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Povzetek 

Zaradi edinstvene življenjske zgodovine so kače pomembne v številnih ekoloških procesih, so 

plenilci in plen vretenčarjev in nevretenčarjev. Včasih so bile predstavljene kot vir občudovanja 

in strahu, uporabljali so jih tudi za različne verske obrede in v medicini. Prebivalci Slovenije se 

kač bojijo, imajo o njih veliko napačnih predstav in verjamejo v različne mite, ki o njih govorijo. 

Vse kače v Sloveniji so zavarovane in uvrščene na rdeči seznam ogroženih živalskih vrst. Ena 

od ključnih ustanov, ki vpliva na pozitiven odnos do kač, na znanje in odpravljane napačnih 

predstav o kačah je šola. Učenci se o kačah učijo predvsem v osnovni šoli. Izvedli smo 

raziskavo, kjer nas je zanimalo kakšno je znanje in kašne so napačne predstave osnovnošolcev 

o kačah. V ta namen smo uporabili anketni vprašalnik in preizkus znanja o kačah. V raziskavi 

je sodelovalo 210 učencev dveh osnovnih šol od 6. do 9. razreda. Vse pridobljene podatke smo 

analizirali glede na spol, starost in neposredne izkušnje z živalmi.  Rezultati raziskave so 

pokazali, da je znanje učencev pomanjkljivo in z veliko napačnimi predstavami. Glede na spol 

so fantje pokazali več znanja kot dekleta. Glede na starost, so najbolje odgovarjali učenci 7. 

razredov ter tisti učenci, ki so navedli, da so pred seboj ali v rokah že imeli kačo. V povezavi 

med znanjem in neposredno izkušnjo s kačami pa ni bistvenih razlik. Ker je varovanje vrst ena 

izmed ključnih dejanj, da ohranimo obstoj določene vrste, nas je tudi zanimalo, kako so se 

učenci pripravljeni vključevati v varovanje kač. Učenci so odgovarjali na deset trditev, ki so se 

navezovale na varovanje kač. Rezultati so pokazali, da so se učenci pripravljeni vključevati v 

varovanje kač, ne glede na to, da kače ne želijo srečati v naravi, ker se je bojijo. Glede na spol 

med dekleti in fanti, pri pripravljenosti k vključevanju v varovanje kač, ni bistvenih razlik, z 

večanjem starosti učencev pa upada zanimanje za živali. Ugotovili smo, da neposredna izkušnja 

vpliva na varovanje kač, saj imajo tisti učenci, ki so kačo imeli že v rokah, večjo željo srečanja 

s kačo.  
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Abstract 

Snakes are important in many ecological processes, due to their unique life history. They are 

predators as well as vertebrate's and non-vertebrate's prey. They once represented the source of 

admiration, fear and were used in different religious ceremonies and in medicine. Slovenian 

residents are afraid of snakes. They have created misconceptions and believe in different myths 

about them. All snakes in Slovenia are protected and listed on the IUCN Red list. The key 

institution that has an impact on a positive relation toward snakes, spreading knowledge and 

eliminating misconceptions about snakes, is also school. We carried out a survey in which we 

were interested in knowledge and misconceptions about snakes among pupils of elementary 

school. We used questionnaire and knowledge test that was based on snakes. There were 210 

pupils participating in the survey, from 6th to 9th grade of 2 different elementary schools. We 

analysed all acquired data by gender, age and direct experience with animals. Results have 

shown lack of pupil's knowledge about snakes with a lot of misconceptions. Based on age, best 

answers were given by 7th grade and by the ones that have  already held or seen a snake. But 

there were no significant differences between knowledge and direct experience with snake. 

Protection of species is one of the key acts to maintain their existence, fort his reason we were 

also interested in how willing were pupils in getting involved in snake protection. Pupils were 

answering 10 questions regarding snakes. Results have shown that the pupils were willing to 

participate in snake protection, even if they are afraid of them and don't want to run into them 

in the forest. Based on a gender, there is no significant difference in the answers between boys 

and girls, but higher in age, the interest in animal is decreasing. Direct experience with animals 

also has an imact on snakes protection because pupils that have once held a snake have a strong 

desire to be around it in the future.  The survey can have a positive influence on future teachers, 

so they can include living organisms in their teaching and in this way help pupils to have direct 

experience with animals. 

KEY WORDS  

Snakes, knowledge, misconceptions, protection, direct experience. 
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UVOD 

 

V Sloveniji poznamo 11 vrst kač, od teh so tri vrste strupene (modras, Vipera ammodytes; laški 

gad, Vipera aspis in navadni gad, Vipera berus) in potencialno nevarne za človeka. Izguba in 

degradacija habitatov, pojav invazivnih vrst, onesnaževanje okolja, številne bolezni in 

parazitizem, ne trajnostna raba zemljišč in podnebne spremembe so vzroki, da po svetu število 

plazilcev upada (Gibbons in sod., 2000). Nekatere od teh vzrokov, predvsem izguba in 

degradacija habitatov plazilcev, ogrožajo tudi slovenske vrste. Vse Slovenske kače so uvrščene 

na Rdeči seznam ogroženih živalskih vrst ter so zavarovane (Mršić, 1997). Zaradi edinstvene 

življenjske zgodovine so kače pomembne v številnih ekoloških procesih, so plenilci in plen 

vretenčarjev in nevretenčarjev (Prokop in sod., 2009). 

Kače so bile skozi zgodovino predstavljane kot vir občudovanja in strahu. Predstavljene so in 

so bile kot objekti čaščenja ali kot objekti prezira (Pought in sod., 1998). Človek jih še danes 

uporablja v različne namene, kot na primer v tradicionalni medicini ali verskih obredih (Alves 

& Pereiera, 2007). Prebivalci Slovenije se na splošno bojijo kač, imajo o njih veliko napačnih 

predstav in verjamejo v različne mite o kačah (Ocepek, 2001).  

Študije stališč ljudi do živali so se v preteklih letih osredotočale predvsem na večje živali, kot 

so na primer morski psi, delfini in primati. Zadnja leta pa so postale bolj aktualne raziskave, 

glede stališč o manjših organizmih, kot so: netopirji, pajki, dvoživke in tudi kače (Prokop in 

Tunnicliffe, 2008, cit. v Tomažič in Šorgo, 2017). 
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1. PREGLED LITERATURE 

 

1.1. Stališča do živali in kač 

 

Na stališča do živali vplivajo predvsem interakcije med človekom in živaljo, ki so lahko 

pozitivne ali negativne (Špur, Pokorny in Šorgo, 2016). Stališča do različnih vrst živali, ki 

predstavljajo strah in neugodje, ne morejo biti zlahka spremenjena iz negativnega na pozitivno 

(Kaltenborn, Bjerke, Nxahongo in Williams, 2006).  

V raziskavi Schlegela in Rupfa (2010) so ugotovili, da so metulji, ptiči in predvsem sesalci bolj 

cenjeni kot plazilci, žuželke in dvoživke. To trdi tudi Seligman (1971), cit. v Torkar (2015) in 

pravi, da so kače prav tako ene izmed organizmov, ki so vir človekovega strahu in fobij. 

Na stališča do živali lahko vpliva tudi strah. Na primer strah do kač privede posameznika do 

tega, da se teh »nevarnih« in »strupenih« organizmov izogibajo (DeLoache & LoBue, 2009, 

cit. v Torkar, 2015). Prokop in sod. (2009) so ugotovili, da strah do kač negativno vpliva na 

odnos do kač, čeprav nobenemu od učencev, zajetih v raziskavo, kača ni naredila ničesar 

slabega.  

Veliko raziskovalcev se je poglobilo v to ali lahko znanje vpliva na odnos in strah do 

posameznih živali. Nekateri menijo, da boljše znanje posameznika oz. učencev lahko 

pripomore k razvijanju pozitivnega stališča do organizmov, ki privedejo do strahu (Prokop, 

Ozel & Usak, 2009, cit. v Torkar, 2015). Tomažič (2011a) je ugotovil, da kljub boljšemu znanju 

učiteljev o kačah in odnosu do teh, med njimi in osnovnošolci, ni bilo razlik v strahu do kač in 

pripravljenosti za njihovo varovanje. To podpira idejo, da boljše znanje ni nujno vodilo, do 

pozitivnega odnosa do živali, ki jih človek pozna kot nevarne (Prokop, 2009). 

Na odnos do živali lahko vpliva tudi spol posameznika (Schlegel in Rupf, 2010). Schlegel in 

Rupf (2010) sta v svoji raziskavi ugotovila, da na splošno ni bistvenih razlik v odnosu do živali 

med fanti in dekleti. Na ravni posamezne vrste pa dekleta kažejo večjo stopnjo naklonjenosti 

za »ljubke živali« in manjšo stopnjo naklonjenosti za »živali, ki predstavljajo strah«. 

Anketiranci so na splošno imeli večjo afiniteto za vrste, ki so jih prepoznali kot za neznane 

vrste. 
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1.1.1.  Vpliv šole na odnos do živali in kač 

 

Odnos do živali ni samo odvisen od same vrste živali, ampak tudi od drugih dejavnikov, 

predvsem vrste vzgojno – izobraževalne institucije, ki jo posameznik obiskuje (Schlegel in 

Rupf, 2010). Kellert (1993) cit. v Tomažič (2011) pravi, da imajo bolje izobraženi ljudje bolj 

pozitiven odnos do žuželk kot manj izobraženi ljudje.  

Izobraževanje ima ključno vlogo pri tem, da učenci spoznavajo različne organizme in njihovo 

okolje in, kot že zapisano, pomaga razviti pozitiven odnos do teh (Kellert, 1996, cit. v Tomažič, 

2011a). Torkar (2015) ponovno poudarja pomen šole pri vzpostavljanju odnosa učencev do 

narave. Pravi, da je ključni cilj, ki bi ga učenci lahko dosegli na koncu osnovnošolskega 

izobraževanja, sposobnost prepoznavanja in poimenovanja živali v njihovem okolju. 

1.1.2. Vpliv neposredne izkušnje na odnos do živali in kač 

 

Neposredni stik z živalmi in naravnim okoljem na splošno spreminja odnos ljudi do različnih 

vrst žive narave (Torkar, 2015). Stik z živaljo, predvsem domačim hišnim ljubljenčkom, lahko 

med otroštvom oblikuje odnos do živali, ki ga bo oseba imela v odrasli dobi (Serpell, 1999 cit. 

v Torkar, 2015). Torkar (2015) je ugotovil, da je učence, ki so imeli neposredno izkušnjo s 

kačo, bilo posledično manj strah teh živali in izražali so večjo željo, da bi v šoli imeli več stika 

z njimi.  Prav tako je Prokop (2009) potrdil, da če imajo posamezniki doma več živali, to 

pripomore k temu, da imajo manj strahu do kač. Kasneje je Tomažič (2011b) ugotovil, da so 

tisti učenci, ki so se že srečali z nepriljubljenimi živalmi, kot sta polž in miš imeli manj težav 

pri preučevanju žab. Inagaki (1990) je raziskal, da tisti otroci, ki so imeli doma zlato ribico, 

imajo boljše znanje od otrok, ki doma zlate ribice niso imeli. Posledično so tako lahko 

oblikovali pravilnejše predstave o živalih, ki imajo podobne značilnosti kot zlata ribica (Prokop 

(P.), Prokop (M.) in Tunnicliffe, 2007). 
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1.2. Poučevanje bioloških vsebin v osnovni šoli 

 

Učenje je dinamičen proces spreminjanja, rekonstrukcije in oblikovanja pojmov. Pomembno 

je, da učitelj ve kdaj in kako se učenci različne pojme učijo, saj način poučevanja vpliva na to, 

kako bodo pojme razumeli, uporabljali in vključili v svoje obstoječe izkušnje. Vedno lahko 

pride do pojavljanja otrokovih alternativnih poimenovanj, ki so pogosto nepopolna ali celo 

napačna. Ta pojmovanja nastajajo najprej spontano, iz različnih osebnih izkušenj, oblikujejo se 

pa tudi v šoli, predvsem zaradi neustreznih učiteljevih razlag in strokovno nepravilnih 

obrazložitev pojmov v učnem gradivu (Dolenc Orbanić in Battelli, 2015).  

