zavirajo rast rastlin, saj uničujejo liste rastlin. Velike 

koncentracije žveplovih in dušikovih oksidov, se lahko prenašajo po atmosferi z zračnimi 

tokovi. V taki masi se mešajo z zrakom, vodo in ostalimi delci ter ustvarjajo pojav, imenovan 

kisli dež, ki poleg uničevanja infrastrukture uničuje rastline in pridelke (Hill, 2004). 

DUŠIKOVI OKSIDI 

Dušikovi oksidi (NOx) so skupina plinov, ki spada med pomembne onesnaževalce zemeljske 

atmosfere. Kot indikator količine dušikovih oksidov se največkrat uporablja dušikov dioksid 

(NO2). Vir dušikovega dioksida niso fosilna goriva, temveč izgorevanje le-teh pri visokih 

temperaturah. V motorjih z notranjim izgorevanjem so se kot ukrep za zmanjšanje izpustov 

ogljikovega oksida uvedle višje delovne temperature motorja, kar naj bi posledično pripeljalo 

k boljšemu izgorevanju fosilnih goriv. Ob tako visokih temperaturah pa dušik v ozračju reagira 

s kisikom ter tako tvori dušikove okside (NOx). V atmosferi se v suhih pogojih tvorijo nitrati 

(V), v vlažnih pa dušikova(V) kislina (HNO3). Oba produkta povzročata zakisanost tal ter kisli 
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dež (Hill, 2004). Dušikovi oksidi zmanjšujejo koncentracijo stratosferskega ozona (O3) ter 

povečujejo količino troposferskega ozona (O3), saj delujejo kot prekurzorji za njegov nastanek. 

Ob vezavi z drugimi molekulami v ozračju, podobno kot žveplovi oksidi, tvorijo mikro delce 

(PM), ki lahko prodrejo globoko v pljuča (Nitrogen Dioxide (NO2) Pollution, 2016). Polovica 

vsega dušikovega dioksida nastane kot posledica kurjenja fosilnih goriv v motornih vozilih, 

približno 30 % ga proizvedejo termoelektrarne, industrija pa je zaslužna za nastanek preostalega 

dušikovega dioksida. Za človeka je povečana količina dušikovih oksidov v ozračju nevarna, saj 

povzročajo oteženo dihanje, zmanjšujejo odpornost ter slabšajo stanja, kot sta astma in 

bronhitis, lahko pa povzročijo tudi vnetje pljuč (Hill, 2004). 

CFC 

CFC je kratica za skupino plinov (klorofluoroogljiki), ki so sintetičnega nastanka. Že iz imena 

je razvidno, da so molekule spojine, sestavljene iz ogljika, vodika, klora in fluora (Hill, 2004). 

Zaradi svoje netoksičnosti in nevnetljivosti so se uporabljali kot potisni plini pri raznih sprejih 

ter kot protipožarna sredstva. Najbolj jih poznamo kot hladilna sredstva za hladilnike in 

zmrzovalnike, saj so v začetku 20. stoletja nadomestili do takrat za človeka nevarne pline 

žveplov dioksid, amonijak ter metil klorid. Negativne učinke CFC-jev so prvič zabeležili leta 

1985, ko so nad Antarktiko odkrili močno zmanjšanje ozonske plasti. Raziskave kažejo, da ima 

ena molekula CFC-ja možnost uničenja 100.000 molekul ozona, saj v stratosferi lahko ostanejo 

od 50 do 150 let. Nekatere države so na rezultate raziskav reagirale in leta 1987 podpisale 

Montrealski protokol. Po tem protokolu bi morali proizvodnjo plinov do leta 2000 zmanjšati za 

polovico. Z Londonskim amandmajem leta 1990 so politiko v boju proti snovem, ki tanjšajo 

ozonsko plast, še zaostrili in do leta 2000 zahtevali popolno prenehanje proizvodnje CFC-jev. 

Atmosferske meritve kažejo, da se je rast koncentracije CFC-jev po letu 2000 ustavila, ustalila 

in po letu 2005 začela padati (Chlorofluorocarbons (CFCs), b. d.), debelina ozonske plasti pa 

se počasi veča (NASA Study: First Direct Proof of Ozone Hole Recovery Due to Bhemicals 

Ban, 2018).  

DELCI PM10 IN PM2,5 

Poimenovanje mikrodelci (PM) velja za mešanico trdnih in kapljevinastih delcev, ki se nahajajo 

v zraku. Oznaki 2,5 ter 10 označujeta velikost delcev v mikrometrih (µm). Delci nimajo enake 

zgradbe, saj lahko nastanejo kot posledica mešanja velikega števila različnih snovi, prav tako 

se razlikujejo v obliki. Večina jih nastane v atmosferi kot posledica kompleksnih reakcij. Tak 
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primer je, na primer, mešanje žveplovega dioksida in dušikovih oksidov (Particulate Matter 

Basics, 2016). 

Delci so nevarni zaradi svoje velikosti, saj človeško telo nima mehanizma, ki bi tako majhne 

delce učinkovito zaustavil. Taki delci lahko prodrejo globoko v pljuča in celo v krvni obtok, 

kjer lahko povzročijo različne zdravstvene probleme (Particulate Matter Basics, 2016). Kot 

posledice vdihovanja delcev PM10 in PM2,5 EPA našteva: nepravilno bitje srca ter poslabšanje 

astme, zmanjšano delovanje pljuč, oteženo dihanje in kašljanje, srčne kapi ter prezgodnje smrti 

pri ljudeh s srčnimi in pljučnimi obolenji. Delci imajo prav tako negativne učinke na okolje. 

Zaradi svoje majhnosti in lahkosti lahko s pomočjo vetra prepotujejo velike razdalje in na 

mestih, kjer pristanejo, povzročajo zakisanost tal, zmanjšanje hranil v prsti, poškodbe 

občutljivih gozdov in pridelkov ter pripomorejo k nastanku kislega dežja (Health and 

Environmental Effects of Particulate Matter, 2018) 

SVINEC 

Poznavanje in uporaba te modrikasto bele kovine sega še v antične čase. Najstarejši znani 

izdelek iz svinca je svinčena posoda egiptovskega izvora, ocenjena na 4000 let pred našim 

štetjem. Svinec se je najprej uporabljal v umetnosti (barve in nakit), saj s pravilnim razmerjem 

vsebnosti svinca dosežemo močnejše in bolj obstojne barve, v rimskem cesarstvu pa se je zaradi 

njegove odpornosti na korozijo njegova uporaba razširila na gradbeništvo (izdelovanje cevi, 

akvaduktov) ter gospodinjstvo (posode za kuhanje). Ker je svinec za oblikovanje mehka kovina, 

so ga Rimljani uporabljali za izdelovanje ograj, lestencev in drugih okrasnih izdelkov 

(Thornton, Rautiu in Brush, 2001). Kljub široki uporabi svinca pa je le-ta za človeka lahko 

smrtno nevaren. Posledice daljše izpostavljenosti svincu so ljudje opazili že v antičnih časih, a 

se dejansko omejevanje in nadzor tega elementa nista zgodila vse do leta 1974 (Thornton idr., 

2001). Svinec lahko preide v naše telo preko vdihavanja ali z zaužitjem (voda ali hrana). Najbolj 

ranljiva skupina so otroci, mlajši od šestih let, ter nosečnice. Pri otrocih se ob vezavi svinca v 

živčevje pokažejo težave pri učnih sposobnostih (zmanjšanje vrednosti IQ), kot tudi težave s 

koncentracijo, upočasnjeno rastjo, sluhom ter kardiovaskularnimi motnjami (Learn about Lead, 

2017). Pri nosečnicah se ob sproščanju kalcija iz kosti sprošča tudi svinec, kar povzroči 

upočasnjeno rast zarodka, lahko pa tudi prezgodnji porod (The Effects of Workplace Hazards 

on Female Reproductive Health, 1999). Svincu so izpostavljeni tudi novorojenci, saj se, zopet 

kot kalcij, prenaša preko materinega mleka. Pri odraslih svinec povzroča kardiovaskularne 

motnje, visok krvni tlak, poslabša delovanje ledvic, povzroča reproduktivne motnje (tako pri 

moških kot pri ženskah) ter motnje živčnega sistema (Learn about Lead, 2017). V 20. stoletju 
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(od 1923) se je svinec (v obliki svinčevega tetraetila) uporabljal kot dodatek gorivom, saj je 

dvigoval oktansko število goriva. V nadaljnjih letih so se začele obsežne raziskave (The Secret 

History of Lead, 2000), ki so kazale na negativne vplive izgorevanja in pošiljanja svinca v 

ozračje tako za okolje kot tudi za ljudi. Takrat močna naftna industrija ter velika gospodarska 

rast (in posledično veliko povpraševanje po energiji) so take raziskave izpodbijali in naredili 

veliko, da se je svinec obdržal v gorivih za komercialno uporabo vse do leta 1970, ko se je 

začelo njegovo omejevanje, popolna prepoved pa je začela veljati šele leta 2000 (The Secret 

History of Lead, 2000). 

Svinec se v naravi nalaga v tleh ter v vodi in pri tem ogroža tako živali kot rastline. Večje 

koncentracije svinca zavirajo rast rastlin, zmanjšujejo fotosintezo, otežujejo privzem vode ter 

mineralov in uničujejo koreninski sistem. Pri živalih se svinec nalaga in povzroča oteženo 

filtracijo ter motnje živčevja pri vretenčarjih. (Sharma in Dubey, 2005) 

OZON V NIŽINAH 

Ozon (O3) je glavna sestavina širši javnosti bolje poznanega smoga, natančneje, fotokemičnega 

smoga. Fotokemični smog nastaja kot posledica velike količine izpušnih plinov ob mešanju 

dušikovih oksidov, ozona, hlapnih organskih spojin in kisika, ob prisotnosti toplote in UV-

svetlobe (Ecosystem Effects of Ozone Pollution, 2017). Kot rezultat nastaja mlečno bela do 

rjavkasta meglica, ki draži oči, otežuje dihanje in je ob daljši izpostavljenosti človeku zelo 

nevarna, saj povzroča kardiovaskularne težave, težave živčevja in razna obolenja dihal. Prav 

tako škoduje živalim in rastlinam, potuje pa lahko tudi do 500 km od izvora (Sillman, 2003). 