Konstruktivistična teorija razlaga učenje kot aktiven, ponavljajoč proces, s katerim učenci 

pridobijo znanje na podlagi idej in izkušenj (Driver in Bell, 1986, cit. v Prokop in sod., 2007). 

Učenci gradijo znanje tako, da se psihično in fizično osredotočajo na predmete v okolju (Piaget, 

1970, cit. v Prokop in sod., 2007) in hkrati tudi s socialnimi interakcijami v njihovi skupnosti 

(Vygotsky, 1986, cit. v Shepardson, 2002). 

1.2.1. Vključevanje živih živali v pouk bioloških vsebin 

 

Znano je, da učitelji v šolah raje uporabljajo fotografije in modele za predstavitev zunanje ali 

notranje zgradbe posameznega organizma, kot da bi predstavili žive organizme, s katerimi bi 

učenci stopili v stik in si lažje oblikovali predstave o njih. Posledično so te predstave, zaradi 

časovne in finančne omejitve, lahko napačne (Prokop in sod., 2007). V Sloveniji se učitelje 

biologije spodbuja, da vključijo v pouk žive živali, saj te pozitivno vplivajo na znanje, odnose 

in čustva učencev (Tomažič, Pihler in Strgar, 2017). 

Wust Ackermann in sod. (2018) navajajo, da morajo učitelji vključiti žive živali v pouk 

bioloških vsebin zato ker:  

• otroci pridobijo več pozornosti in pozitivnega odnosa do živali, kot če bi žival 

opazovali v živalskem vrtu ali si ogledovali modele teh v muzejih in na razstavah; 

• lahko odpravijo številne napačne predstave o posameznih živalskih vrstah; 

• s tem spodbudimo učence k zainteresiranosti za biološke vsebine. 

Torkar (2015) je v svoji raziskavi preučeval vpliv neposrednih izkušenj na strah do kač. V 

raziskavi se je osredotočil tudi na vključitev stika s kačami v učni načrt predšolske vzgoje, 

razredne in predmetne stopnje. Rezultati raziskave so pokazali, da se bodoči učitelji na splošno 
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bojijo kač, ta strah pa posledično vpliva na njihov odnos do kač in manjšo verjetnost 

vključevanja stika s kačo v prihodnji letni načrt. Tako je prišel do zaključka, da če je učiteljev 

strah potencialno nevarnih živali, jih teh ne bodo predstavili svojim učencem. 

1.2.2. Vsebine o kačah v učnih načrtih za osnovno šolo  

 

Učenci se med šolanjem srečajo z biološkimi vsebinami v prvi triadi pri predmetu spoznavanje 

okolja, v 4. in 5. razredu pri predmetu naravoslovje in tehnika, v 6. in 7. razredu pri predmetu 

naravoslovje in v 8. ter 9. razredu pri predmetu biologija.  V nadaljevanju so predstavljene 

tematike, ki vključujejo poznavanje vsebine živih bitji, pod katere uvrščamo tudi kače.  

V prvi triadi osnovne šole pri predmetu Spoznavanje okolja se učenci na splošno seznanijo z 

različnimi živimi bitji, spoznajo kaj potrebujejo vsa živa bitja za življenje, od česa je to življenje 

odvisno in  primerjajo različna živa bitja med seboj (Kolar, Krnel in Velkavrh, 2011). V 4. in 

5. razredu pri predmetu Naravoslovje in tehnika se učenci srečajo z razvrščanjem živih bitji in 

spoznajo, da živa bitja izmenjujejo snovi z okolico in jih spreminjajo. Seznanijo se s pojmi kot 

so vrsta in kraljestvo (Vodopivec in sod., 2011). 

Najpomembnejši predmet, ki učencem lahko omogoči poznavanje skupnih značilnosti 

posameznih živalskih skupin, je v osnovni šoli Naravoslovje v 7. razredu. Učenci tako spoznajo 

zgradbo in delovanje živali, njihovo razmnoževanje, rast in osebni razvoj ter razvrščanje živali 

v posamezne skupine. Natančno spoznajo osnovno zgradbo glavnih gradbenih tipov živali 

(enoceličarjev, nevretenčarjev in vretenčarjev) ter razumejo povezavo med telesno zgradbo 

omenjenih živalskih skupin in prilagoditvami povezanimi s premikanjem in prehranjevanjem 

(Skvarč in sod., 2011). 

Z razvrščanjem organizmov učenci nadaljujejo tudi v 9. razredu, kjer spoznajo področje 

sistematike. Sistematika je prav tako pomembna za poznavanje vsebin o posameznih skupinah 

živih bitji, saj učenci natančneje spoznajo, da vse sorodne vrste lahko združujemo v rod, nato 

pa še v družino, red, razred in deblo. Učenci v 9. razredu spoznajo tudi področje Biotske 

pestrosti. Pomembno je, da učenci vedo, da za veliko biotsko pestrost v Sloveniji obstajajo 

številni razlogi in da moramo za ohranjanje biotske pestrosti ohranjati tudi različne habitate in 

vrste. Prav tako spoznajo nekatere redke in ogrožene vrste, ki so v njihovem okolju in so 

zavarovane (Vičar in sod, 2011). 
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1.3. Napačne predstave 

 

Predstave o značilnostih posameznih živali ni mogoče prenesti od učitelja na učence. Učenci si 

sami oblikujejo predstavo, na takšen način kakršen jim ustreza (Kattmann, 2001).  

Mentalni modeli se lahko obravnavajo kot predstavitve predmeta ali dogodkov. Proces 

oblikovanja modela je mentalni proces vsakega posameznika ali skupine (Duit in Glynn, 1996, 

cit. v Tunnicliffe in Reiss, 1999). Mentalni model predstavlja posameznikovo znanje o nekem 

pojavu, pojmu (v tem primeru je to poznavanje značilnosti posameznih živali).  

Ideje o biološkem svetu se razvijejo že zgodaj v otroštvu, preden otrok vstopi v osnovno šolo 

(Teixeira, 2000; Jaakkola in Slaughter, 2002, cit. v Prokop in sod., 2007). Po vstopu v šolo se 

učenec sooča s pojmi, ki mu jih učitelj predstavi in tako nadgrajuje svojo razlago sveta. Nekaj 

predstav, ki jih je oblikoval v zgodnjem otroštvu, se nadomesti z novimi, bolj znanstvenimi, 

ostale ostanejo nespremenjene (Munson, 1994, cit. v Prokop in sod., 2007).  

Učenčeve predstave temeljijo na osebnih izkušnjah, ki izhajajo iz opazovanja, družbene 

interakcije in jezika. Te posledično vplivajo na formalno učenje naravoslovja v šoli. Pojavljajo 

se v podobnih oblikah znotraj različnih starostnih skupin, spola in kulture. Globoko so vtisnjene 

v učenčev spomin, težko jih je spremeniti in nehote vplivajo na proces učenja v šoli (Wandersee 

in sod., 1994, cit. v Shepardson, 2002). 

Ob stiku z živo živaljo, otrok prepozna posamezne komponente organizma, ki si ga ogleduje. 

Opazuje predvsem njihovo zunanjo zgradbo in nenavadne dele organizma (Tunnicliffe, 1995, 

cit. v Tunnicliffe in Reiss, 1999). Te informacije se v otroštvu oblikujejo v mentalni model o 

določeni vrsti živali, ki jo opazujejo. Posledično se oblikuje tudi predstava o tej živali 

(Tunnicliffe in Reiss, 1999).  

Otroci pridobijo veliko informacij o divjih živalih v knjigah, pri gledanju televizijskih 

programov, risank in animiranih filmov. Vendar pa so lahko informacije, ki jih prejmejo, zaradi 

komercialnih ali drugih razlogov napačne, kar lahko vpliva na njihove predstave o divjih 

živalih. Vse to lahko vodi v njihovo boljše poznavanje tujih vrst, kot pa osredotočanje na 

lokalne vrste (Brewer, 2002, cit. v Genovart in sod., 2013). To trditev so potrdili Genovart in 

sod., 2013 v svoji raziskavi. Ugotovili so, da so otroci dosti bolje prepoznali tuje, eksotične 

vrste živali, kot lokalne. Priporočali so, da če želimo ohraniti svojo naravo moramo spodbujati 

otroke k raziskovanju okolja v katerem živijo. Poudarili so, da mora pri tem imeti ključno vlogo 
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tudi šola in pouk bioloških vsebin, ki bo vplival na to, da bodo učenci pridobili neposredne 

izkušnje z naravo in živalmi v bližnji okolici. 

Oblikovanje predstav je za učenca kompleksen proces. Sestavljena je iz veliko informaciji, ki 

jih učenec pridobi z učenjem in sodelovanjem v šoli. Učni načrti odigrajo pomembno vlogo pri 

tem kdaj, koliko in katere informacije se bodo prenesle od učitelja na učenca. Celotno 

oblikovanje učenčeve mentalne slike je odvisno od učnega procesa. Vendar so številne 

raziskave pokazale, da na razumevanje bioloških vsebin v šoli vpliva tudi dom in neposredna 

izkušnja z živaljo (Hatano in Inagaki, 1997, cit. v Tunnicliffe in Reiss, 1999). 

1.3.1. Priporočila za odpravljanje napačnih predstav pri učencih  

 

V nadaljevanju so po Shepardsonu (2002) povzeta priporočila, ki pomagajo pri poučevanju 

bioloških vsebin, tako da lahko učenec razvija svoje ideje in razume nove pojme: 

• Učencem zagotovimo primerjavo različnih organizmov, pri katerih lahko poišče 

razlike in podobnosti v njihovi zgradbi. 

• Učencem raje omogočimo spoznavanje organizmov v njihovem naravnem 

življenjskem prostoru, kot v učilnici. Posledično bi lahko učenci razumeli povezavo 

med fizičnimi prilagoditvami živali in okoljem, ki jih obdaja. Učenci lahko tako 

spoznajo tudi, kako se živali vedejo, ko se počutijo ogrožene. 

• Učencem predstavimo žive organizme. Uporaba živih organizmov, na primer 

žuželk, pri pouku pomaga učencem razumeti proces preobrazbe in tako lažje 

opazovanje rasti in razvoja žuželk. 

Tunnicliffe in Reiss (1999) pravita, da bodo živali, ne glede na to, ali so žive ali ne, takoj 

pritegnile učenčevo pozornost. Učenci bodo z veseljem in zanimanjem opazovali zunanjo 

zgradbo živali, učitelj pa ta čas lahko izkoristi in učence sprašuje o sami zunanji zgradbi živali, 

tako da jih vpraša po opisu žival. Učitelj lahko razgovor nadaljuje z življenjskim prostorom 

živali in tako bodo učenci zgradbo živali povezali z okoljem, v katerem živi. Nadaljujeta da so, 

knjige, učbeniki in šola manj pomemben vir znanja kot dom in neposredna izkušnja. Zato je 

pomembno, da učitelj, preden začne z razlago snovi, od učencev pridobi informacijo o 

predhodnem znanju glede določene teme, ki jo tisto učno uro obravnavajo.  

Dokazano je bilo, da se dečki bolj osredotočajo na znanje, ki so ga pridobili skozi določene 

knjige, deklice pa na natančno opazovanje organizmov. Učitelj bi tako moral učence bolj 
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spodbujati k opazovanju živali, učenke pa k branju knjig, revij in druge literature. Prav tako 

mora učitelj učencem predati razmišljanje o tem, da ne dojemajo življenjskega prostora le kot 

okolje, v katerem živijo živali, ampak da morajo razumeti tudi, kako živali vplivajo na 

življenjski prostor in obratno (Tunnicliffe in Reiss, 1999).  

Prav tako Yen in sod. (2004), priporočajo učiteljem, da naj dopuščajo učencem samostojno  

sprejemati odločitve o lastnem učenju, na primer o tem kaj, kako in kdaj naj se učijo. Po 

njihovem mnenju je najboljše, da je učilnica središče virov, ki ponuja možnosti za neposredne 

in razširjene interakcije s predmeti in dogodki, vključno z živimi organizmi, kot so dvoživke in 

plazilci. V učilnici naj bo dostopna tudi uporaba raziskovalne opreme, kot so mikroskopi, 

stereolupe in literatura, ki pomaga učencu do pravilnih opazovanj, ugotovitev in predstav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

2. NAMEN RAZISKAVE 
 

V diplomskem delu smo želeli preveriti znanje in napačne predstave osnovnošolcev o kačah. 

Zanimala naj je tudi kako so osnovnošolci pripravljeni varovati te ogrožene organizme. 

Natančneje smo želeli raziskati:  

- znanje in napačne predstave osnovnošolcev o kačah; 

- ali obstajajo razlike v znanju in napačnih predstavah osnovnošolcev o kačah glede na 

njihovo starost, spol in neposredne izkušnje z živalmi; 

- pripravljenost osnovnošolcev glede aktivnega vključevanja v varovanje kač; 

- namen delovanja osnovnošolcev, v smislu varovanja kač, glede na njihovo starost, spol 

in neposredne izkušnje s kačami; 

- povezave med znanjem, napačnimi predstavami in namenom varovanja teh živali. 

 

Glede na namen raziskave smo si postavili naslednja raziskovalna vprašanja:  

1. Kakšno je znanje in kakšne so napačne predstave osnovnošolcev o kačah? 

2. Kako se znanje in napačne predstave osnovnošolcev razlikujejo glede na njihovo 

starost, spol in neposredne izkušnje s kačami? 

3. V kolikšni meri so se osnovnošolci pripravljeni aktivno vključevati v varovanje teh 

živali? 

4. Kako se delovanje osnovnošolcev, v smislu varovanja kač, razlikuje glede na njihovo 

starost, spol in neposredne izkušnje s kačami? 

5. Kolikšne so povezave med znanjem, napačnimi predstavami in njihovim namenom 

varovanja teh živali? 
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3. METODE IN MATERIALI 

 

3.1. OPIS VZORCA 

 

V raziskavi je sodelovalo 210 učencev dveh slovenskih osnovnih šol, ki obiskujejo 6., 7., 8. in 

9. razred. V tabeli 1 je predstavljen vzorec glede na spol, v tabeli 2 pa vzorec glede na starost 

(razred) sodelujočih učencev. 

Tabela 1: Končni vzorec učencev glede na spol 

Spol n f(%) 

fantje 97 46,2 

dekleta 108 51,4 

brez podatka 5 2,4 

vsi 210 100,0 

 

Tabela 2: Končni vzorec učencev glede na starost (razred) 

Razred n f(%) 

6 49 23,3 

7 30 14,3 

8 63 30,0 

9 68 32,4 

vsi 210 100,0 

 

Od 210 učencev je kačo v rokah že držalo 151 učencev. Nihče izmed anketiranih učencev ni v 

biološki učilnici imel priložnosti opazovati kače. 
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3.2. POTEK RAZISKAVE 

 

Raziskava, s katero smo ugotavljali znanje in napačne predstave osnovnošolcev o kačah ter 

njihovo pripravljenost za varovanje kač, je bila izvedena aprila 2018 na dveh slovenskih šolah, 

v zaledju Kopra in mestnem delu Škofje Loke. Anketni vprašalnik so učenci izpolnjevali 15 

minut, v času pouka pri biologiji in naravoslovju. 

 

3.3. INSTRUMENT 

 

Za ugotavljanje znanja in napačnih predstav učencev o kačah in njihovem aktivnem 

vključevanju v varovanje teh živali je bil v diplomskem delu uporabljen anketni vprašalnik 

(priloga 1).  

V prvem sklopu vprašalnika smo učence spraševali v kolikšni meri so se pripravljeni aktivno 

vključevati v varovanje kač. Učenci so posamezne trditve ocenjevali na podlagi 5-stopenjske 

Likertove lestvice od 1 (se nikakor ne strinjam) do 5 (se popolnoma strinjam) (tabela 3). 

Tabela 3: Pomen ocen za posamezno trditev po Likertovi 5-stopenjski lestvici: 

Vrednosti lestvice Pomen vrednosti lestvice 

1 se nikakor ne strinjam 

2 se ne strinjam 

3 neopredeljen 

4 se strinjam 

5 se popolnoma strinjam 

 

Učenci so izbirali med 25 trditvami ter izbrali, v kolikšni meri se s posamezno trditvijo strinjajo. 

Iz statistične analize smo izločili trditve, ki se niso navezovale na pripravljenost k aktivnemu 

vključevanju k varovanju kač. Od 25 trditev smo za namen trenutne študije uporabili 10 trditev 

(tabela 4). 
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Tabela 4: Trditve, ki so bile uporabljene pri statistični obdelavi podatkov 

Trditve 

Če bi videl nekoga, ki je ubil kačo, bi to prijavil odgovornim. 

Če bi videl, da nekdo uničuje življenjski prostor kač, bi to prijavil odgovornim. 

Pripravljen bi bil obvestiti javnost v primeru, da bi nekdo slabo ravnal s kačami. 

Ne bi kupoval izdelkov iz delov kač, če bi to pripomoglo k ohranitvi teh živali. 

Če bi videl, da nekdo uničuje življenjski prostor kač, bi obvestil javnost. 

Pripravljen bi bil darovati nekaj denarja, če bi to pripomoglo k ohranitvi določene vrste. 

Ko se sprehajam po gozdu, nimam posebne želje srečati kače. R 

Najbolje bi bilo, če bi pobili vse kače. R 

Ko biologi govorijo o kačah, se dolgočasim. R 

Kač v Sloveniji ni potrebno zavarovati, saj živi dosti kač tudi drugje. R 

Opomba: R=obrnjena trditev 
 

Drugi sklop vprašalnika se je nanašal na znanje in napačne predstave učencev o kačah.  

Postavljenih je bilo 28 trditev izbirnega tipa (tabela 5). Učenci so svoje prepričanje izrazili na 

podlagi podanih trditev o kačah, tako da so obkrožili trditev drži, če so se z dano trditvijo 

strinjali in ne drži, če se z dano trditvijo niso strinjali. Med trditvami je bila možna izbira trditve 

ne vem. S to možnostjo odgovora smo zmanjšali tveganje za ugibanje učencev glede pravilnega 

odgovora. 
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Tabela 5: Prikaz trditev izbirnega tipa drži/ne drži/ne vem: 

TRDITEV 

V Sloveniji živijo tri vrste strupenih kač. 

Naše strupene kače so večje (daljše) kot nestrupene kače. 

Če se kača počuti ogroženo, se zvije v obroč in skotali proti napadalcu. 

Kače so ogrožene zaradi človekove neprimerne rabe njihovih okolij. 

Vse kače so človeku nevarne. 

Vse prostoživeče kače v Sloveniji ležejo jajca. 

V Sloveniji živi 11 vrst kač. 

Modras ima okroglo očesno zenico. 

Vse strupenjače v Sloveniji imajo rožiček na vrhu gobčka. 

Nekatere vrste kač v Sloveniji živijo tudi v rekah in potokih. 

Vse vrste kač v Sloveniji se prehranjujejo izključno z glodavci. 

Tudi rep kače je strupen. 

Nestrupene kače zadušijo plen in ga celega pogoltnejo. 

V Sloveniji so zavarovane vse vrste kač. 

Nekatere kače zaznavajo svoj plen tudi na podlagi razlike v temperaturi plena in okolja. 

Kače vohajo z jezikom. 

Kače slišijo. 

Strupene kače imajo samo dva strupnika, nestrupene kače pa so brez zob. 

Kače niso zmožne hipnotizirati svojega plena. 

Strupeno kačo prepoznamo po izrazito trikotni obliki glave. 

Vse kače so bolj ali manj strupene. 

Poškodovane kače umrejo šele po sončnem zahodu. 

Koža kač je suha. 

Kače ne morejo pičiti z jezikom. 

Znano je, da kače rade pijejo kravje mleko. 

Kače so hladne (mrzle). 

Kače vedno potujejo v parih. 

Kače nabirajo (pijejo) strup iz gozdnih rastlin. 
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V tretjem sklopu vprašalnika smo učence spraševali po spolu in starosti. V nadaljevanju se je 

pojavilo pet vprašanj izbirnega tipa da/ne o kačah, na katere so učenci odgovarjali z 

obkroževanjem trditve da, če so se z vprašanjem strinjali in trditve ne, če se z vprašanjem niso 

strinjali. Od petih trditev smo obdržali dve (tabela 6). Prvo, tretjo in peto trditev smo iz 

statistične analize izključili.  

Tabela 6: Izbrane trditve v tretjem sklopu vprašalnika 

TRDITVE 

V rokah sem že držal živo kačo. 

Imeli smo / imamo kačo v šoli. 

 

Trditve z več možnimi odgovori v vprašalniku smo iz statistične analize izključili.  

Pomen oznak:  

 M – aritmetična sredina 

 SE – standardna napaka 

 SD – standardna deviacija  

 Z – standardna vrednost 

 p – statistična pomembnost 

3.4. STATISTIČNA ANALIZA PODATKOV 

 

Pridobljene podatke smo iz anketnih vprašalnikov vnesli v tabelo računalniškega programa 

Microsoft Excel, jih ustrezno priredili, nato pa jih statistično analizirali v statističnem programu 

SPSS. Vse podatke smo glede na predhodno zastavljena raziskovalna vprašanja statistično 

obdelali in uredili v tabele.   
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4. REZULTATI 
 

4.1. Znanje učencev o kačah 

 

V Tabeli 7 so predstavljeni rezultati znanja učencev. Med napačne trditve smo uvrstili tudi 

trditev ne vem. Posledično smo se tako izognili ugibanju učencev in zagotovili bolj poštene 

odgovore. Trditve, na katere so učenci odgovorili pravilno in njihova skupna vrednost 

pravilnega odgovora presega 50,0 %, so napisani v krepki pisavi.  