Glavni viri za nastanek ozona v nižinah so promet (vozila z notranjim izgorevanjem), industrija 

(tovarne) ter energetika (termoelektrarne). Ker sta za nastanek potrebni tudi toplota in močna 

svetloba, se največkrat pojavlja v poletnih mesecih. Kemijsko je tak ozon identičen ozonu v 

stratosferi, ki površje Zemlje ščiti pred UV-žarki, a je ob zadrževanju v nižjih plasteh 

(troposferi) in večjih količinah za zdravje škodljiv (Ecosystem Effects of Ozone Pollution, 

2017). Najbolj ranljivi so otroci, starejši, bolniki s pljučnimi obolenji ter zaposleni v prometu. 

Ozon draži tako grlo kot pljuča, slabša stanja, kot sta astma in bronhitis, povzroča bolečine v 

prsih ter poškodbe pljučnega tkiva. Negativno vpliva tudi na vegetacijo, saj zavira rast mladih 

rastlin, upočasnjuje fotosintezo ter povzroča večjo občutljivost rastlin na bolezni, zajedavce ali 

druge onesnaževalce (Hill, 2004). 
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2.2.2. TOPLOGREDNI PLINI 

Toplogredni plini imajo za okolje negativne vplive, med njimi je najbolj poznan učinek tople 

grede. V ozračju so najbolj zastopani ogljikov dioksid (CO2), vodna para (H2O), metan (CH4), 

amonijak (NH3), dušikov(I) oksid (N2O), troposferski ozon (O3) ter klorofluoroogljiki (CFC) 

(Hill, 2004). 

OGLJIKOV DIOKSID 

Ogljikov dioksid je glavni toplogredni plin v našem ozračju, saj je zaslužen za približno 50 % 

današnjega segrevanja. Od vseh ostalih toplogrednih plinov ima ogljikov dioksid dolgo 

življenjsko dobo v atmosferi, saj v njej ostaja tudi do več kot 100 let. Največji vir ogljikovega 

dioksida je gorenje fosilnih goriv (nafta, premog, zemeljski plin), ki predstavlja 80 % vsega 

proizvedenega ogljikovega dioksida. Glavni sektor proizvajanja ogljikovega dioksida je 

energetika (termoelektrarne) s 35 %, sledi pa mu promet (vozila z motorjem z notranjim 

izgorevanjem), ki proizvede približno 34 % ogljikovega dioksida (Greenhouse Gas Emissions, 

2016). Svoje doda tudi izsekavanje gozdov, saj podrta drevesa ne privzemajo več atmosferskega 

ogljikovega dioksida, k temu pa moramo prišteti tudi drevesa, ki zgorijo ali so namenjena za 

ogrevanje, saj se s tem zopet poveča količina ogljikovega dioksida v ozračju. Naravni viri 

ogljikovega dioksida so izbruhi vulkanov, respiracija rastlin in živali, izpusti iz oceanov in 

kopnega ter mikrobi, ki ob razkrajanju organskega materiala proizvajajo ogljikov dioksid. Kljub 

povečani koncentraciji ogljikovega dioksida v ozračju znanstveniki ocenjujejo, da je v morjih 

vezanega za približno 50 % več ogljikovega dioksida, vse rastline pa naj bi imele vezano kar 

trikrat toliko ogljikovega dioksida, kot ga je v atmosferi (Hill 2004). Ogljikov dioksid 

predstavlja dodatno grožnjo pri reakciji z vodno paro v atmosferi in vodo v morjih, saj lahko, 

poleg bikarbonata in karbonata, tvori šibko ogljikovo(IV) kislino, ki niža pH tako tal kot voda 

in morij ter s tem ogroža ekosistem (Hill 2004). Za zmanjšanje količine ogljikovega dioksida 

je najhitrejša pot zmanjšanje porabe fosilnih goriv. Ker se v gospodarsko rastočem svetu to zelo 

težko doseže, poskušajo države kompenzirati s spodbujanjem podjetij k optimizaciji obstoječih 

sistemov in razvoju sistemov z nižjo porabo ter k uvajanju ekoloških standardov. Prav tako se 

spodbuja javni promet in pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov. Na ravni 

potrošnika se stremi k premišljenemu kupovanju in rabi energije (ugašanje luči, elektronskih 

naprav ipd.) (Greenhouse Gas Emissions, 2016). 
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VODNA PARA 

Voda ima od vseh toplogrednih plinov v atmosferi največji delež, a glede na vse pline v našem 

ozračju predstavlja zgolj 1 % celote. Glede vloge v celotnem procesu povečanega učinka tople 

grede si znanstveniki še niso povsem enotni. Jasno je, da večja količina vodne pare v atmosferi 

povečuje učinek tople grede, a obstajajo možnosti, da ima določena, še večja koncentracija 

vodne pare v atmosferi, obratne učinke (It’s Water Vapor, Not the CO2, b. d.). Znano je, da se 

zaradi posledice izpustov ostalih toplogrednih plinov (ogljikovega dioksida, metana …), 

temperature višajo, s tem se povečuje izhlapevanje vode, kar privede do povečane koncentracije 

vodne pare v atmosferi, ki naj bi po nekaterih ocenah povečala učinek tople grede in ostalih 

toplogrednih plinov do 200 % (Water Vapor Confirmed as Major Player in Climate Change, 

2008). 

METAN 

Metan (CH4) je plin brez barve in vonja, ki je v atmosferi prisoten le v manjših koncentracijah 

(1,72 ppm). Kljub majhnemu deležu v atmosferi pa je to »močan« toplogredni plin, saj v 

primerjavi z ogljikovim dioksidom absorbira kar 25-krat več infrardeče svetlobe, odbite od 

površja Zemlje. Večje geološke zaloge metana so območja permafrosta ter ledeniki, kjer je 

metan ujet v ledu. Ob povišanih temperaturah ozračja prihaja do taljenja, ki iz permafrosta in 

ledenikov sprosti še več metana, s čimer se povečuje učinek tople grede, ki zopet zvišuje 

temperaturo ozračja. Še večji rezervoarji so oceani, kjer je metan vezan v trdnem stanju v obliki 

metan hidrata ((CH4)4(H2O)23) (Lagzi idr., 2013). V atmosfero metan večinoma sproščajo 

anaerobne bakterije v procesu anaerobnega razkrajanja (po navadi v vlažnih, toplih tleh). Glavni 

vir metana sta kmetijstvo in živinoreja. Vzreja goveda in ovac proizvede kar 15 % vsega metana 

v ozračju. Med glavne vire sodijo tudi odlagališča odpadkov (če se odpadke zalaga z zemljo), 

ki proizvedejo 7 % vsega metana. Ostali antropogeni viri so naftna polja, riževa polja ter 

sproščanje metanovih plinskih žepov ob vrtanju premoga (Hill, 2004)  
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2.2.3. POSLEDICE ONESNAŽEVANJA  

KISLE PADAVINE 

 Zaradi izbruhov vulkanov, strel in zaradi kurjenja fosilnih goriv se med ostalimi v ozračje 

sproščajo tudi žveplovi oksidi, dušikovi oksidi, amonijak ter delci zakisljevalnih in 

nevtralizirajočih spojin. Vse naštete snovi se tako sprostijo v atmosfero, kjer pridejo v stik z 

vlago in vodo, kar povzroči nastanek večje količine močnih kislin (dušikova(V) in žveplova(VI) 

kislina). Ker gre za kisline, se pH tal na območju, kjer se kopičijo, niža. Ker je večina živih 

organizmov prilagojena le na rahlo kisle razmere, ob tem povzročajo veliko škodo tako v 

gospodarskem (uničevanje pridelkov in stavb) kot tudi naravovarstvenem (uničevanje gozdov 

in vodnih ekosistemov) pogledu (Lagzi idr., 2013). 

ZMANJŠEVANJE KONCENTRACIJE STRATOSFERSKEGA OZONA 

Ozon (O3) se lahko zadržuje v stratosferi (10–50 km nad površjem Zemlje) ali v troposferi (0–

10 km, le 10 % vsega ozona). Pasu, kjer se ozon zadržuje, pravimo ozonski plašč, saj kot 

nekakšen plašč objema Zemljo in jo ščiti pred premočnim UV-žarčenjem, ki prihaja od Sonca 

in bi ogrozilo življenje na Zemlji. Ozon (in posledično tudi plašč) je v nenehnem naravnem 

ciklu razpada in tvorbe. Za nastanek sta potrebna enoatomni kisik (O), molekula kisika (O2) ter 

tretja molekula, ki ob reakciji odnese nastalo energijo in jo označimo s črko M (po navadi je to 

molekula kisika (O2) ali dušika (N2)).  

Potek reakcije: O + O2 + M  O3 + M 

Razpad ozona poteče zaradi absorpcije (ultravijolične) svetlobe valovnih dolžin (hν) 240–320 

nm, pri čemer ozon razpade na molekulo in atom kisika. 

Potek reakcije: O3 + hν  O2 + O 

Preko teh dveh mehanizmov se ohranja ravnovesje, ki omogoča funkcionalen ozonski plašč in 

s tem primerno zaščito za Zemljino površje. Težava nastane, če se ozonska plast preveč stanjša, 

saj je s tem Zemljino površje izpostavljeno veliko večji količini UV-žarkov, kar je nevarno tako 

za ljudi kot za okolje (Saha, 2008). 
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2.3. RAZUMEVANJE ATMOSFERSKIH POJAVOV PRI UČENCIH, 

DIJAKIH IN ŠTUDENTIH 

Če pri učečih želimo doseči trajno razumevanje okoljskih učnih vsebin, moramo te učne vsebine 

poučevati skozi celotno vertikalo izobraževanja. Okoljske učne vsebine bi morale biti posredno 

vključene v predmetnike vseh naravoslovnih predmetov, saj bi na ta način spodbujali tudi 

medpredmetno povezovanje (Kişoğlu, Gürbüz, Erkol in Akilli, 2010). Poučevanje o okolju je 

priporočeno že pri mlajših otrocih, saj s tem spodbujamo trajnostni življenjski slog. Taki otroci 

bodo razvili večjo občutljivost do okolja in bodo v poznejših letih s svojim ravnanjem skrbeli 

za njegovo zaščito in ohranitev (Bradley, Waliczek in Zajicek, 1999). 