Po splošnem pregledu tabele lahko opazimo, da so učenci zelo slabo odgovarjali na postavljene 

trditve o kačah. V povprečju so izbrali le 37 % od skupnih možnih točk. 
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Tabela 7: Znanje učencev o kačah 

N TRDITEV 
napačno 

(%) 

pravilno 

(%) 

Skupaj 

(%) 

1 V Sloveniji živijo tri vrste strupenih kač. 74,8 25,2 100 

2 
Naše strupene kače so večje (daljše) kot 

nestrupene kače. 
77,1 22,9 100 

3 
Če se kača počuti ogroženo, se zvije v obroč in 

skotali proti napadalcu. 
58,6 41,4 100 

4 
Kače so ogrožene zaradi človekove neprimerne 

rabe njihovih okolij. 
26,2 73,8 100 

5 Vse kače so človeku nevarne. 11,9 88,1 100 

6 Vse prostoživeče kače v Sloveniji ležejo jajca. 93,8 6,2 100 

7 V Sloveniji živi 11 vrst kač. 92,9 7,1 100 

8 Modras ima okroglo očesno zenico. 86,2 13,8 100 

9 
Vse strupenjače v Sloveniji imajo rožiček na vrhu 

gobčka. 
66,2 33,8 100 

10 
Nekatere vrste kač v Sloveniji živijo tudi v 

rekah in potokih. 
31,0 69,0 100 

11 
Vse vrste kač v Sloveniji se prehranjujejo 

izključno z glodavci. 
73,8 26,2 100 

12 Tudi rep kače je strupen. 50,0 50,0 100 

13 
Nestrupene kače zadušijo plen in ga celega 

pogoltnejo. 
34,8 65,2 100 

14 V Sloveniji so zavarovane vse vrste kač. 83,8 16,2 100 

15 
Nekatere kače zaznavajo svoj plen tudi na 

podlagi razlike v temperaturi plena in okolja. 
38,1 61,9 100 

16 Kače vohajo z jezikom. 88,6 11,4 100 

17 Kače slišijo. 64,8 35,2 100 

18 
Strupene kače imajo samo dva strupnika, 

nestrupene kače pa so brez zob. 
64,8 35,2 100 

19 Kače niso zmožne hipnotizirati svojega plena. 66,7 33,3 100 

20 
Strupeno kačo prepoznamo po izrazito trikotni 

obliki glave. 
81,9 18,1 100 

21 Vse kače so bolj ali manj strupene. 54,8 45,2 100 

22 
Poškodovane kače umrejo šele po sončnem 

zahodu. 
71,4 28,6 100 

23 Koža kač je suha. 59,0 41,0 100 

24 Kače ne morejo pičiti z jezikom. 46,7 53,3 100 

25 Znano je, da kače rade pijejo kravje mleko. 68,1 31,9 100 

26 Kače so hladne (mrzle). 91,4 8,6 100 

27 Kače vedno potujejo v parih. 40,5 59,5 100 

28 Kače nabirajo (pijejo) strup iz gozdnih rastlin. 64,8 35,2 100 
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4.2. Znanje učencev o kačah glede na spol 

 

Rezultati znanja osnovnošolcev glede na spol so predstavljeni v Tabeli 8. Med napačne trditve 

smo uvrstili tudi trditev ne vem. Posledično smo se tako izognili ugibanju učencev in zagotovili 

bolj poštene odgovore.     

Rezultati, ki smo jih dobili v raziskavi, so pokazali, da obstajajo razlike v znanju učencev glede 

na spol. Statistično pomembne razlike  v znanju fantov in deklet opazimo pri sedmih trditvah 

(Hi2 test, p ≤ 0,05, Tabela 8).  

Na trditev 13 »Nestrupene kače zadušijo plen in ga celega pogoltnejo« (p = 0,012) je 74,2 % 

fantov odgovorilo pravilno, medtem ko je pravilno odgovorilo le 57,4 % deklet. Večina učencev 

je pravilno odgovorila na trditev 15 »Nekatere kače zaznavajo svoj plen tudi na podlagi razlike 

v temperaturi plena in okolja« (p = 0,047). Več pravilnih odgovorov je izbralo 69,1 % fantov, 

manj pa 55,6 deklet. 

Statistično pomembne razlike v znanju fantov in deklet se pojavijo tudi v poznavanju zunanje 

zgradbe kač. Pri trditvi 2 »Naše strupene kače so večje (daljše) kot nestrupene kače« (p = 0,016) 

so fantje pravilno odgovarjali s 30,9 %, medtem ko dekleta le s 16,7 %. Tudi na trditev 12 »Tudi 

rep kače je strupen« (p = 0,042) so fantje po večini pravilno odgovarjali s 57,7 %, dekleta pa s 

43,5 %. Če pogledamo, kako so anketiranci odgovarjali na trditev 16 »Kače vohajo z jezikom« 

(p = 0,023), opazimo, da je kljub veliki količini napačnih odgovorov, 16,5 % fantov pravilno 

odgovorilo in prevladalo nad dekleti, ki so pravilno odgovorila le s 6,5 %. Prav tako je 61,9 % 

fantov pravilno odgovorilo na trditev 24 »Kače ne morejo pičiti z jezikom« (p = 0,026), medtem 

ko dekleta po večini niso pravilno odgovarjala. Na to trditev je pravilno odgovorilo 46,3 % 

deklet. 

Med skupino trditev, ki se navezujejo na poznavanje vrst kač, smo opazili statistično 

pomembno razliko v znanju fantov in deklet pri trditvi 14 »V Sloveniji so zavarovane vse vrste 

kač« (p = 0,009). Na splošno so učenci na to trditev odgovarjali slabo, vendar je ponovno več 

fantov s 23,7 % odgovorilo pravilno, medtem ko je to storilo samo 10,2 % deklet.  

Pri ostalih trditvah nismo opazili statistično pomembnih razlik med odgovori učencev. 

Odgovori so pokazali slabo poznavanje splošnih značilnosti o kačah, njihove zunanje zgradbe 

in poznavanja značilnosti posameznih vrst kač. 
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Tabela 8: Znanje učencev o kačah glede na spol 

  SPOL  

N TRDITEV fantje dekleta Hi2 

  
napačno 

(%) 

pravilno 

(%) 

napačno 

(%) 

pravilno 

(%) 
Hi2 df p 

1 
V Sloveniji živijo tri vrste 

strupenih kač. 
72,2 27,8 75,9 24,1 0,377 1 0,539 

2 
Naše strupene kače so večje 

(daljše) kot nestrupene kače. 
69,1 30,9 83,3 16,7 5,796 1 0,016 

3 

Če se kača počuti ogroženo, se 

zvije v obroč in skotali proti 

napadalcu. 

60,8 39,2 56,5 43,5 0,397 1 0,529 

4 

Kače so ogrožene zaradi 

človekove neprimerne rabe 

njihovih okolij. 

24,7 75,3 26,9 73,1 0,119 1 0,731 

5 Vse kače so človeku nevarne. 12,4 87,6 12,0 88,2 0,005 1 0,942 

6 
Vse prostoživeče kače v Sloveniji 

ležejo jajca. 
92,8 7,2 95,4 4,6 0,621 1 0,431 

7 V Sloveniji živi 11 vrst kač. 91,8 8,2 93,5 6,5 0,235 1 0,628 

8 
Modras ima okroglo očesno 

zenico. 
85,6 14,4 86,1 13,9 0,012 1 0,911 

9 
Vse strupenjače v Sloveniji imajo 

rožiček na vrhu gobčka. 
64,9 35,1 65,7 34,3 0,014 1 0,905 

10 
Nekatere vrste kač v Sloveniji 

živijo tudi v rekah in potokih. 
26,8 73,2 33,3 66,7 1,033 1 0,310 

11 

Vse vrste kač v Sloveniji se 

prehranjujejo izključno z 

glodavci. 

78,4 21,6 71,3 28,7 1,343 1 0,246 

12 Tudi rep kače je strupen. 42,3 57,7 56,5 43,5 4,130 1 0,042 

13 
Nestrupene kače zadušijo plen in 

ga celega pogoltnejo. 
25,8 74,2 42,6 57,4 6,386 1 0,012 

14 
V Sloveniji so zavarovane vse 

vrste kač. 
76,3 23,7 89,8 10,2 6,758 1 0,009 

15 

Nekatere kače zaznavajo svoj 

plen tudi na podlagi razlike v 

temperaturi plena in okolja. 

30,9 69,1 44,4 55,6 3,961 1 0,047 

16 Kače vohajo z jezikom. 83,5 16,5 93,5 6,5 5,144 1 0,023 
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17 Kače slišijo. 59,8 40,2 68,5 31,5 1,697 1 0,193 

18 

Strupene kače imajo samo dva 

strupnika, nestrupene kače pa so 

brez zob. 

60,8 39,2 67,6 32,4 1,021 1 0,321 

19 
Kače niso zmožne hipnotizirati 

svojega plena. 
62,9 37,1 72,2 27,8 2,040 1 0,153 

20 
Strupeno kačo prepoznamo po 

izrazito trikotni obliki glave. 
82,5 17,5 82,4 17,6 0,000 1 0,990 

21 
Vse kače so bolj ali manj 

strupene. 
54,6 45,4 56,5 43,5 0,070 1 0,791 

22 
Poškodovane kače umrejo šele po 

sončnem zahodu. 
68,0 32,0 75,0 25,0 1,220 1 0,269 

23 Koža kač je suha. 54,6 45,4 63,0 37,0 1,464, 1 0,226 

24 Kače ne morejo pičiti z jezikom. 38,1 61,9 53,7 46,3 4,975 1 0,026 

25 
Znano je, da kače rade pijejo 

kravje mleko. 
67,0 33,0 69,4 30,6 0,140 1 0,708 

26 Kače so hladne (mrzle). 88,7 11,3 94,4 5,6 2,249 1 0,134 

27 Kače vedno potujejo v parih. 42,3 57,7 38,9 61,1 0,042 1 0,623 

28 
Kače nabirajo (pijejo) strup iz 

gozdnih rastlin. 
58,8 41,2 70,4 29,6 3,022 1 0,082 

 

 

4.3. Znanje učencev o kačah glede na razred (starost) 

 

Rezultati znanja osnovnošolcev glede na razred so predstavljeni v Tabeli 9. Ponovno smo med 

napačne trditve uvrstili tudi trditev ne vem. Posledično smo se tako izognili ugibanju učencev 

in zagotovili bolj poštene odgovore. 

Glede na dobljene rezultate  smo ugotovili, da obstajajo razlike v znanju učencev glede na 

starost oziroma razred. Statistično pomembne razlike v znanju učencev glede na razred, ki ga 

obiskujejo, opazimo pri enajstih trditvah (Hi2 test, p ≤ 0,05, Tabela 9).  

Na trditev 11 »Vse vrste kač v Sloveniji živijo v tudi v rekah in potokih« (p =0,006) so najboljše 

odgovarjali učenci 7. razredov, 40,0 % jih je podala pravilen odgovor. Najslabše pa so 

odgovarjali učenci 6. razredov, le 8,2 % jih je podalo pravilni odgovor. Prav tako so učenci 7. 
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razredov pokazali  najboljše poznavanje splošnih značilnosti o kačah pri trditvi 13  »Nestrupene 

kače zadušijo plen in ga celega pogoltnejo« (p = 0,036), kjer je kar 76,7 % učencev odgovorilo 

pravilno. Vsi učenci so dobro odgovarjali na trditev 15 »Nekatere kače zaznavajo svoj plen tudi 

na podlagi razlike v temperaturi plena in okolja«. Najboljše so se opredeljevali učenci 7. 

razredov (76,7 %), najslabše, ampak dovolj dobro, pa so svoje znanje pokazali učenci 6. 

razredov (49,0 %). Učenci 7. razredov so pravilno odgovarjali tudi pri trditvi 21 »Vse kače so 

bolj ali manj strupene« (p = 0,018) z 53,5 % pravilnimi odgovori in 27 »Kače vedno potujejo v 

parih« (p = 0,021) z 63,3 % pravilnimi odgovori. Pri trditvi 21 lahko opazimo, da so dobro 

odgovarjali učenci 9. razredov (54,4 %). 27. trditev pa ni povzročala težav tudi učencem 8. 

razredov (68,3 %) in 9. razredov (63,2 %). Vsem učencem je predstavljala težavo trditev 22 

»Poškodovane kače umrejo šele po sončnem zahodu« (p = 0,050), kjer so najslabše odgovarjali 

učenci 6. razredov s kar 81,6 % napačnih odgovorov. Tudi pri trditvi 28 »Kače napirajo (pijejo) 

strup iz gozdnih rastlin« (p = 0,031), je samo 18,4 % učencev 6. razredov pravilno odgovorilo, 

najmanj napačnih odgovorov pa je izbralo kar 46,7 % učencev 7. razredov. 