Rezultati raziskave kažejo, da imajo učenci v povezavi z naravoslovnimi pojmi razvita številna 

napačna razumevanja (Salem in Ali, 2010). napačna razumevanja lahko definiramo kot 

nepravilne predstave oziroma ideje, oblikovane na podlagi osebnega doživetja, ki privede do 

nepravilnega razumevanja predmeta ali pojava (Martin, Sexton in Gerlovich, 2002). Pojavijo 

se lahko kot posledica neučinkovitega poučevanja in nejasne razlage pojmov (Treagust, Duit in 

Nieswandt, 2000). Nepravilne predstave, ki jih imajo razvite učeči, moramo obravnavati in 

odpravljati, saj učečim močno ovirajo in omejujejo nadaljnje učenje (Ozdemir in Clark, 2007). 

Raziskava (Karpudewan, Zain in Chandrasegaran, 2017) kaže, da imajo učenci veliko napačnih 

predstav tudi na področju okoljskih učnih vsebin, saj slabo ločujejo med splošnimi okoljskimi 

problemi in globalnim segrevanjem. 

O napačnih predstavah sestave ozračja pri učencih piše tudi raziskovalec Yazdanparast (2013), 

ki ugotavlja, da 45,1 % (od skupno udeleženih 2140) učencev in dijakov med 12. in 18. letom 

starosti kot najbolj zastopan plin v neonesnaženi atmosferi označuje kisik in da le 23,7 % 

vprašanih ve, da je ta plin dušik. Podobne rezultate prikazujeta raziskovalca Valeiras in Godoy 

(2007), ki sta v raziskavo vključila argentinske in portoriške učence. Velik delež argentinskih 

učencev (87 %) je kot najbolj zastopan plin v atmosferi označil kisik. Pri učencih iz Portorika 

je bil ta odstotek nekoliko manjši (68 %), a še vedno dovolj nazorno kaže napačne predstave o 

sestavi atmosfere. Učenci verjetno kisik povezujejo z dihanjem in iz tega izpeljejo povezavo, 

da mora biti ta plin najbolj zastopan (Myers, Boyes in Stanisstreet, 2004). Pri učencih v Veliki 

Britaniji, starih med 11 in 16 let, beležijo nekoliko boljše rezultate, vezane na poznavanje učne 

vsebine o sestavi ozračja. Skoraj vsi učenci (85 %) so prepoznali, da je kisik sestavni del 

neonesnažene atmosfere, dušik pa je kot sestavni del neonesnažene atmosfere prepoznalo 60 % 

učencev (Myers, Boyes in Stanisstreet, 1999). 
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Raziskovalca Sah in Bellad (2015) sta ugotovila, da učenci med 12. in 15. letom starosti 

prepoznajo kot glavne onesnaževalce ozračja kurjenje premoga (71,25 %), le 2,25 % pa jih je 

med glavne onesnaževalce uvrstilo tudi kurjenje ostalih fosilnih goriv, na primer nafte. Tudi 

druge raziskave kažejo, da učenci po večini kot glavne onesnaževalce prepoznajo promet, 

industrijo in energetiko (Dimitriou in Christidou, 2007; Myers idr., 1999; Myers idr., 2004; Sah 

in Bellad, 2015), sledijo uporaba sprejev, gnojil in pesticidov (Dimitriou in Christidou, 2007). 

Da imajo učenci težave z razumevanjem procesa gorenja snovi in produktov, ki pri tem 

nastajajo, pišejo v delu The Effect of Practical Work on Students Understanding of Combustion 

(Watson idr., 1995). Raziskavo, ki so jo opravili z učenci starimi med 14 in 15 let kaže, da 

učenci ne razumejo poteka same reakcije vžiga in gorenja, niti ne razumejo, kaj se s snovmi 

tako v odprtem kot tudi v zaprtem sistemu dogaja (ne razumejo ali ne upoštevajo zakona o 

ohranitvi mase) in tako menijo, da snov, ki gori, preprosto izgine. Večina učencev kot produkt 

gorenja navaja toploto in pline, ne znajo pa našteti plinov, ki pri tem nastanejo, niti ne omenjajo 

nastanka trdnih delcev. Do podobnih zaključkov pride tudi Meheut (1985), ki ugotavlja, da črn 

madež, ki se pojavi na steklu, pod katerim gori sveča, učenci označujejo kot spremembo v steklu 

in ne kot produkt gorenja le-te. 

Raziskovalec Dove (1996) v svoji raziskavi prihaja do zaključkov, da večina učencev prepozna 

glavne vire povzročiteljev kislin padavin (industrija, transport), ne prepoznajo pa dejanskih 

snovi, ki vstopajo v atmosfero in povzročajo kisle padavine. Tudi Gambro in Switzky (1996) 

ugotavljata, da večina učencev prepozna glavne vire in posledice izpusta onesnaževalcev, ki 

povzročajo kisle padavine v ozračju, ne pridejo pa do spoznanja, da take padavine preko 

spremembe pH ogroža tako pridelke kot živali in okolje. Marinopoulos in Stavridou (2002) 

ugotavljata, da učenci z delom po skupinah dosežejo boljše rezultate od učencev, ki so naloge 

reševali posamično. V njuni raziskavi so učenci, ki so delali po skupinah (3–5 učencev na 

skupino), v kar 90 % pravilno odgovorili, da so za nastanek kislih padavin krivi zračni 

onesnaževalci, ki z vodo v zraku reagirajo in pri tem tvorijo kisline. Raziskave kažejo, da učenci 

menijo, da so za pojave, kot so kisle padavine, tanjšanje ozonske plasti in povečan učinek tople 

grede, odgovorni isti povzročitelji (Dimitriou in Christidou, 2007; Marinopoulos in Stavridou, 

2002). 

Dimitriou in Christidou (2007) ugotavljata, da učenci ne znajo navesti glavnih onesnaževal 

zraka, saj so le nekateri omenili ogljikov dioksid, ogljikov oksid ter spojine, ki vključujejo 

dušik. Myers idr. (1999) ugotavljajo, da učenci največkrat kot polutante omenjajo ogljikov 

oksid, ogljikov dioksid in klorofluoroogljike (CFC-je).  
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Dove (1996) ugotavlja, da ima večina učencev napačno predstavo o delovanju toplogrednih 

plinov, je pa večina učencev med najpogostejše toplogredne pline uvrstila ogljikov dioksid, 

CFC-je ter ogljikov oksid, le redko se je kot odgovor pojavil tudi metan. 

Sah in Bellad (2015) ugotavljata, da učenci prepoznajo negativen vpliv globalnega segrevanja 

na zdravje ljudi, saj večina učencev našteva posledice kot so kardiovaskularne in respiratorne 

bolezni. Kot glavno posledico globalnega segrevanja na okolje večina učencev označuje 

nastanek ozonske luknje. Ugotavljata, da učenci nimajo ustreznega razumevanja pojmov in 

mehanizmov globalnega segrevanja, zato vse označujejo kot onesnaževalce ozračja. 

Shepardson, Niyogi, Choi in Charusombat (2009) ugotavljajo, da polovica učencev meni, da bi 

povečan učinek tople grede talil ledenike in bi se zaradi tega višina morij dvignila, druga 

polovica pa meni, da bi se zaradi povišane temperature povečalo izhlapevanje in bi zato višina 

morske gladine upadla. Skoraj vsi učenci se strinjajo, da bi povečan učinek tople grede 

povzročil toplejše ozračje. Tretjina le-teh meni, da bi bili zato dnevi toplejši in zime milejše, 

petina učencev meni, da bi bilo manj padavin (tako dežja kot snega), desetina pa da bi bilo 

padavin več (zaradi večjega izhlapevanja). Le nekaj jih meni, da bi povečan učinek tople grede 

povzročil tudi več neviht in pogostejše tornade.  

Dove (2006) ugotavlja tudi, da učenci ozonu pripisujejo vlogo odbojnega plašča pred prodorom 

sončnih žarkov. Kot posledico ozonske luknje označujejo povečan učinek tople grede. Več kot 

polovica učencev razume vlogo ozona v atmosferi in dejstvo, da je ozonski plašč nujno potreben 

za ohranitev življenja na Zemlji, a so predstave o delovanju ozonskega plašča napačne, saj si 

večina učencev ozonski plašč predstavlja kot nepropustno kupolo, ki služi za odbijanje sončnih 

žarkov in s tem preprečevanje segrevanja ozračja (Dimitriou in Christidou, 2007; Dove, 1996; 

Shepardson idr., 2009). Nastanek ozonske luknje pogosto pripisujejo onesnaževanju s 

toplogrednimi plini, kot sta ogljikov dioksid in ogljikov oksid. Ne poznajo mehanizma, ki 

povzroča razpad ozonske plasti, kot glavne vire, ki omogočajo zmanjševanje koncentracije 

stratosferskega ozona, pa označujejo promet ter izpušne pline. Raziskovalci Dimitriou in 

Christidou (2007); Dove (1996); Shepardson idr. (2009), ugotavljajo, da dosegajo dijaki zaradi 

razvoja kompleksnejših idej in abstraktnega razmišljanja boljše rezultate glede razumevanja 

ozona, zmanjševanja in nastanka ozonske plasti kot mlajši učenci. Dove (1996) ugotavlja, da 

učenci dobro poznajo negativne učinke CFC-jev na ozonsko plast, ne znajo pa razložiti 

mehanizma, ki ozonsko plast uničuje. Kot razlog za dobro poznavanje negativnih učinkov CFC-

jev avtorica navaja veliko izpostavljenost v javnosti in medijih. Dimitriou in Christidou (2007) 

ugotavljata, da 10 % učencev prepoznava onesnaževanje ozračja kot vzrok za razpad ozonske 
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plasti in povečevanje ozonskih lukenj. V raziskavi Myers idr. (1999) ugotavljajo, da kot 

posledico onesnaževanja ozračja na okolje učenci v 30 % prepoznajo nastanek ozonske luknje. 

Shepardson idr. (2009) ugotavljajo, da je pri učencih v sedmem razredu znanje o snoveh, ki 

uničujejo ozonsko plast in o posledicah, ki jih uničevanje ozonske plasti prinaša, slabo. 