Med skupino trditev, ki se navezujejo na poznavanje zunanje zgradbe kač, smo opazili 

statistično pomembne razlike v znanju učencev glede na razred pri trditvah 9 »Vse strupenjače 

v Sloveniji imajo rožiček na vrhu gobčka« (p = 0,013) in 24 »Kače ne morejo pičiti z jezikom« 

(p = 0,024). Pri obeh trditvah so najbolje odgovarjali učenci 9. razredov, pri trditvi 9 z 48,5 % 

in pri trditvi 24 z 61,8 %. Pri trditvi 24 so se ponovno dobro odrezali učenci 7. razredov z 60,0 

% pravilnimi odgovori. Težave sta obe trditvi povzročali znova učencem 6. razredov, ki so 

imeli pri trditvi 9 samo 22,4 % in pri trditvi 24 prav tako le 34,7 % pravilnih odgovorov. 

Statistično pomembne razlike v znanju učencev glede na razred se pojavijo tudi v poznavanju 

vrst kač. V tem sklopu so učenci zelo slabo odgovarjali na posamezne trditve. Učenci zelo slabo 

poznajo vrste strupenih kač v Sloveniji. Na trditev 1 »V Sloveniji živijo tri vrst strupenih kač« 

(p = 0,019) je bila največja dosežena vrednost pravilnih odgovorov 38,3 % pri 9. razredih. 

Največ napačnih odgovorov z vrednostjo 85,7 % so imeli učenci 6. razredov. Slabi rezultati so 

se pokazali tudi pri trditvi 8 »Modras ima okroglo očesno zenico«, kjer so najbolje odgovarjali 

ponovno učenci 9. razredov, vendar samo s 23,5 % pravilnih odgovorov. Zelo slabo pa so znova 

odgovarjali učenci 6. razredov s kar 93,9 % napačnih odgovorov. 
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Tabela 9: Znanje učencev o kačah glede na starost (razred) 

  RAZRED  

N TRDITEV 6 7 8 9 Hi2 

  
napačno 

(%) 

pravilno 

(%) 

napačno 

(%) 

pravilno 

(%) 

napačno 

(%) 

pravilno 

(%) 

napačno 

(%) 

pravilno 

(%) 
Hi2 df p 

1 V Sloveniji živijo tri vrste strupenih kač. 85,7 14,3 80,0 20,0 77,8 22,2 61,8 38,2 9,943 3 0,019 

2 
Naše strupene kače so večje (daljše) kot 

nestrupene kače. 
77,6 22,4 46,7 23,3 74,6 25,4 79,4 20,6 0,437 3 0,932 

3 
Če se kača počuti ogroženo, se zvije v 

obroč in skotali proti napadalcu. 
67,3 32,7 50,0 50,0 55,6 44,4 58,8 41,2 2,701 3 0,440 

4 
Kače so ogrožene zaradi človekove 

neprimerne rabe njihovih okolij. 
30,6 69,4 13,3 86,7 19,0 81,0 35,3 64,7 7,639 3 0,054 

5 Vse kače so človeku nevarne. 20,4 79,6 10,0 90,0 6,3 93,7 11,8 88,2 5,337 3 0,149 

6 
Vse prostoživeče kače v Sloveniji ležejo 

jajca. 
93,9 6,1 96,7 3,3 87,3 12,7 98,5 1,5 7,625 3 0,054 

7 V Sloveniji živi 11 vrst kač. 93,9 6,1 90,0 10,0 90,5 9,5 95,6 4,4 1,749 3 0,626 

8 Modras ima okroglo očesno zenico. 93,9 6,1 96,7 3,3 85,7 14,3 76,5 23,5 10,608 3 0,014 

9 
Vse strupenjače v Sloveniji imajo rožiček 

na vrhu gobčka. 
77,6 22,4 66,7 33,3 73,0 27,0 51,5 48,5 10,724 3 0,013 

10 
Nekatere vrste kač v Sloveniji živijo tudi 

v rekah in potokih. 
44,9 55,1 28,7 71,3 28,6 71,4 25,0 75,0 6,011 3 0,111 

11 
Vse vrste kač v Sloveniji se prehranjujejo 

izključno z glodavci. 
91,8 8,2 60,0 40,0 68,3 31,7 72,1 27,9 12,311 3 0,006 
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12 Tudi rep kače je strupen. 59,2 40,8 30,0 70,0 54,0 46,0 48,5 51,5 6,909 3 0,075 

13 
Nestrupene kače zadušijo plen in ga 

celega pogoltnejo. 
51,0 49,0 23,3 76,7 28,6 71,4 33,8 66,2 8,530 3 0,036 

14 V Sloveniji so zavarovane vse vrste kač. 81,6 18,4 86,7 13,3 79,4 20,6 88,2 11,8 2,250 3 0,522 

15 

Nekatere kače zaznavajo svoj plen tudi 

na podlagi razlike v temperaturi plena in 

okolja. 

55,1 44,9 30,0 70,0 28,6 71,4 38,2 61,8 9,267 3 0,026 

16 Kače vohajo z jezikom. 87,8 12,2 86,7 13,3 92,1 7,9 86,8 13,2 1,118 3 0,773 

17 Kače slišijo. 63,3 36,7 46,7 53,3 71,4 28,6 67,6 32,4 5,828 3 0,120 

18 
Strupene kače imajo samo 2 strupnika, 

nestrupene kače pa so brez zob. 
73,5 26,5 60,0 40,0 66,7 33,3 58,8 41,2 3,077 3 0,380 

19 
Kače niso zmožne hipnotizirati svojega 

plena. 
69,4 30,6 59,7 43,3 76,2 23,8 60,3 39,7 5,327 3 0,149 

20 
Strupeno kačo prepoznamo po izrazito 

trikotni obliki glave. 
81,6 18,4 86,7 13,3 77,8 22,2 83,8 16,2 1,354 3 0,716 

21 Vse kače so bolj ali manj strupene. 73,5 26,5 46,7 53,3 54,0 46,0 45,6 54,4 10,042 3 0,018 

22 
Poškodovane kače umrejo šele po 

sončnem zahodu. 
81,6 18,4 63,3 36,7 77,8 22,2 61,8 38,2 7,820 3 0,050 

23 Koža kač je suha. 59,2 40,8 66,7 33,3 65,1 34,9 50,0 50,0 3,970 3 0,265 

24 Kače ne morejo pičiti z jezikom. 65,3 34,7 40,0 60,0 44,4 55,6 38,2 61,8 9,443 3 0,024 

25 
Znano je, da kače rade pijejo kravje 

mleko. 
69,4 30,6 53,3 46,7 69,8 30,2 72,1 27,9 3,627 3 0,305 
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26 Kače so hladne (mrzle). 85,7 14,3 86,7 13,3 96,8 3,2 92,6 7,4 5,380 3 0,146 

27 Kače vedno potujejo v parih. 59,2 40,8 36,7 63,3 31,7 68,3 36,8 63,2 9,680 3 0,021 

28 
Kače nabirajo (pijejo) strup iz gozdnih 

rastlin. 
81,6 18,4 53,3 46,7 58,7 41,3 63,2 36,8 8,902 3 0,031 
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4.4. Znanje učencev o kačah glede na njihovo neposredno izkušnjo 

(stik) s kačami  

 

Rezultati znanja osnovnošolcev glede na razred so predstavljeni v Tabeli 10. Ponovno smo med 

napačne trditve uvrstili tudi trditev ne vem. Posledično smo se tako izognili ugibanju učencev 

in zagotovili bolj poštene odgovore. 

Ugotovili smo, da tudi neposredna izkušnja s kačami lahko vpliva na znanje učencev o kačah. 

Statistično pomembne razlike v znanju učencev, glede na neposredno izkušnjo oziroma stik, 

opazimo pri štirih trditvah (Hi2 test, p ≤ 0,05, Tabela 10).  

51,7 % učencev, ki so v rokah že imeli kačo, so pri trditvi 21 »Vse kače so bolj ali manj 

strupene« (p = 0,002) odgovorili pravilno, medtem ko je to storilo samo 28,1 % tistih učencev, 

ki kače v rokah še niso držali. 

Statistično pomembne razlike v znanju učencev glede na neposredno izkušnjo se pojavijo tudi 

v poznavanju zunanje zgradbe kač. Pri trditvi 9 »Vse strupenjače imajo rožiček na vrhu gobčka« 

je ponovno več pravilnih odgovorov obkrožilo 39,7 % tistih učencev, ki so imeli že neposredni 

stik s kačo. Prav tako so to storili pri trditvi 18 »Strupene kače imajo samo dva strupnika, 

nestrupene kače pa so brez zob« s 40,4 % pravilnih odgovorov.  

Pri trditvah, ki se navezujejo na poznavanje vrst kač smo statistično pomembno razliko opazili 

pri trditvi 15 »Nekatere kače zaznavajo svoj plen tudi na podlagi razlike v temperaturi plena in 

okolja«. Učenci, ki v rokah še niso držali kače, so pravilno odgovori z 49,1 %, medtem ko so 

učenci, ki so v rokah že imeli kačo, ponovno bolje odgovarjali in pravilno odgovorili s kar 

66,2 %. 
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Tabela 10: Znanje učencev o kačah glede na njihovo neposredno izkušnjo s kačami 

  STIK  

N TRDITEV da ne  Hi2 

  
napačno 

(%) 

pravilno 

(%) 

napačno 

(%) 

pravilno 

(%) 
Hi2 df p 

1 
V Sloveniji živijo tri vrste 

strupenih kač. 
72,8 27,2 80,7 19,3 1,361 1 0,243 

2 
Naše strupene kače so večje 

(daljše) kot nestrupene kače. 
74,2 25,8 84,2 15,8 2,349 1 0,125 

3 

Če se kača počuti ogroženo, se 

zvije v obroč in skotali proti 

napadalcu. 

55,0 45,0 68,4 31,6 3,089 1 0,079 

4 

Kače so ogrožene zaradi 

človekove neprimerne rabe 

njihovih okolij. 

24,5 75,5 31,6 68,4 1,065 1 0,302 

5 Vse kače so človeku nevarne. 11,3 88,7 14,0 86,0 0,302 1 0,583 

6 
Vse prostoživeče kače v Sloveniji 

ležejo jajca. 
93,4 6,6 94,7 5,3 0,130 1 0,718 

7 V Sloveniji živi 11 vrst kač. 94,0 6,0 89,5 10,5 1,289 1 0,256 

8 
Modras ima okroglo očesno 

zenico. 
84,8 15,2 91,2 8,8 1,482 1 0,223 

9 
Vse strupenjače v Sloveniji imajo 

rožiček na vrhu gobčka. 
60,3 39,7 82,5 17,5 9,126 1 0,003 

10 
Nekatere vrste kač v Sloveniji 

živijo tudi v rekah in potokih. 
27,2 72,8 40,4 59,6 3,384 1 0,066 

11 

Vse vrste kač v Sloveniji se 

prehranjujejo izključno z 

glodavci. 

71,5 28,5 80,7 19,3 1,814 1 0,178 

12 Tudi rep kače je strupen. 47,7 52,3 56,1 43,9 1,184 1 0,277 

13 
Nestrupene kače zadušijo plen in 

ga celega pogoltnejo. 
36,4 63,6 29,8 70,2 0,796 1 0,372 

14 
V Sloveniji so zavarovane vse 

vrste kač. 
84,8 15,2 82,5 17,5 0,166 1 0,684 

15 

Nekatere kače zaznavajo svoj plen 

tudi na podlagi razlike v 

temperaturi plena in okolja. 

33,8 66,2 50,9 49,1 5,114 1 0,024 

16 Kače vohajo z jezikom. 90,1 9,9 84,2 15,8 1,390 1 0,238 
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17 Kače slišijo. 66,2 33,8 61,4 38,6 0,422 1 0,516 

18 

Strupene kače imajo samo dva 

strupnika, nestrupene kače pa so 

brez zob. 

59,6 40,4 78,9 21,1 6,798 1 0,009 

19 
Kače niso zmožne hipnotizirati 

svojega plena. 
66,2 33,8 68,4 31,6 0,090 1 0,764 

20 
Strupeno kačo prepoznamo po 

izrazito trikotni obliki glave. 
80,8 19,2 84,2 15,8 0,323 1 0,570 

21 
Vse kače so bolj ali manj 

strupene. 
48,3 51,7 71,9 28,1 9,293 1 0,002 

22 
Poškodovane kače umrejo šele po 

sončnem zahodu. 
68,2 31,8 80,7 19,3 3,177 1 0,075 

23 Koža kač je suha. 55,6 44,4 68,4 31,6 2,802 1 0,094 

24 Kače ne morejo pičiti z jezikom. 43,0 57,0 56,1 43,9 2,851 1 0,091 

25 
Znano je, da kače rade pijejo 

kravje mleko. 
70,9 29,1 6,4 38,6 1,709 1 0,191 

26 Kače so hladne (mrzle). 90,7 9,3 94,7 5,3 0,886 1 0,347 

27 Kače vedno potujejo v parih. 38,4 61,6 45,6 54,4 0,892 1 0,345 

28 
Kače nabirajo (pijejo) strup iz 

gozdnih rastlin. 
61,6 38,4 73,7 26,3 2,657 1 0,103 
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4.5. Vključevanje osnovnošolcev v varovanje kač 

 

Rezultati, ki prikazujejo vključevanje osnovnošolcev v varovanje kač, so za vsako trditev 

predstavljeni v obliki grafa. Graf je oblikovan na podlagi petstopenjske lestvice Likertovega 

tipa. 

1. Trditev: Ko se sprehajam po gozdu, nimam posebne želje srečati kače. 

 

Graf 1: Razporeditev odgovorov za 1. trditev 

Večina učencev se s trditvijo popolnoma strinja (40,0 %), 22,4 % jih je izbralo odgovor se 

strinjam, 15,7 % jih je neopredeljenih, 11,0 % se jih ne strinja s trditvijo in 10,0 % se jih je 

odločilo za odgovor nikakor se ne strinjam. 1,0 % učencev na trditev ni odgovorilo (Graf 1). 
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2. Trditev: Če bi videl nekoga, ki je ubil kačo, bi to prijavil odgovornim. 

 

Graf 2: Razporeditev odgovorov za 2. trditev 

S trditvijo se popolnoma strinja večina učencev (34,3 %). 27,1 % učencev je neopredeljenih, 

strinja se jih 25,2 %, ne strinja pa 6,2 %. 7,1 % učencev je obkrožilo odgovor se nikakor ne 

strinjam (Graf 2). 

3. Trditev: Če bi videl, da nekdo uničuje življenjski prostor kač, bi to prijavil 

odgovornim. 

 

Graf 3: Razporeditev odgovorov za 3. trditev 
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Večina učencev se s trditvijo popolnoma strinja (31,4 %), 30,0 % jih je izbralo odgovor se 

strinjam, 24,3 % jih je neopredeljenih, 8,1 % se jih ne strinja s trditvijo in 5,7 % se jih je odločilo 

za odgovor nikakor se ne strinjam. 0,5 % učencev na trditev ni odgovorilo (Graf 3). 

4. Trditev: Najbolje bi bilo, če bi pobili vse kače. 

 

Graf 4: Razporeditev odgovorov za 4. trditev 

S trditvijo se 75,7 % učencev nikakor ne strinja. 13,8 % učencev je obkrožilo odgovor, se ne 

strinjam, 5,2 % jih je neopredeljenih, 2,9 % se jih s trditvijo ne strinja in 1,9 % jih je obkrožilo 

odgovor, se popolnoma strinjam. 0,5 % učencev na trditev ni odgovorilo (Graf 4). 
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5. Trditev: Ko biologi govorijo o kačah, se dolgočasim. 

 

Graf 5: Razporeditev odgovorov za 5. trditev 

Večina učencev se ni opredelila (30,0 %). 29,5 % učencev je izbralo odgovor, se ne strinjam, 

24,3 % se je odločilo, da se s trditvijo nikakor ne strinjajo, 6,2 % se s trditvijo strinja in 10,0 % 

učencev je izbralo odgovor, se popolnoma strinjam (Graf 5). 

6. Trditev: Kač v Sloveniji ni potrebno zavarovati, saj živi dosti kač drugje. 

 

Graf 6: Razporeditev odgovorov za 6. trditev 

S trditvijo se popolnoma strinja večina učencev (40,5 %). 29,0 % učencev je neopredeljenih, 

strinja se jih 20,5 %, ne strinja pa 5,2 %. 4,8 % učencev je obkrožilo odgovor se nikakor ne 

strinjam (Graf 6). 
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7. Trditev: Pripravljen bi bil obvestiti javnost v primeru, da bi nekdo slabo ravnal s 

kačami. 

 

Graf 7: Razporeditev odgovorov za 7. trditev 

Večina učencev se ni opredelila (31,0 %). 29,0 % učencev je izbralo odgovor, se strinjam in 

24,8 % se je odločilo, da se s trditvijo popolnoma strinjajo. 6,7 % se s trditvijo nikakor ne strinja 

ter 8,6 % jih je izbralo odgovor, se ne strinjam. 0,5 % učencev na trditev ni odgovorilo (Graf 

7). 

8. Trditev: Ne bi kupoval izdelkov iz delov kač, če bi to pripomoglo k ohranitvi teh 

živali. 

 

Graf 8: Razporeditev odgovorov za 8. trditev 
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Učenci se v večini popolnoma strinjajo s trditvijo (51,0 %), 19,5 % se strinja ter 13,3 % se jih 

ni opredelilo. Nikakor se s trditvijo ne strinja 7,1 %, odgovor se ne strinjam pa je izbralo le 

8,1 % učencev. 1,0 % učencev na trditev ni odgovorilo (Graf 8). 

 

9. Trditev: Če bi videl, da nekdo uničuje življenjski prostor kač, bi obvestil javnost. 

 

Graf 9: Razporeditev odgovorov za 9. trditev 

S trditvijo se nikakor ne strinja 5,7 % učencev, 6,7 % ji je izbralo odgovor, se ne strinjam. 

Večina učencev je bila neopredeljena (32,4 %), 27,6 % se jih strnja s trditvijo, 26,7 % pa se jih 

s trditvijo popolnoma strinja. 1,0 % učencev na trditev ni odgovorilo (Graf 9). 
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10. Trditev: Pripravljen bi bil darovati nekaj denarja, če bi to pripomoglo k ohranitvi 

določene vrste. 

 

Graf 10: Razporeditev odgovorov za 10. trditev 

S trditvijo se večina učencev strinja (28,6 %). Neopredeljenih je 26,2 %, 21,9 % ji je obkrožilo 

odgovor se popolnoma strinjam, s trditvijo se jih ne strinja 11,0 %. Ostali učenci se nikakor ne 

strinjajo s trditvijo (12,4 %) (Graf 10).  

 

4.6. Vključevanje osnovnošolcev v varovanje kač glede na spol 

 

V Tabeli 11 so predstavljene povprečne ocene učencev za posamezno trditev. Ugotovili smo, 

da obstajajo razlike v ocenah pripravljenosti učencev do varovanja kač glede na spol. Te 

statistično pomembne razlike v ocenah se pojavijo pri dveh trditvah (Mann-Whitney test, p ≥ 

0,05, Tabela 11). 

Ugotovili smo, da dekleta raje ne bi kupovala izdelkov iz delov kač, če bi to pripomoglo k 

ohranitvi teh živali, kot je razvidno pri trditvi »Ne bi kupoval izdelkov iz delov kač, če bi to 

pripomoglo k ohranitvi teh živali« (p < 0,001). Vendar imajo dekleta manjšo željo srečati kačo 

ko se sprehajajo po gozdu, kot pa fantje. To opazimo iz rezultatov pri trditvi »Ko se sprehajam 

po gozdu nimam posebne želje srečati kačo« (p = 0,002). 
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Tabela 11: Vključevanje osnovnošolcev v varovanje kač glede na spol 

 

 

4.7. Vključevanje osnovnošolcev v varovanje kač glede na starost 

(razred) 

 

V Tabeli 12 so predstavljene povprečne ocene učencev za posamezno trditev. Ugotovili smo, 

da obstajajo razlike v ocenah pripravljenosti učencev do varovanja kač glede na starost oziroma 

razred. Te statistično pomembne razlike v ocenah se pojavijo pri dveh trditvah (Hi2 test, p ≥ 

0,05, Tabela 12). 

Učence smo spraševali, če bi bili pripravljeni darovati nekaj denarja, če bi to pripomoglo k 

ohranitvi določene vrste. Učenci 6. in 7. razredov bi bili bolj pripravljeni darovati določeno 

vsoto denarja, kot učenci 8. in 9. razredov. Zanimalo nas je tudi, ali bi učenci prijavili osebo v 

primeru, da bi jo opazili pri uničevanju življenjskega prostora kač. Najbolj bi to storili učenci 

6. in 7. razredov, najmanj pa učenci 9. razredov. 

TRDITEV 

SPOL 

fantje N=95-97 dekleta N=106-108 Mann Whitney test 

M SE M SE Z p 

Če bi videl nekoga, ki je ubil kačo, bi to 

prijavil odgovornim. 
3,6 0,13 3,9 0,10 -1,510 0,131 

Če bi videl, da nekdo uničuje življenjski 

prostor kač, bi to prijavil odgovornim. 
3,8 0,13 3,7 0,10 -0,874 0,382 

Pripravljen bi bil obvestiti javnost v primeru, 

da bi nekdo slabo ravnal s kačami. 
3,6 0,13 3,6 0,10 -0,759 0,448 

Ne bi kupoval izdelkov iz delov kač, če bi to 

pripomoglo k ohranitvi teh živali. 
3,6 0,14 4,3 0,11 -3,731 <0,001 

Če bi videl, da nekdo uničuje življenjski 

prostor kač, bi obvestil javnost. 
3,7 0,12 3,6 0,10 -0,550 0,582 

Pripravljen bi bil darovati nekaj denarja, če 

bi to pripomoglo k ohranitvi določene vrste. 
3,4 0,14 3,4 0,12 -0,198 0,843 

Ko se sprehajam po gozdu, nimam posebne 

želje srečati kače. R 
2,6 0,14 2,0 0,12 -3,093 0,002 

Najbolje bi bilo, če bi pobili vse kače. R 4,6 0,09 4,6 0,09 -0,442 0,659 

Ko biologi govorijo o kačah, se dolgočasim. 

R 
3,7 0,12 3,4 0,12 -1,836 0,066 

Kač v Sloveniji ni potrebno zavarovati, saj 

živi dosti kač tudi drugje. R 
3,8 0,12 3,9 0,11 -0,443 0,658 
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   Tabela 12: Vključevanje osnovnošolcev v varovanje kač glede na starost (razred) 

 

 

TRDITEV 

RAZRED 

6 N=48-49 7 N=29-30 8 N=61-63 9 N=67-68 Hi2 (df=3) 

M SE M SE M SE M SE Hi2 p 

Če bi videl nekoga, ki je ubil kačo, bi to 

prijavil odgovornim. 

2,2 0,21 2,7 0,23 2,2 0,16 2,3 0,17 6,66 0,084 

Če bi videl, da nekdo uničuje življenjski 

prostor kač, bi to prijavil odgovornim. 