O ozonu v nižinah med učenci prevladujejo napačne predstave, saj učenci kot vzrok za nastanek 

pojava označujejo ogljikov dioksid (Shepardson idr. 2009).  

Shepardson idr. (2009) ugotavljajo, da tudi pri fotokemičnem smogu prevladujejo napačne 

predstave, saj učenci kot vzrok za nastanek pojava označujejo ogljikov dioksid. To kaže na 

nerazumevanje mehanizma nastanka. Učencem bi morali bolje razložiti procese, jih večkrat 

poudarjati in izpostavljati razlike. Priporočeno bi bilo več primerov iz njihovega vsakdanjega 

življenja, da bi si razlike in podobnosti lažje in boljše zapomnili. Myers idr. (1999) ugotavljajo, 

da kot posledico onesnaževanja ozračja le nekaj učencev omeni fotokemični smog.  

 

2.4. UČNE VSEBINE, POVEZANE Z ONESNAŽEVANJEM OZRAČJA 

Ker so v preizkusu znanja s trodelnimi vprašanji zajeti pojmi: topla greda, ozonska luknja, 

globalno segrevanje, kisli dež, fotokemični smog in onesnaževalo, je bila opravljena analiza 

učnih načrtov izbranih predmetov, kjer se učenci s temi pojmi tudi srečajo.  

Pregledani so bili učni načrti za predmete: spoznavanje okolja (1.–3. razred), naravoslovje in 

tehnika (4. in 5. razred), naravoslovje (6. in 7. razred) ter biologija (8. in 9. razred).  

S pojmom onesnaževanje se učenci v osnovnih šolah seznanijo že v prvem razredu pri predmetu 

spoznavanje okolja, pri tematskem sklopu: Okoljska vzgoja. Tam je pod učno vsebino zapisano 

tudi: Onesnaževanje okolja. V sklopu onesnaževanja se vsi najbolj nagibajo k ločevanju 

odpadkov in obvezi, da se odpadke ne odlaga v naravo, temveč v odpadku primerne koše za 

smeti. Učenci spoznajo, da je človek tisti, ki onesnažuje in da mora za svoje okolje poskrbeti 

ter ga primerno varovati (Kolar, Krnel in Velkavrh, 2011). 

Obseg znanja o onesnaževanju se dopolnjuje v drugem razredu, kjer se pri predmetu 

spoznavanje okolja, pri tematskem sklopu Okoljska vzgoja pod vsebino pojavlja: Posledice 

onesnaževanja za živa bitja. Učenci najprej utrdijo znanje iz prejšnjega leta o odlaganju in 

ločevanju odpadkov. Temu dodajo tudi ločevanje baterij, pomembno vlogo pa se daje 

kupovanju in recikliranju izdelkov. Učence se opozori, da kupujejo izdelke, ki jih bodo 

uporabljali dalj časa, pazijo pa naj tudi na embalažo. Embalaže naj bo okoli izdelka čim manj 
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ali pa naj bo biološko razgradljiva, saj ima tako manjši vpliv na okolje. Pomembno je tudi, če 

je embalažo možno reciklirati, taki embalaži naj dajo učenci tudi prednost. V drugem razredu 

učenci spoznavajo, na kakšen način lahko zmanjšujejo porabo energije. Učenci razumejo, da 

človek lahko za svoje potrebe preoblikuje Zemljo, a jo mora pri tem varovati in ohranjati pred 

onesnaževanjem (Kolar idr., 2011). 

V tretjem razredu, v tematskem sklopu: Promet, učenci obravnavajo onesnaževanje zraka, vode 

in prsti, ki ga promet povzroča. Učenci v tretjem razredu utrdijo in ponovijo znanje prejšnjih 

dveh let v zvezi z ločevanjem in odlaganjem odpadkov (s posledicami onesnaževanja vode, 

zraka in prsti, z odpadki, z ravnanjem z odpadki, z njihovo potencialno nevarnostjo za okolje 

ter z urejanjem okolja). Sledi nadgradnja, v kateri znajo učenci izbrati tudi med načini prevoza, 

ki najmanj škodujejo okolju. Spoznajo se z glavnimi onesnaževalci in razumejo, da posledic ni 

čutiti samo blizu vira onesnaževanja, temveč bo zaradi sprememb v okolju, onesnaževanje 

posledično vplivalo tudi na nas. Prvič se spoznajo z izpušnimi plini in nastankom kislih padavin 

ter tanjšanjem ozonske plasti (Kolar idr., 2011). 

V četrtem razredu se pri temi Spreminjanje lastnosti snovi učenci spoznajo z ločevanjem 

odpadkov, kar morajo tudi znati utemeljiti. Razložiti morajo škodljivost divjih odlagališč in 

vrednotiti pomen urejenih odlagališč, dokazati, da se odpadki lahko uporabljajo kot surovine, 

ter poznati nevarne odpadke, ki spadajo na posebna odlagališča (Vodopivec idr., 2011). 

V petem razredu se pri temi Snovi kot operativni cilj postavlja zahteva, da učenci znajo: 

ugotoviti pomen embalaže za shranjevanje predmetov in snovi ter jo vrednotiti z 

naravovarstvenega vidika, a je ta cilj izbirni, ne pa obvezni. Pri temi Snovi v naravi (voda) se 

učenci seznanijo z agregatnimi stanji vode, njenim naravnim ciklom (kroženjem vode), 

pomenom vode za življenje in posledicami onesnaževanja ter z vzroki za onesnaževanje. V 

sklopu Prst se učijo tudi o glavnih onesnaževalcih prsti, posledicah onesnaževanja prsti ter o 

mehanizmu onesnaževanja prsti preko poplav. V sklopu Zrak se učenci seznanijo s pojmom 

atmosfera, ugotovijo, da je to zmes plinov, ki jih morajo znati tudi poimenovati. Spoznajo 

glavne povzročitelje onesnaženosti zraka in lokalne onesnaževalce zraka, ugotavljajo 

onesnaženje zraka s trdnimi delci ter rešitve za čistejši zrak. Učijo se o alternativnih virih 

energije ter vrednotijo ravnanje in odnos ljudi do onesnaževanja zraka. Pri temi Živa bitja v 

sklopu Prehranjevalne verige in spleti učenci spoznajo in razumejo posledice človekovega 

nenehnega posega v naravno okolje, vrednotijo učinke in spoznajo pomen trajnostnega razvoja 

(Vodopivec idr., 2011). 
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V šestem in sedmem razredu se onesnaževanju in posledicam človeškega vpliva na okolje 

posveti celoten sklop Vplivi človeka na okolje. V šestem razredu sta širši temi Pomen 

učinkovitega izkoriščanja naravnih virov surovin in energije ter Gospodarjenje z odpadki. Pri 

prvi temi učenci spoznajo problematiko omejenosti virov, prekomernega izkoriščanja (vode, 

surovin in goriv) ter nujnosti gospodarnega ravnanja z njimi. Učijo se o učinkovitem ravnanju 

z energijo ter nujnosti obravnave vplivov in posledic pridobivanja energije na okolje in 

spoznajo ustrezna ravnanja (ki jih lahko izvajajo tudi sami) za varovanje in ohranjanje okolja. 

Pri temi Gospodarjenje z odpadki učenci spoznajo razlike med industrijskimi in komunalnimi 

odpadki, logistiko ravnanja z odpadki ter postopke za ravnanje z gospodinjskimi odpadki, ki so 

okolju in zdravju škodljivi (Skvarč idr., 2011). 

V sedmem razredu se pri učni temi Človek spreminja ekosisteme učenci učijo o pomembnosti 

biotske pestrosti, antropogenih ekosistemih (njiva, sadovnjak), o vplivih gnojenja in uporabe 

pesticidov na onesnaževanje podtalnice ter o povečanem izsekavanju gozda in spoznajo, da 

mora človek za ohranitev biotske pestrosti ohranjati tudi samo okolje. Pri temi Človek 

onesnažuje zrak, vodo in tla učenci spoznavajo naravne in človeške dejavnike, ki onesnažujejo 

ekosisteme, glavne vzroke za onesnaževanje in ključne onesnaževalce, njihove posledice na 

okolje in človeka ter načine in ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje onesnaževanja. Učijo 

se o različnih vrstah prometa in komunikacij ter njihovih posledicah na okolje in o vzrokih za 

povečevanje emisij plinov, kot sta ogljikov dioksid in oksid, in z njima povezanim 

prekomernim segrevanjem ozračja. Spoznajo se tudi s posledicami in okoljskimi spremembami, 

ki jih onesnaževanje prinaša (Skvarč idr., 2011). 

V osmem razredu se sklopi navezujejo večinoma na spoznavanje človeškega telesa in 

njegovega delovanja, zato se z onesnaževanjem in njegovimi posledicami srečajo zgolj pri 

boleznih, ki jih le-to povzroča (Vilhar idr., 2011). 

V devetem razredu se pri temi Biotska pestrost učenci seznanijo z razlogi za vzdrževanje in 

ohranjanje biotske pestrosti, pri temi Biomi in biosfera pa spoznajo, da se ekosistemi 

spreminjajo in razvijajo, a so tudi eden od drugega odvisni in jih je zato treba ohranjati čim več. 

Pri sklopu Vpliv človeka na naravo in okolje se učijo o človeških dejavnostih, ki imajo za 

naravo in človeka potencialno negativen rezultat. Spoznajo se z nastankom ozonske luknje in s 

posledicami globalnega segrevanja, njihovimi vzroki in preventivnimi ukrepi, ki jih lahko 

implementirajo v svoja ravnanja (Vilhar idr., 2011). 
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2.5. RAZISKOVALNI PROBLEM, CILJI IN HIPOTEZE 

Znanje in poznavanje okoljskih problemov in pojavov, povezanih z onesnaževanjem, se pri 

učencih, predvsem osnovnih šol, v zadnjih dveh desetletjih vedno bolj preverja in proučuje, saj 

je to, kakor pravi Myers (1999), generacija okolja. Nevarnosti, kot sta bili hladna vojna in 

atomska bomba, so nadomestili okoljevarstveni problemi in skrb za okolje.   

Cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali imajo učenci devetih razredov zadostno znanje o 

onesnaževanju atmosfere, njegovih vplivih in posledicah (tako na okolje kot na ljudi) ter katera 

vprašanja ali ideje učencem predstavljajo največje težave. Ugotavljamo tudi razumevanje in 

poznavanje sestave atmosfere, znanje o agregatnem stanju produktov pri gorenju fosilnih goriv 

ter o posledicah izpustov. 

V okviru raziskave so bile postavljene naslednje hipoteze: 

HIPOTEZA 1: Več kot polovica učencev pozna sestavo atmosfere. 

HIPOTEZA 2: Več kot polovica učencev razume pojav tanjšanja stratosferskega ozona, 

njegove vzroke in posledice. 

HIPOTEZA 3: Večina učencev razume razlike med pojavi kisli dež, tanjšanje stratosferskega 

ozona ter povečan učinek tople grede. 

HIPOTEZA 4: Večina učencev pozna razloge za nastanek fotokemičnega smoga, njegove 

vplive in posledice. 

 

3. METODA 

3.1 OPIS VZORCA 

Raziskava je bila izpeljana na 23 različnih osnovnih šolah iz 8 različnih regij po Sloveniji. 

Zastopane regije so bile: dolenjska, gorenjska, notranjska, osrednjeslovenska, pomurska, 

posavska, primorska ter savinjska regija. Preizkus znanja so reševali učenci 9. razredov 

devetletnega programa osnovne šole. V raziskavi je sodelovalo 1014 učencev. 355 učencev 

(35,01 %), in 415 učenk (40,93 %), ostalih 244 (24,06 %), pa podatka o spolu ni podalo. Učenci 

so podali tudi podatke o svojem učnem uspehu pri predmetih biologija, fizika in kemija iz 

prejšnjega šolskega leta.  
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3.2 INŠTRUMENT 

Da bi se izognili omejitvam preizkusa znanja z več možnimi izbirami in dvostopenjskega 

preizkusa znanja, je bil za namen raziskave v tem primeru izbran tristopenjski diagnostični 

preizkus znanja. Za razliko od preizkusa znanja z več možnimi izbirami zahteva tristopenjski 

na drugi stopnji poleg izbire odgovora na vprašanje tudi pojasnilo ali razlago, ki je učenca 

vodila do pravilnega odgovora. Odgovor je pravilen le, če sta tako izbira odgovora kot tudi 

razlaga pravilni. Za razliko od dvostopenjskega vsebuje tristopenjski še dodaten kriterij, pri 

katerem učenec sam obkroži, če je za nek odgovor prepričan, da je pravilen, ali če je za dan 

odgovor samo ugibal – lestvica prepričanosti v odgovor. Tako lahko določimo, ali gre pri 

odgovoru in razlagi za lažno pozitivne ali dejansko pravilne odgovore. S tem dobimo dober 

vpogled v učenčevo razumevanje, preizkus znanja pa je hkrati časovno učinkovit in praktičen 

(Kaltakci Gurel, Eryilmaz, McDermott, 2015). 

Preizkus znanja je vseboval uvodno pojasnilo, namen ter navodilo za izpolnjevanje. Sestavljen 

je bil iz treh delov. V prvem delu so bili zbrani podatki o učencu (spol, začetnica imena matere, 

začetnica imena očeta, začetnica imena ulice, mesec rojstva in hišna številka – kar je služilo za 

tvorbo identifikacijske šifre posameznega učenca) ter številčna tabela z razponom od 1 do 5. 

Tabela je bila namenjena zbiranju podatkov o uspehu učenca v osmem razredu, pri predmetih 

biologija, kemija in fizika. Drugi del je vseboval petnajst tristopenjskih vprašanj s področja 

atmosfere ter njenega onesnaževanja. Na prvi stopnji je učenec obkrožil odgovor, ki se mu je 

zdel najbolj primeren, na drugi stopnji je moral učenec izbrati pojasnilo za svoj odgovor na prvi 

stopnji, na tretji stopnji pa s pomočjo šeststopenjske lestvice (1 – Samo ugibam, 2 – 

Neprepričan, 3 – Dokaj neprepričan, 4 – Prepričan, 5 – Zelo prepričan, 6 – Popolnoma 

prepričan) izbrati stopnjo prepričanosti v svoj odgovor. Tretji del vprašalnika se je nanašal na 

učenčevo mnenje glede okoljskih vsebin v osnovni šoli. Sestavljalo ga je petnajst trditev, 

učenec pa je s pomočjo Likartove lestvice (1 – Nikakor se ne strinjam, 2 – Se ne strinjam, 3 – 

Srednje se strinjam, 4 – Strinjam se, 5 – Popolnoma se strinjam) izbral, v kolikšni meri se z 

vsako od trditev strinja. Na koncu sta bila še poziva učencem, naj napišejo, kaj jih pri 

spoznavanju okoljskih problemov še posebej zanima, oziroma zakaj jih vsebine o okoljskih 

problemih sploh ne zanimajo. Preizkus znanja je bil natisnjen na format lista A3, ležeče, 

prepognjen v zgibanko, tako da je zavzemal tri od štirih strani. 
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3.3 POTEK ŠTUDIJE 

Raziskava je temeljila na deskriptivni neeksperimentalni in kvantitativni metodi pedagoškega 

raziskovanja. Reševanje preizkusa znanja je potekalo v mesecu aprilu leta 2017. Med zbranimi 

podatki so bili analizirani le rezultati prve stopnje vsakega vprašanja. Zabeležena je bila 

pogostost odgovora v procentni in številčni vrednosti. Podatki o bili analizirani s programom 

Microsoft Excel 2013. 

 

4. REZULTATI Z DISKUSIJO 

V tem poglavju so predstavljeni rezultati preizkusa znanja z diskusijo. V tabelah si v stolpcih 

sledijo (od leve proti desni) odgovori (vsi ponujeni), število odgovorov ter delež, ki ga število 

odgovorov predstavlja glede na vse sodelujoče. Ponujeni odgovori si v stolpcu sledijo od 

pravilnega odgovora (na vrhu), nepravilni pa po abecednem redu sledijo. Zapisano je tudi 

število učencev, ki niso ponudili nobenega odgovora, ter skupno število napačnih odgovorov 

(seštevek napačnih in neodgovorjenih). Pod tabelami sledi interpretacija rezultatov in 

primerjava z drugimi raziskavami. 

 

 

Slika 1: Prvi del prve naloge v preizkusa znanja. 
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Tabela 1: Rezultati prve naloge v preizkusu znanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilno sestavo neonesnažene atmosfere je prepoznalo 50,7 % devetošolcev. Med ostalimi 

tremi možnostmi so učenci izbirali približno enako (B: 11,0 %, C: 13,2 %, in Č: 16,9 %). 

Sklepamo lahko, da se dodatnih 16,9 % učencev zaveda večjega deleža dušika, a ne pozna 

natančnega razmerja med dušikom in kisikom. 11,0 % devetošolcev meni, da je delež kisika v 

neonesnaženi atmosferi 50 %, 13,2 % devetošolcev pa meni, da je kisika v naši atmosferi 

največ, kar 80 %. 6,7 % učencev ni podalo nobenega odgovora, skupno pa je napačno na 

vprašanje o sestavi atmosfere odgovorilo 42,6 % učencev.  

  

ODGOVOR f f % 

Pravilni odgovor: 

A 

514 50,7 

Napačni odgovori skupaj: 500 49,3 

B 112 11,0 

C 134 13,2 

Č 171 16,9 

Izbran ni bil noben odgovor: 68 6,7 
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Slika 2: Prvi del druge naloge v preizkusu znanja. 

 

Tabela 2: Rezultati druge naloge v preizkusu znanja. 

ODGOVOR f f % 

Pravilni odgovor: 

B: Gorenje fosilnih goriv. 

745 73,5 

Napačni odgovori skupaj: 269 26,5 

A: Odpadne vode. 19 1,9 

C: Neurejena odlagališča 

odpadkov. 

139 13,7 

Č: Baterije in akumulatorji. 61 6,0 

Izbran ni bil noben odgovor: 38 3,7 

 

Kot glavna onesnaževala ozračja je gorenje fosilnih goriv prepoznalo 73,5 % učencev, kar je 

tudi pravilni odgovor. 13,7 % učencev se je odločilo za odgovor C: »Neurejena odlagališča 

odpadkov«. Za odgovor Č: »Baterije in akumulatorji kot glavna onesnaževala ozračja« se je 

odločilo 6,0 %, za odgovor A: »Odpadne vode« pa se je odločilo samo 1,9 %. Brez odgovora 

je ostalo 3,7 % učencev. Iz rezultatov lahko sklepamo, da se večina učencev zaveda, katera so 

glavna onesnaževala našega ozračja, najpogostejši napačen odgovor C: »Neurejena 

odlagališča« pa verjetno izberejo, ker so odpadki v osnovni šoli večkrat omenjena tematika kot 

onesnaževanje ozračja. Redkost odgovorov A: »Odpadne vode« in Č: »Baterije in 

akumulatorji« je verjetno posledica nepovezanosti med obema odgovoroma z ozračjem, 

povedano drugače, učenci ne vidijo povezave med odpadnimi vodami, baterijami in ozračjem. 

Skupno je napačno odgovorilo 26,5 % učencev. 
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Slika 3: Prvi del tretje naloge v preizkusu znanja. 

 

Tabela 3: Rezultati tretje naloge v preizkusu znanja. 

ODGOVOR f f % 

Pravilni odgovor: 

C: Plinastem in trdnem. 

419 41,3 

Napačni odgovori skupaj: 595 58,7 

A: Kapljevinastem. 22 2,2 

B: Plinastem. 362 35,7 

Č: Kapljevinastem in 

plinastem. 
194 19,1 

Izbran ni bil noben odgovor: 16 1,6 

 

41,3 % učencev je za agregatno stanje snovi, ki nastanejo pri gorenju lesa ali goriva v dizelskih 

motorjih prepoznalo plinasto in trdno stanje, 35,7 % učencev se je odločilo za plinasto stanje, 

19,1 % za kapljevinasto in plinasto stanje, le 2,2 % učencev pa se je odločilo za kapljevinasto 

stanje. 1,6 % učencev na vprašanje ni odgovorilo. Iz rezultatov vidimo, da ima malo več kot 

polovica (58,7 %) učencev napačno predstavo o gorenju lesa ali fosilnih goriv. To je verjetno 

posledica velikega poudarjanja plinastih produktov pri izgorevanju in manjše omembe nastanka 

trdnih delcev. Predstave učencev so lahko zmotne tudi zaradi mikro delcev, ki nastajajo ob 

gorenju fosilnih goriv in jih s prostim očesom le stežka opazimo, ali pa se jih ne zavedamo 

Watson, Prieto in Dilolon (1995). 
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Slika 4: Prvi del četrte naloge v preizkusu znanja. 