4,0 0,18 3,9 0,17 3,7 0,15 3,5 0,15 10,61 0,014 

Pripravljen bi bil obvestiti javnost v primeru, 

da bi nekdo slabo ravnal s kačami. 

4,1 0,15 3,9 0,19 3,7 0,15 3,5 0,14 1,63 0,653 

Ne bi kupoval izdelkov iz delov kač, če bi to 

pripomoglo k ohranitvi teh živali. 

3,7 0,18 3,6 0,20 3,5 0,15 3,5 0,13 0,85 0,837 

Če bi videl, da nekdo uničuje življenjski 

prostor kač, bi obvestil javnost. 

4,1 0,18 4,0 0,21 4,0 0,18 4,0 0,16 3,45 0,328 

Pripravljen bi bil darovati nekaj denarja, če bi 

to pripomoglo k ohranitvi določene vrste. 

3,8 0,17 3,8 0,17 3,5 0,15 3,5 0,13 8,98 0,030 

Ko se sprehajam po gozdu, nimam posebne 

želje srečati kače. R 

3,8 0,19 3,5 0,17 3,2 0,17 3,2 0,16 3,81 0,283 

Najbolje bi bilo, če bi pobili vse kače. R 
2,2 0,21 2,7 0,23 2,2 0,16 2,3 0,17 4,18 0,243 

Ko biologi govorijo o kačah, se dolgočasim. R 
4,6 0,13 4,9 0,06 4,6 0,11 4,5 0,12 6,44 0,092 

Kač v Sloveniji ni potrebno zavarovati, saj živi 

dosti kač tudi drugje. R 

3,2 0,22 4,0 0,17 3,6 0,13 3,4 0,14 2,22 0,527 
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4.8. Vključevanje osnovnošolcev v varovanje kač glede na neposredno 

izkušnjo (stik) s kačami 

 

V Tabeli 13 so predstavljene povprečne ocene učencev za posamezno trditev. Ugotovili smo, 

da obstajajo razlike v ocenah pripravljenosti učencev do varovanja kač glede na njihovo 

neposredno izkušnjo (stik) s kačami. Te statistično pomembne razlike v ocenah se pojavijo pri 

eni trditvi (Mann Whitney test, p ≥ 0,05, Tabela 13). 

Ugotovili smo, da tisti učenci, ki niso imeli neposredne izkušnje s kačo, imajo manjšo željo 

srečati kačo v gozdu, kot tisti učenci, ki so se s kačo že srečali. 

 

Tabela 13: Vključevanje osnovnošolcev v varovanje kač glede na njihovo neposredno 

izkušnjo (stik) s kačami 

 

 

 

 

TRDITEV 

STIK 

da N=149-151 ne N=56-57 Mann Whitney test 

M SE M SE Z p 

Če bi videl nekoga, ki je ubil kačo, bi to 

prijavil odgovornim. 
3,6 0,10 

3,9 0,15 -1,527 0,127 

Če bi videl, da nekdo uničuje življenjski 

prostor kač, bi to prijavil odgovornim. 

3,6 0,10 3,9 0,14 -1,646 0,100 

Pripravljen bi bil obvestiti javnost v 

primeru, da bi nekdo slabo ravnal s kačami. 

3,5 0,09 3,8 0,14 -1,396 0,163 

Ne bi kupoval izdelkov iz delov kač, če bi to 

pripomoglo k ohranitvi teh živali. 

4,0 0,10 4,0 0,18 -0,457 0,647 

Če bi videl, da nekdo uničuje življenjski 

prostor kač, bi obvestil javnost. 

3,6 0,10 3,7 0,13 -0,617 0,537 

Pripravljen bi bil darovati nekaj denarja, če 

bi to pripomoglo k ohranitvi določene vrste. 

3,4 0,10 3,2 0,18 -0,749 0,454 

Ko se sprehajam po gozdu, nimam posebne 

želje srečati kače. R 

2,4 0,11 2,0 0,18 -2,016 0,044 

Najbolje bi bilo, če bi pobili vse kače. R 
4,6 0,07 4,5 0,13 -0,402 0,687 

Ko biologi govorijo o kačah, se dolgočasim. 

R 

3,5 0,10 3,4 0,17 -0,417 0,676 

Kač v Sloveniji ni potrebno zavarovati, saj 

živi dosti kač tudi drugje. R 

4,0 0,09 3,6 0,17 -1,766 0,077 
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5. RAZPRAVA IN SKLEPI 

 

5.1. Znanje in napačne predstave osnovnošolcev o kačah 

 

Z raziskovalnim vprašanjem, kakšno je znanje in kakšne so napačne predstave osnovnošolcev 

o kačah, smo ugotovili, da so učenci na postavljene trditve o kačah zelo slabo odgovarjali. Na 

splošno učenci slabo poznajo posamezne vrste kač, ki živijo v Sloveniji. Učenci ne vedo, da v 

Sloveniji živi 11 vrst kač, ki so vse zavarovane, ter da so tri od teh vrst strupene. Predvidevamo 

zato, ker poznajo samo dva imena strupenih kač in to sta modras in gad, ne vedo pa, da v 

Sloveniji živita dve vrsti gadov in to sta navadni in laški gad, ki sta obe strupeni in potencialno 

nevarni za človeka. Prav tako ne vedo, da vse prostoživeče kače v Sloveniji ne ležejo jajc. Med 

njih spadajo smokulja, laški gad, navadni gad in modras (Mršić, 1997). Slabo poznajo modrasa, 

kot predstavnika strupenih kač. Menijo, da je njegova zenica okrogla, kot jo ima večina kač, in 

ne navpično zožena (Mršić, 1997) ter njegovo tipično značilnost, ki je nima nobena druga kača 

v Sloveniji, to je rožiček na vrhu gobčka, posplošujejo na vse druge kače.  

Učenci so se slabo opredeljevali tudi pri poznavanju splošnih značilnosti kač, čeprav je bila to 

kategorija na katero so najboljše odgovarjali. Na trditev, ki navaja, da se vse prostoživeče kače 

v Sloveniji prehranjujejo izključno samo z glodavci, je prav tako večina učencev napačno 

odgovorila, saj se kače v Sloveniji prehranjujejo tudi s kuščaricami, manjšimi ptiči, večjimi 

žuželkami, slepci, mladimi zajci, jajci itn. (Mršić, 1997). Učenci v večini trdijo, da so kače 

zmožne hipnotizirati svoj plen, da poškodovane kače umrejo šele po sončnem zahodu, da kače 

rade pijejo kravje mleko in da nabirajo (pijejo) strup iz gozdnih rastlin. To so nekatere od 

napačnih predstav o kačah, ki jih imajo učenci in izvirajo iz različnih risank ter filmov, ki jih 

gledajo.  

Učenci imajo predstave o tem, da so vse strupene kače večje in daljše od nestrupenih, 

predvidevamo zato, ker trditev posplošujejo na vse kače, ki živijo v drugih delih sveta in so jih 

spoznali skozi televizijske programe. To trditev je potrdil tudi Brewer (2002) cit. v Genovart in 

sod. (2013), ki je dejal, da lahko gledanje televizijskih programov pripomore k temu, da otroci 

bolje prepoznajo tuje vrste kot domače in značilnosti tuje vrste enačijo z domačimi vrstami. 

Naše strupene kače, kot so modras, navadni in laški gad, ki v dolžino merijo do 100 centimetrov, 

so krajše od nestrupenih, na primer progastega in navadnega goža, ki v dolžino lahko zrasteta 

do 200 centimetrov (Mršić, 1997). Že na začetku raziskave smo predvidevali, da bo večina 
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učencev na trditev Kače vohajo z jezikom odgovorila napačno, saj njihov jezik ne služi kot 

samostojni vohalni organ. Dobro razvit voh kač dopolnjuje jacobsonov organ (posebno čutilo 

na ustnem nebu, ki zaznava vonje), v katerega kača s pomočjo jezika nosi molekule snovi 

(Lovka in sod., 2003). Zato kače z jezikom migetajo po zraku in učenci večkrat zamenjujejo 

jezik za vohalni organ. Učenci menijo, da so kače na splošno brez zob in da imajo strupenjače 

dva strupnika in so prav tako brez zob. Kar seveda ne drži. Vse kače imajo številne majhne 

zobce, ki so nameščeni na zgornji in spodnji čeljusti ali na nebu ustne votline (Lovka in sod., 

2003). Strupene kače imajo prav tako številne zobce, poleg njih pa še strupnike, ki so lahko 

nameščeni v sprednjem ali zadnjem delu ustne votline (Lovka in sod., 2003). Učenci prav tako 

menijo, da vse strupene kače prepoznamo po izrazito trikotni obliki glave. Nekatere tuje vrste 

iz družine gadov imajo kratko in čokato telo s trikotno glavo in grebenastimi luskami, to so na 

primer afriška rogatica, gabonski gad in teksaška klopotača (Lovka in sod., 2003). Teksaška 

klopotača je vrsta, ki je v večini televizijskih dokumentarnih programih predstavljena, kot 

težka, velika in najbolj nevarna strupena kača. Zato menimo, kot je že omenil Brewer (2002) 

cit. v Genovart in sod. (2013), da otroci, ki gledajo različne dokumentarne oddaje, posplošijo, 

da imajo vse strupene kače izrazito trikotno obliko glave. To seveda ne drži, saj poznamo 

nekatere vrste pitonov, kot sta kraljevi in avstralski piton, ki imata trikotno obliko glave, vendar 

nista strupena (Lovka in sod., 2003).  

Učenci se med osnovnošolskim izobraževanjem spoznajo z vsebinami, ki so povezane s 

kačami, vendar imajo zelo malo možnosti, da bi imeli neposredno izkušnjo s kačo. Ob 

neposrednem stiku z živaljo učenec pridobi številne informacije o značilnosti te živali in hkrati 

ga zanima še več, zato tudi več sprašuje in pridobi več novih informacij. Tako posledično učenci 

niso na vprašanja pravilno odgovorili oziroma so si določene značilnosti predstavljali napačno.  

5.2. Znanje in spol 

 

Ugotovili smo, da obstajajo statistično pomembne razlike med fanti in dekleti pri sedmih 

trditvah (p ≤ 0,05). Na raziskovalno vprašanje, kako se znanje in napačne predstave 

osnovnošolcev o kačah razlikujejo glede na spol, lahko odgovorimo, da so boljše znanje 

pokazali fantje kot dekleta. Čeprav so učenci zelo slabo odgovarjali na vprašanja, so v večini 

večji delež pravilnih odgovorov izbrali fantje. Največ pravilnih odgovorov fantov se je nanašalo 

na dobro poznavanje zgradbe kač.  
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5.3. Znanje in starost 

 

Glede na pridobljene rezultate smo ugotovili, da so razlike pri 11 trditvah statistično pomembne 

(p ≤ 0,05). Na raziskovalno vprašanje, kako se znanje in napačne predstave osnovnošolcev o 

kačah razlikujejo glede na njihovo starost (razred), lahko odgovorimo, da so najboljše znanje 

pokazali učenci 7. razredov, takoj za njimi pa so bili učenci 9. razredov. Najslabše pa so se 

odrezali učenci 6. razredov. Svoje ugotovitve lahko povežemo z vsebinami v učnih načrtih, ki 

jih učenci spoznajo med osnovnošolskim izobraževanjem. Učenci sedmih razredov so najboljše 

odgovarjali zato, ker se v 7. razredu pri predmetu Naravoslovje spoznajo z zgradbo in 

delovanjem živali, med njimi tudi kač, njihovim razmnoževanjem, rastjo in osebnim razvojem 

ter razvrščanjem živali in kač v posamezne skupine. Skvarč in sod. (2011) pravijo tudi, da 

učenci natančno spoznajo osnovno zgradbo glavnih gradbenih tipov živali (enoceličarjev, 

nevretenčarjev in vretenčarjev) ter razumejo povezavo med telesno zgradbo omenjenih 

živalskih skupin in prilagoditvami povezanimi s premikanjem in prehranjevanjem, kar bi 

pripomoglo tudi k boljšemu poznavanju kač. Pri poznavanju značilnosti o posameznih vrstah 

kač so se najboljše odrezali učenci 9. razredov, saj se pri predmetu biologija srečajo z 

razvrščanjem živali, sistematiko. Da so učenci 6. razredov slabo odgovarjali na trditve o kačah, 

pripišemo lahko temu, da niso še spoznali posameznih značilnosti o kačah, saj se med svojim 

izobraževanjem z njimi še niso srečali.  