 

Tabela 4: Rezultati četrte naloge v preizkusu znanja. 

ODGOVOR f f % 

Pravilni odgovor: 

B: Produkti gorenja fosilnih 

goriv v atmosferi vstopijo v 

cikel kroženja vode na 

Zemlji. 

490 48,3 

Napačni odgovori skupaj: 524 51,7 

A: Kopičenje metana (CH4) 

v atmosferi povzroča kisle 

padavine. 

279 27,5 

C: Tanjšanje ozonske plasti 

povzroča nastanek kislih 

padavin. 

106 10,4 

Č: Globalno segrevanje je 

posledica nastanka kislih 

padavin. 

128 12,6 

Izbran ni bil noben 

odgovor: 

8 0,8 

 

Pri opisu nastanka kislih padavin je pravilni odgovor B: »Produkti gorenja fosilnih goriv v 

atmosferi vstopijo v cikel kroženja vode na Zemlji« obkrožilo 48,3 % učencev. Večina učencev, 
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ki je odgovorila napačno, je za odgovor izbralo odgovor A: »Kopičenje metana (CH4) v 

atmosferi povzroča kisle padavine«, in sicer 27,5 %. 12,6 % se je odločilo za odgovor Č: 

»Globalno segrevanje je posledica nastanka kislih padavin«, 10,4 % učencev pa za odgovor C: 

»Tanjšanje ozonske plasti povzroča nastanek kislih padavin«. Samo 0,8 % učencev na odgovor 

ni odgovorilo. Skupno je pravilno odgovorilo 48,3 %, napačno pa 51,7 %. Iz tega lahko 

sklepamo, da približno polovica učencev razume, zakaj pride do nastanka kislih padavin, velik 

delež (27,5 %) pa meni, da je za nastanek kislih padavin kriv višek CH4, sicer najmočnejšega 

toplogrednega plina. Ostali (24,2 %) si pojava kislih padavin ne znajo dobro razložiti in tako 

ugibajo med tanjšanjem ozonske plasti in globalnim segrevanjem. 

 

 

Slika 5: Prvi del pete naloge v preizkusu znanja. 
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Tabela 5: Rezultati pete naloge v preizkusu znanja. 

ODGOVOR f f % 

Pravilni odgovor: 

Č: Poškodbe stavb, 

spomenikov in kipov. 

463 45,7 

Napačni odgovori skupaj: 551 54,3 

A: Tanjšanje ozonske plasti 

v stratosferi. 
155 15,3 

B: Povečanje globalnega 

segrevanja atmosfere in s 

tem zvišanje temperature na 

Zemlji. 

209 20,6 

C: Povečano spiranje prsti s 

strmejših predelov 

tropskega deževnega gozda. 

167 16,5 

Izbran ni bil noben 

odgovor: 
16 1,6 

 

Na vprašanje je s pravilno trditvijo Č: »Poškodbe stavb, spomenikov in kipov« odgovorilo 

45,67 % vprašanih, 20,6 % se je odločilo za odgovor B: »Povečanje globalnega segrevanja 

atmosfere in s tem zvišanje temperature na Zemlji«, 16,5 % za odgovor C: »Povečano spiranje 

prsti s strmejših predelov tropskega deževnega gozda« ter 15,3 % za odgovor A: »Tanjšanje 

ozonske plasti v stratosferi«. 1,6 % anketirancev na vprašanje ni odgovorilo. Iz rezultatov 

sklepamo, da (podobno kot prejšnje vprašanje) približno polovica učencev razume nastanek 

kislih padavin in njihove posledice. Petina učencev (20,6 %) meni, da je posledica kislega dežja 

globalno segrevanje. Tu gre očitno za napačno predstavo, ki bi se jo moralo izpostaviti in 
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popraviti ali pa več poudarjati. Podatek kaže, da učenci ne razločujejo jasno med pojavi, kot so 

kisli dež, globalno segrevanje in ozonska luknja.  

 

 

Slika 6: Prvi del šeste naloge v preizkusu znanja. 

 

Tabela 6: Rezultati šeste naloge v preizkusu znanja. 

ODGOVOR f f % 

Pravilni odgovor: 

A: Zmanjšanje uporabe 

fosilnih goriv. 

578 57,0 

Napačni odgovori skupaj: 436 43,00 

B: Izogibajmo se 

dejavnostim, ki poškodujejo 

ozonski plašč. 

141 13,9 

C: Določimo spodnjo mejo 

izpustov ogljikovega oksida 

(CO). 

190 18,7 

Č: Zmanjšanje živinoreje, ki 

sprošča metan (CH4) v 

ozračje. 

91 9,0 

Izbran ni bil noben 

odgovor: 
13 1,3 
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Kot najučinkovitejši ukrep, ki zmanjšuje posledice kislih padavin, je malo več kot polovica 

učencev (57,0 %) prepoznala odgovor A: »Zmanjšanje uporabe fosilnih goriv«. 18,7 % 

devetošolcev se je odločilo za odgovor C: »Določimo spodnjo mejo izpustov ogljikovega 

oksida (CO)«, 13,9 % za odgovor B: »Izogibajmo se dejavnostim, ki poškodujejo ozonski 

plašč«, 9,0 % pa za odgovor Č: »Zmanjšanje živinoreje, ki sprošča metan (CH4) v ozračje«. Na 

vprašanje ni odgovorilo 1,3 % učencev. Skupno je na vprašanje napačno odgovorilo 43,0 % 

učencev. Iz rezultatov sklepamo, da več kot polovica učencev, vključenih v raziskavo, razume 

vpliv izgorevanja fosilnih goriv na pojav kislih padavin. Predvidevamo lahko tudi, da je bil 

velik delež (skoraj petina), vezan na odgovor C: »Določimo spodnjo mejo izpustov 

ogljikovega(II) oksida (CO)«, takšen, ker so ga učenci narobe interpretirali. Tisti, ki so se 

odločili za odgovor Č, narobe povezujejo oziroma mešajo učinke plinov CH4 in CO2. Opazimo 

lahko, da je število pravilnih odgovorov kljub korelaciji s 4. vprašanjem tu nekoliko večje. 

Verjetno gre za večjo izpostavljenost negativnih vplivov kurjenja fosilnih goriv, zato učenci v 

večjem številu posegajo po odgovoru A. 
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Slika 7: Prvi del sedme naloge v preizkusu znanja. 

 

Tabela 7: Rezultati sedme naloge v preizkusu znanja. 

ODGOVOR f f % 

Pravilni odgovor: 

C: Učinek tople grede. 

269 26,5 

Napačni odgovori skupaj: 745 73,5 

A: Globalno segrevanje 

Zemljine atmosfere. 

372 36,7 

B: Nastanek ozonske 

luknje. 

241 23,8 

Č: Vpliv povečanega 

sončnega sevanja. 

118 11,6 

Izbran ni bil noben 

odgovor: 

6 0,6 

 

36,7 % učencev se je pri interpretaciji slike odločilo za odgovor A: »Globalno segrevanje 

Zemljine atmosfere«, ki je napačen odgovor. Drugi najpogostejši (26,5 %) je bil pravilen 

odgovor C: »Učinek tople grede«. Z le 3 % razlike (23,78 %) mu po pogostosti sledi odgovor 

B: »Nastanek ozonske luknje«, 11,6 % učencev pa se je odločilo za odgovor Č: »Vpliv 

povečanega sončnega sevanja«. 0,6 % učencev ni podalo nobenega odgovora, skupno pa je na 

vprašanje napačno odgovorilo 73,5 % učencev. Razlog za slab rezultat je verjetno slika sama. 

Večina je večkratni odboj žarka in širjenje le-tega »okoli Zemlje« prepoznalo kot segrevanje 

celotnega ozračja, kar pa je seveda napačna interpretacija in napačen vidik, kako naj bi se 

globalno segrevanje dogajalo in zakaj. Dokaj velik delež učencev se je odločil za odgovor B: 
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»Nastanek ozonske luknje«. Gre za napačno interpretacijo, ki je bila opažena tudi v delu J. Dove 

(2006), kjer učenci vlogo ozona označujejo kot odbojni plašč pred prodorom sončnih žarkov in 

kjer kot posledico ozonske luknje označijo povečan učinek tople grede. Tudi tu se kaže slabo 

razumevanje mehanizma nastanka ozonske luknje in napačno sklepanje glede na sliko. 
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Slika 8: Prvi del osme naloge v preizkusu znanja. 

 

Tabela 8: Rezultati osme naloge v preizkusu znanja. 

ODGOVOR f f % 

Pravilni odgovor: 

Č: Ogljikov dioksid, metan 

in klorofluoroogljiki (CFC). 

492 48,5 

Napačni odgovori skupaj: 522 51,5 

A: Le klorofluoroogljiki 

(CFC). 
117 11,5 

B: Žveplov dioksid. 150 14,8 

C: Ogljikov dioksid. 212 20,9 

Izbran ni bil noben 

odgovor: 
32 3,2 

 

48,5 % učencev je kot snovi, ki povzročajo globalno segrevanje Zemljine atmosfere, pravilno 

prepoznalo odgovor Č: »Ogljikov dioksid, metan in klorofluoroogljiki (CFC)«. 20,9 % učencev 

meni, da je za globalno segrevanje kriv samo ogljikov dioksid (odgovor C: »Ogljikov dioksid«), 

14,8 % žveplov dioksid (odgovor B: »Žveplov dioksid«), 11,5 % pa je kot snov, ki povzroča 
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globalno segrevanje, prepoznalo kot klorofluoroogljike (odgovor A: »Le klorofluoroogljiki 

(CFC)«. Na vprašanje ni odgovorilo 3,2 % učencev. Skupno je tako 48,5 % pravilnih in 51,5 % 

napačnih odgovorov. Iz rezultatov vidimo, da skoraj polovica učencev razume, da so poleg 

ogljikovega dioksida glavni krivci globalnega segrevanja metan in CFC-ji. Petina učencev, ki 

se je za odgovor odločila samo za ogljikov dioksid, je to verjetno storila zaradi velike javne 

izpostavljenosti ogljikovega dioksida in večkrat slišane povezave z globalnim segrevanjem ter 

iz te povezave napačnega sklepanja. Za klorofluoroogljike in žveplov dioksid se je odločil 

manjši delež učencev, verjetno zaradi ogljikovega dioksida, ki je učencem dobro poznan kot 

toplogredni plin in je bil tako kot odgovor bolj atraktiven. 

Rezultati kažejo, da učenci nimajo jasno razdelanih mehanizmov onesnaževanja, in ne 

razločujejo, kateri polutanti so za določeno posledico odgovorni. Pojma polutant in toplogredni 

plin se zato prepletata in mešata. Kaže se tudi, da je ogljikov dioksid med bolj prepoznanimi 

plini z negativnim predznakom, zopet verjetno zaradi medijske izpostavljenosti in osveščanja 

učencev preko drugih neformalnih virov.  
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Slika 9: Prvi del devete naloge v preizkusu znanja. 

 

Tabela 9: Rezultati devete naloge v preizkusu znanja. 

ODGOVOR f f % 

Pravilni odgovor: 

C: Intenzivni atmosferski 

pojavi – hude nevihte, 

poletna dolga suša, širjenje 

puščav. 

337 33,2 

Napačni odgovori skupaj: 677 66,8 

A: Kisle padavine, ki talijo 

ledenike ter zmanjšujejo 

površino stalnega ledu na 

polih Zemlje. 

246 24,3 

B: Izbruhi vulkanov, ki 

negativno vplivajo na 

tropski deževni gozd in 

plankton v oceanih. 

116 11,4 

Č: Povečano prepuščanje 

ultravijoličnega sevanja 

Sonca skozi atmosfero. 

298 29,4 

Izbran ni bil noben 

odgovor: 
11 1,1 
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Na vprašanje je z odgovorom C: »Intenzivni atmosferski pojavi – hude nevihte, poletna dolga 

suša, širjenje puščav« pravilno odgovorilo 33,2 % učencev. 29,4 % se je odločilo za odgovor 

Č: »Povečano prepuščanje ultravijoličnega sevanja Sonca skozi atmosfero«, 24,3 % za odgovor 

A: »Kisle padavine, ki talijo ledenike ter zmanjšujejo površino stalnega ledu na polih Zemlje«, 

11,4 % za odgovor B: »Izbruhi vulkanov, ki negativno vplivajo na tropski deževni gozd in 

plankton v oceanih«, 1,1 % pa na vprašanje ni odgovorilo. Skupno 66,8 % učencev na vprašanje 

ni pravilno odgovorilo. Iz rezultatov lahko sklepamo, da globalno segrevanje, njegove 

mehanizme in posledice razume le tretjina učencev. Skoraj tretjina učencev (29,4 %) napačno 

povezuje pojma globalno segrevanje in ozonska luknja, saj meni, da segrevanje atmosfere 

povzroča razpad ozonske plasti in kot tako uničevanje zaščitne plasti. Druga napačna predstava 

je s 24,3 % prikazana pri odgovoru A: »Kisle padavine, ki talijo ledenike ter zmanjšujejo 

površino stalnega ledu na polih Zemlje«. Velik delež kaže na napačno predstavo, saj učenci za 

veliko taljenje ledenikov na Zemljinih polih kot vzrok dojemajo kisle padavine in ne segrevanje 

atmosfere. Prav tako nekaj več kot desetina učencev povezuje izbruhe vulkanov z globalnim 

segrevanjem, kar bi bilo prav tako označeno kot napačna predstava. 
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Slika 10: Prvi del desete naloge v preizkusu znanja. 

 

Tabela 10: Rezultati desete naloge v preizkusu znanja. 

ODGOVOR f f % 

Pravilni odgovor: 

B: Uporaba neosvinčenega 

bencina. 

125 12,3 

Napačni odgovori skupaj: 889 87,7 

A: Zbiranje in recikliranje 

papirja. 
552 51,5 

C: Prepovedana uporaba 

dezodorantov s CFC-ji kot 

potisnimi plini. 

185 18,2 

Č: Pridobivanje elektrike z 

jedrskimi elektrarnami. 
157 15,5 

Izbran ni bil noben 

odgovor: 
18 1,8 

 

Najpogostejši odgovor je bil odgovor A: »Zbiranje in recikliranje papirja« z 51,5-odstotnim 

deležem vseh odgovorov. Sledil mu je odgovor C: »Prepovedana uporaba dezodorantov s CFC-

ji kot potisnimi plini« z 18,2 %, 15,5 % učencev se je odločilo za odgovor Č: »Pridobivanje 

elektrike z jedrskimi elektrarnami«, 12,3 % pa za pravilni odgovor B: »Uporaba neosvinčenega 

bencina«. 1,8 % učencev ni obkrožilo nobenega odgovora, skupno pa je napačno odgovorilo 

kar 87,7 % vseh učencev. Tako velik delež napačnih odgovorov je mogoče pripisati 

nerazumevanju vprašanja. Učenci dobijo večino zastavljenih vprašanj v oblikah: »Kaj vpliva 
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na zmanjšanje ... ?« ali »Kaj vpliva na povečanje ... ?«, redko pa se pojavi tak tip vprašanja, kot 

je zastavljeno pri tej nalogi. Takšno vprašanje preverja poglobljeno razumevanje učencev, saj 

mora učenec najprej razumeti posledice vseh možnih odgovorov, iz te povezave pa nato 

sklepati, ali bo prenehanje neke dejavnosti sploh imelo posledice v odnosu do globalnega 

segrevanja ali ne. Kaj hitro se tako učenec zmede in išče odgovore, ki so mu najbližje, kar kaže, 

da je največji delež učencev izbralo odgovor A.  
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Slika 11: Prvi del enajste naloge v preizkusu znanja. 

 

Tabela 11: Rezultati enajste naloge v preizkusu znanja. 

ODGOVOR f f % 

Pravilni odgovor: 

Č: Preprečuje dostop 

prevelike količine UV-

sevanja Sonca do Zemljine 

površine. 

510 50,3 

Napačni odgovori skupaj: 504 49,7 

A: Ozon zadržuje kisik, tako 

lahko rastline prejmejo 

svetlobo za fotosintezo. 

149 14,7 

B: Ščiti Zemljo pred 

prevelikimi količinami 

kislega dežja, ki nastaja v 

stratosferi. 

162 16,0 

C: Omogoča vzdrževanje 

ustrezne temperature na 

Zemlji in s tem omogoča 

življenje. 

181 17,9 

Izbran ni bil noben 

odgovor: 

9 0,9 
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Pravilni odgovor je odgovor Č: »Preprečuje dostop prevelike količine UV-sevanja Sonca do 

Zemljine površine«, katerega je pravilno izbralo 50,3 % učencev. Drugi najpogostejši je bil s 

17,9 % odgovor C: »Omogoča vzdrževanje ustrezne temperature na Zemlji in s tem omogoča 

življenje«. 16,0 % učencev se je odločilo za odgovor B: »Ščiti Zemljo pred prevelikimi 

količinami kislega dežja, ki nastaja v stratosferi«, 14,7 % pa za odgovor A: »Ozon zadržuje 

kisik, tako lahko rastline prejmejo svetlobo za fotosintezo«. 0,9 % učencev na vprašanje ni 

odgovorilo. Napačno je na vprašanje odgovorilo 49,7 % učencev. Iz rezultatov vidimo, da le 

polovica učencev razume vlogo ozona v Zemljini stratosferi. Večina napačnih predstav temelji 

na UV-žarkih kot nosilcih visokih »temperatur«. Ta predstava je verjetno vezana na večkratno 

omenjanje UV-indeksa v medijih med poletnimi dnevi.  
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Slika 12: Prvi del dvanajste naloge v preizkusu znanja. 

 

Tabela 12: Rezultati dvanajste naloge v preizkusu znanja. 

ODGOVOR f f % 

Pravilni odgovor: 

B: Produkti, ki vsebujejo 

fluorokloroogljike (CFC-je 

oz. freone). 

253 24,9 

Napačni odgovori skupaj: 761 75,1 

A: Žveplov dioksid (SO2), ki 

nastane pri gorenju fosilnih 

goriv. 

312 30,8 

C: Povečan učinek tople 

grede. 
310 30,6 

Č: Jedrske elektrarne. 118 11,6 

Izbran ni bil noben 

odgovor: 
15 1,5 

 

Na vprašanje je z odgovorom A: »Žveplov dioksid (SO2)«, ki nastane pri gorenju fosilnih goriv, 

odgovorilo 30,8 % učencev, 30,6 % se je odločilo za odgovor C: »Povečan učinek tople grede«, 

11,6 % za odgovor Č: »Jedrske elektrarne«, za pravilni odgovor B: »Produkti, ki vsebujejo 

fluorokloroogljike (CFC-je oz. freone)«, pa 24,9 % učencev. 1,5 % na vprašanje ni odgovorilo, 
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skupno pa je napačno odgovorilo 75,1 %. Delež 11,6 % pri odgovoru Č kaže na nerazumevanje 

tehnologije delovanja jedrskih elektrarn in s tem napačno predstavo o posledicah njihovega 

delovanja. Deleža 30,8 % ter 30,6 % za odgovora A in C kažeta na to, da učenci še vedno 

prevečkrat zamenjujejo toplogredne pline in polutante ter si ne znajo razlagati posledic tople 

grede. 24,9 % učencev razume vprašanje in zna poiskati krivca za zmanjšanje ozona v 

stratosferi oziroma razume mehanizem razpada ozona in pojava ozonske luknje. 
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Slika 13: Prvi del trinajste naloge v preizkusu znanja. 

 

Tabela 13: Rezultati trinajste naloge v preizkusu znanja. 