5.4. Znanje in neposredna izkušnja s kačami 

 

Ugotovili smo, da tudi neposredna izkušnja vpliva na znanje učencev o kačah, kot so pred nami 

to že potrdili Prokop in sod. (2007) ter Tomažič (2008). Pri štirih trditvah lahko opazimo, da 

prihaja do statistično pomembnih razlik (p ≤ 0,05) v znanju učencev, glede na neposredno 

izkušnjo oziroma stik. Na raziskovalno vprašanje, kako se znanje in napačne predstave 

osnovnošolcev o kačah razlikujejo glede na neposredno izkušnjo s kačami, lahko odgovorimo, 

da so najboljše znanje pokazali tisti učenci, ki so se s kačo že srečali, na primer na različnih 

delavnicah v živalskih vrtovih ali pa so jim kačo predstavili učitelji in je to posledično vplivalo 

na njihovo boljše znanje in odpravilo napačne predstave, kot pravijo Prokop in sod. (2007).  
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5.5. Vključevanje osnovnošolcev v varovanje kač 

 

Z raziskovalnim vprašanjem, v kolikšni meri so se osnovnošolci pripravljeni aktivno 

vključevati v varovanje kač, smo ugotovili, da so se učenci v večini pripravljeni vključevati v 

varovanje kač. Čeprav večina kače v gozdu ne želi srečati, bi prijavili odgovornim in obvestili 

javnost, če bi videli, da je nekdo ubil kačo, z njo slabo ravnal in uničeval njen življenjski prostor. 

Ne strinjajo se s tem, da bi vse kače pobili in poudarjajo, da je kače treba zavarovati. Prav tako 

njihovo pripravljenost k vključitvi v varovanje kač pokaže to, da ne bi kupovali izdelkov iz kač 

in bi bili pripravljeni darovati nekaj denarja, če bi to pripomoglo k njihovi ohranitvi.  

5.6. Vključevanje v varovanje kač glede na spol 

 

Ugotovili smo, da obstajajo statistično pomembne razlike med fanti in dekleti samo pri dveh 

trditvah (p ≤ 0,05). Na raziskovalno vprašanje, v kolikšni meri so se osnovnošolci pripravljeni 

aktivno vključevati v varovanje kač glede na spol, lahko odgovorimo, da na splošno ni bistvenih 

razlik v odnosu do kač med fanti in dekleti. Dekleta so tista, ki ne bi kupovala izdelkov iz kač, 

vendar imajo kljub temu manjšo željo srečati kačo v gozdu kot fantje.  

5.7. Vključevanje v varovanje kač glede na starost (razred) 

 

Glede na pridobljene rezultate smo ugotovili, da sta samo dve trditvi statistično pomembni (p 

≤ 0,05). Na raziskovalno vprašanje, v kolikšni meri so se osnovnošolci aktivno pripravljeni 

vključevati v varovanje kač glede na starost, lahko odgovorimo, da na splošno ni bistvenih 

razlik v odnosu do kač glede na starost (razred). Iz dveh trditev lahko razberemo samo to, da so 

učenci 6. in 7. razredov bolj pripravljeni prijaviti določeno osebo, če bi ta uničevala življenjski 

prostor kač ter bi bili bolj pripravljeni darovati določeno vsoto denarja za ohranitev vrste kot 

učenci 8. in 9. razredov. Tako lahko z ugotovitvijo sklepamo, da z večanjem starosti učenca, 

upada zanimanje za živali. Tako sta prav tako v svoji raziskavi potrdila Prokop in Tunnicliffe 

(2008). 
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5.8. Vključevanje v varovanje kač glede na neposredno izkušnjo (stik) 

s kačami 

 

Ugotovili smo, da lahko neposredna izkušnja s kačo vpliva na vključevanje učencev v varovanje 

kač. Do statistično pomembnih razlik (p ≤ 0,05) je prišlo pri eni trditvi. Tisti učenci, ki niso 

imeli neposredne izkušnje s kačo, imajo manjšo željo srečati kačo v gozdu, kot tisti učenci, ki 

so se s kačo že srečali. Na raziskovalno vprašanje, v kolikšni meri so se osnovnošolci aktivno 

pripravljeni vključevati v varovanje kač, glede na neposredno izkušnjo, lahko odgovorimo, da 

neposredna izkušnja pozitivno vpliva na odnos do kač, tako kot je v svoji raziskavi, o odnosu 

do različnih vrst živali, ugotovil Tomažič (2011b). 

5.9. Sklepi 

 

Glede na opravljeno raziskavo lahko sklepamo, da je znanje učencev od 6. do 9. razreda 

pomanjkljivo. Iz različnih trditev smo ugotovili, da imajo učenci kar nekaj težav z napačnimi 

predstavami. Vendar to znanje in napačne predstave povečini ne vplivajo na vključevanje 

učencev v varovanje kač.  

Vključevanje novih dejavnosti, ki vsebujejo delo z živimi organizmi pri pouku je pomembno, 

saj neposredna izkušnja z živalmi in naravnim okoljem na splošno spreminja odnos do ljudi in 

različnih vrst žive narave (Torkar, 2015). Pomembno je, da se kot bodoči učitelji zavedamo, 

kako lahko vključevanje živih živali v pouk vpliva na učenčevo znanje, napačne predstave in 

odnos do živali. Dopuščati moramo, da otroci spoznajo živali, ne samo med poukom, temveč 

tudi v naravi kjer bodo spoznali njihov življenjski prostor.  Tako bomo učencem omogočili, da 

razvijejo pozitivna stališča do narave in živih bitji. 
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7. PRILOGE 

 

1.1.Priloga 1: VPRAŠALNIK O ODNOSU IN POZNAVANJU KAČ 

Pozdravljen/-a! Sem študentka 4. letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Biologija in 

gospodinjstvo. Pišem diplomsko delo v katerem bi s pomočjo vprašalnika preverila, kakšno je 

znanje in kakšne so napačne predstave osnovnošolcev o kačah ter kako so osnovnošolci 

pripravljeni varovati kače. Prosila bi te, če si lahko vzameš nekaj minut in izpolniš spodnji 

vprašalnik, ki je anonimen. Hvala za sodelovanje! 

Prosim, izrazi svoje prepričanje glede vseh spodnjih trditev.  

Pomen lestvice: 

1-se nikakor ne strinjam, 2-se ne strinjam, 3-neopredeljen, 4-se strinjam, 5-se popolnoma 

strinjam 

Trditev Lestvica 

Ko se sprehajam po gozdu, nimam posebne želje srečati kače. 1  2  3  4  5 

Če bi videl nekoga, ki je ubil kačo, bi to prijavil odgovornim. 1  2  3  4  5 

Če bi videl, da nekdo uničuje življenjski prostor kač, bi to prijavil odgovornim. 1  2  3  4  5 

Najbolje bi bilo, če bi pobili vse kače. 1  2  3  4  5 

Ko biologi govorijo o kačah, se dolgočasim. 1  2  3  4  5 

Kač v Sloveniji ni potrebno zavarovati, saj živi dosti kač tudi drugje. 1  2  3  4  5 

Pripravljen bi bil obvestiti javnost v primeru, da bi nekdo slabo ravnal s kačami. 1  2  3  4  5 

Ne bi kupoval izdelkov iz delov kač, če bi to pripomoglo k ohranitvi teh živali. 1  2  3  4  5 

Če bi videl, da nekdo uničuje življenjski prostor kač, bi obvestil javnost. 1  2  3  4  5 

Pripravljen bi bil darovati nekaj denarja, če bi to pripomoglo k ohranitvi 

določene vrste. 
1  2  3  4  5 
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Prosim, izrazi svoje prepričanje glede vseh spodnjih trditev.  

Trditev Odgovor 

V Sloveniji živijo tri vrste strupenih kač. 
drži / ne drži / ne 

vem 

Naše strupene kače so večje (daljše) kot nestrupene kače. 
drži / ne drži / ne 

vem 

Če se kača počuti ogroženo, se zvije v obroč in skotali proti napadalcu. drži / ne drži / ne 

vem 

Kače so ogrožene zaradi človekove neprimerne rabe njihovih okolij. 
drži / ne drži / ne 

vem 

Vse kače so človeku nevarne. 
drži / ne drži / ne 

vem 

Vse prostoživeče kače v Sloveniji ležejo jajca. 
drži / ne drži / ne 

vem 

V Sloveniji živi 11 vrst kač. 
drži / ne drži / ne 

vem 

Modras ima okroglo očesno zenico. 
drži / ne drži / ne 

vem 

Vse strupenjače v Sloveniji imajo rožiček na vrhu gobčka. 
drži / ne drži / ne 

vem 

Nekatere vrste kač v Sloveniji živijo tudi v rekah in potokih. 
drži / ne drži / ne 

vem 

Vse vrste kač v Sloveniji se prehranjujejo izključno z glodavci. 
drži / ne drži / ne 

vem 

Tudi rep kače je strupen. drži / ne drži / ne 

vem 

Nestrupene kače zadušijo plen in ga celega pogoltnejo. 
drži / ne drži / ne 

vem 

V Sloveniji so zavarovane vse vrste kač. 
drži / ne drži / ne 

vem 

Nekatere kače zaznavajo svoj plen tudi na podlagi razlike v temperaturi 

plena in okolja. 

drži / ne drži / ne 

vem 

Kače vohajo z jezikom. 
drži / ne drži / ne 

vem 

Kače slišijo. 
drži / ne drži / ne 

vem 

Strupene kače imajo samo 2 strupnika, nestrupene kače pa so brez zob. 
drži / ne drži / ne 

vem 

Kače niso zmožne hipnotizirati svojega plena. drži / ne drži / ne 

vem 

Strupeno kačo prepoznamo po izrazito trikotni obliki glave. drži / ne drži / ne 

vem 

Vse kače so bolj ali manj strupene. drži / ne drži / ne 

vem 

Poškodovane kače umrejo šele po sončnem zahodu. drži / ne drži / ne 

vem 
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Koža kač je suha. drži / ne drži / ne 

vem 

Kače ne morejo pičiti z jezikom. drži / ne drži / ne 

vem 

Znano je, da kače rade pijejo kravje mleko. drži / ne drži / ne 

vem 

Kače so hladne (mrzle). drži / ne drži / ne 

vem 

Kače vedno potujejo v parih. drži / ne drži / ne 

vem 

Kače nabirajo (pijejo) strup iz gozdnih rastlin.  drži / ne drži / ne 

vem 

 

Za potrebe statistične obdelave podatkov te prosim, da izpolniš vse  spodnje rubrike. 

Spol:      moški / ženski 

Razred:     __________ 

V rokah sem že držal živo kačo.    da  / ne 

 

*** Varstvo osebnih podatkov: vsi pridobljeni osebni podatki bodo namenjeni izključno za 

enkratno komuniciranje z Vami in za potrebe statistične obdelave podatkov. Avtor ankete se 

zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru anketiranja, varoval v skladu z Zakonom o 

varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo prepošiljal tretjim osebam. 

 

 