ODGOVOR f f % 

Pravilni odgovor: 

A: Povečana pojavnost 

kožnega raka in sive mrene 

na očeh. 

448 44,2 

Napačni odgovori skupaj: 566 55,8 

B: Antarktičnega ledu je od 

prvotne količine manj za 

eno desetino. 

274 27,0 

C: Večanje števila poplav na 

nekem področju, tudi v 

Sloveniji. 

100 10,9 

Č: V zadnjih 100 letih se je 

gladina morja zvišala za 15 

cm. 

163 16,1 

Izbran ni bil noben 

odgovor: 
18 1,8 

 

Manj kot polovica učencev (44,2 %) je pravilno odgovorila na vprašanje s tem, da je izbrala 

odgovor A: Povečana pojavnost kožnega raka in sive mrene na očeh. 27,0 % je izbralo odgovor 
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B: »Antarktičnega ledu je od prvotne količine manj za eno desetino«, 16,1 % odgovor Č: »V 

zadnjih 100 letih se je gladina morja zvišala za 15 cm« in 10,9 % odgovor C: »Večanje števila 

poplav na nekem področju, tudi v Sloveniji«. 1,8 % učencev na vprašanje ni odgovorilo, skupno 

pa je napačno odgovorilo 55,8 %. Iz rezultatov sklepamo, da se skoraj polovica učencev zaveda 

vloge ozona v stratosferi, druga polovica pa ima še vedno velike težave z napačnimi 

predstavami. Učenci namreč ne ločijo med mehanizmi, kot so globalno segrevanje, učinek tople 

grede in razpad ozonske plasti. Njihova razlaga temelji na predstavi, da je ozon plašč, ki 

preprečuje vstop sončne svetlobe in posledično toplote v zemeljsko atmosfero. Luknja v tem 

plašču bi posledično pomenila segrevanje. Ozonska luknja bi ravno obratno od pričakovanega 

lahko privedla do ohlajanja ozračja (J. Dove, 1996). 
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Slika 14: Prvi del štirinajste naloge v preizkusu znanja. 

 

Tabela 14: Rezultati štirinajste naloge v preizkusu znanja. 

ODGOVOR f f % 

Pravilni odgovor: 

B: Pride do pojava 

fotokemičnega smoga. 

406 40,0 

Napačni odgovori skupaj: 608 60,0 

A: Ker je zrak v mestih 

onesnažen z ogljikovim 

dioksidom. 

405 39,9 

C: V mestih je manj rastlin. 122 12,0 

Č: Ker je v mestnih središčih 

manj prometa poleti, ker so 

ljudje na dopustu. 

48 4,7 

Izbran ni bil noben 

odgovor: 
24 2,4 
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40,0 % učencev je uspešno odgovorilo na vprašanje, da pride do pojava fotokemičnega smoga. 

Drugi najpogostejši (a napačen) je bil odgovor A: »Ker je zrak v mestih onesnažen z ogljikovim 

dioksidom«. Le-tega je izbralo 39,9 % učencev. Sledila sta odgovor C: »V mestih je manj 

rastlin«, z 12,0 % ter odgovor Č: »Ker je v mestnih središčih manj prometa poleti, ker so ljudje 

na dopustu«, s 4,7 %. 2,4 % učencev na vprašanje ni odgovorilo, skupno pa je napačno 

odgovorilo 60,0 % učencev. Tudi tu se pokažejo napačne predstave in povezave med ozonom 

in ogljikovim dioksidom.  
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Slika 15: Prvi del petnajste naloge v preizkusu znanja. 

 

Tabela 15: Rezultati petnajste naloge v preizkusu znanja. 

ODGOVOR f f % 

Pravilni odgovor: 

C: Z uporabo avtomobilov, 

ki imajo vgrajene 

katalizatorje. 

407 40,1 

Napačni odgovori skupaj: 607 59,9 

A: Z manjšo uporabo 

umetnih gnojil in pesticidov 

pri kmetovanju. 

268 26,4 

B: S kurjenjem lesa 

namesto fosilnih goriv. 
212 20,9 

Č: S proizvodnjo energije v 

jedrskih elektrarnah. 
87 8,6 

Izbran ni bil noben 

odgovor: 
30 3,0 

 



 

47 
 

40,1 % učencev je na vprašanje pravilno odgovorilo z odgovorom C: »Z uporabo avtomobilov, 

ki imajo vgrajene katalizatorje«. 26,4 % se je odločilo za odgovor A: »Z manjšo uporabo 

umetnih gnojil in pesticidov pri kmetovanju«, 20,9 % za odgovor B: »S kurjenjem lesa namesto 

fosilnih goriv« ter 8,6 % za odgovor Č: »S proizvodnjo energije v jedrskih elektrarnah«. 3,0 % 

učencev na vprašanje ni odgovorilo, skupno pa je napačno odgovorilo 59,9 %. Iz rezultatov 

sklepamo, da 40 % vseh učencev razume pojav fotokemičnega smoga ter pozna rešitve za 

njegovo omejitev, rezultati so tudi skladni s prejšnjo nalogo. Več kot polovica učencev pojava 

ne pozna ali pa ga napačno razume, saj ga povezujejo z gnojenjem pri kmetijstvu ter jedrskimi 

elektrarnami. Petina učencev celo meni, da zmanjšanje lahko dosežemo s kurjenjem lesa 

namesto fosilnih goriv, kar daje podatek o razumevanju gorenja in izgorevanja ter njegovih 

produktih. Verjetno je tu vprašljivo tudi razumevanje delovanja in vloge katalizatorja pri 

osebnih avtomobilih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

48 
 

5. ZAKLJUČEK 
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšno je razumevanje slovenskih devetošolcev o 

učni vsebini, vezani na onesnaževanje ozračja, o posledicah in vzrokih onesnaževanja ter o 

sestavi ozračja. Rezultati so pokazali, da je razumevanje o atmosferi pri naših učencih 

nezadovoljivo, a skladno z rezultati iz drugih držav.  

Približno polovica učencev prepozna pravilno sestavo atmosfere, dodatnih 17 % pa ve, da je v 

ozračju največ dušika, a ocenjuje, da je delež dušika manjši od dejanskega. S tem lahko 

potrdimo hipotezo 1, da več kot polovica učencev pozna sestavo atmosfere. 

Velika večina učencev kot glavni vir onesnaževanja prepozna gorenje fosilnih goriv, kar kaže 

na to, da je znanje o onesnaževalih ustrezno.  

Odgovori v zvezi z agregatnim stanjem snovi, ki so produkt gorenja, kažejo, da skoraj vsi učenci 

vedo, da pri gorenju nastajajo produkti v plinastem agregatnem stanju, manj kot polovica pa jih 

ve, da ob tem nastajajo tudi delci v trdnem agregatnem stanju. 

Približno polovica učencev razume mehanizem kislega dežja (vzroke za nastanek, posledice, 

ukrepe za zmanjševanje), druga polovica pa ima z razumevanjem težave, saj pripisuje kislim 

padavinam napačne posledice(topljenje ledenikov, tanjšanje ozonske plasti) in napačne 

korelacije (povezava med povečano količino kislih padavin in globalnim segrevanjem). 

Le četrtina učencev prepozna skico učinka tople grede, kar kaže na izredno slabo poznavanje 

in razumevanje pojava. Velik delež učencev meni, da slika opisuje globalno segrevanje 

Zemljine atmosfere ali nastanek ozonske luknje, kar kaže na nerazumevanje spremembe 

sevanja in mehanizma. 

Med snovmi, ki povzročajo globalno segrevanje, je daleč najbolj poznan ogljikov dioksid, 

nekoliko manj metan in klorofluoroogljiki, verjetno zaradi veliko večje medijske 

izpostavljenosti ogljikovega dioksida kot toplogrednega plina. 

Mehanizem globalnega segrevanja učencem ni popolnoma jasen, saj v manjši meri poznajo 

posledice globalnega segrevanja in le stežka določijo antropogene aktivnosti, ki na globalno 

segrevanje nimajo niti pozitivnega niti negativnega učinka. 

Polovica učencev razume vlogo ozonskega plašča, še vedno pa si veliko učencev ozonski plašč 

predstavlja kot kupoli podobno stvar, ki zapira Zemljo in tako preprečuje vnos toplote preko 

sončnih žarkov ter zadržuje kisik v domnevni notranjosti. Slabo je znanje o snoveh, ki uničujejo 
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ozonsko plast, in o posledicah, ki jih uničevanje ozonske plasti prinaša. Tako je hipoteza 2, da 

več kot polovica učencev razume pojav ozonske luknje, njene vzroke in posledice, ovržena. 

Tudi o fotokemičnem smogu in ozonu v nižinah prevladujejo napačne predstave, saj se vzroki 

za nastanek obeh pripisujejo ogljikovemu dioksidu. To kaže na napačno razumevanje 

mehanizmov njunega nastajanja in uničevanja. Tako sta hipotezi 3, da večina učencev razume 

razlike in korelacije med pojavi kisel dež, ozonska luknja ter povečan učinek tople grede, in 

hipoteza 4, da večina učencev pozna razloge za nastanek fotokemičnega smoga, njegove vplive 

in posledice, prav tako ovrženi. 

Da bi učiteljem pomagali izboljšati učne ure, učencem pa pomagali pri razumevanju in 

hitrejšem ter boljšem dojemanju, smo glede na proučeno literaturo sestavili naslednje predloge. 

Predlogi za učitelje so, da: 

- znotraj tem o onesnaževanju bolj poudarijo mehanizme fotokemičnega smoga in kislih 

padavin; 

- vzpodbujajo medpredmetno povezovanje, še posebej s fiziko in kemijo, da bodo učenci 

lažje razumeli poteke reakcij in kompleksnejše procese, povezane z onesnaževanjem 

ozračja; 

- vodijo obravnavo učne vsebine po skupinah (skupinsko delo) (Marinopoulos in 

Stavridou, 2002); 

- preverjajo koncepte in znanja učencev ter od tam nadaljujejo k razlagi o atmosferskih 

dejavnikih (Myers idr., 1999); 

- vzpodbujajo kritično razmišljanje; 

- periodično ponavljajo učno vsebino o globalnem segrevanju (Sah in Bellad, 2015). 
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