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Spoštovane bralke in bralci Naravoslovne solnice

Divjina izginja. Vse manj je okolij, v katera ni pose-
gal človek in v njih ni pustil svojega odtisa. Ta odis pa 
je za naravno okolje vsaj v mnogih primerih negati-
ven. Posledice prisotnosti in delovanja ljudi je vse več 
tudi na do sedaj nedotaknjenih prostorih. Odpadke 
plastike so našli v velikh morskih globinah, v Amazo-
niji gorijo pragozdovi, na Arktiki in Antarktiki so že 
vidne občutne posledice globalnega segrevanja na prej 
nedotaknjenem okolju. Z izginjanjem teh zadnjih 
prostorov, kjer je življenje potekalo po zakonitostih, ki 
jih je Darwin definiral v 19. stoletju, izgubljamo to, 
kar je ljudi pri raziskovanju našega planeta vedno zno-
va in znova očaralo, to je “neokrnjena” narava.   Zato 
pri  težnjah in klicih po ohranitvi biološke pestrosti ne 
gre le za sebično skrb, kako bo biološko osiromašnje 
vplivalo na naša življenja v biološkem pogledu, ampak 
tudi na osiromašnje našega miselnega sveta, na osiro-
mašenje naše ideje o raju na Zemlji. 

Prizadevanja za ohranitev volkov, medvedov in ri-
sov, ki so trenutno v navzkrižju interesov, bi  morali 
videti tudi v tej luči. Zato upam, da bosta prispevka v 
volkovih in risih v Sloveniji vsaj delno pripomogla k 
osveščanju in oblikovanju drugačnih pogledov in od-
nosa do divjine. 

Veseli pa nas, da je prispevkov naših bralcev vedno 
več. Da bi bile vaše objave čim uspešnejše, še nekaj 
navodil.

Primerna dolžina je okoli 2000 besed. Lahko opiše-
te eno ali več povezanih učnih enot (šolskih ur) z do-
ločeno vsebino ali s ključnim pojmom. Besedilo naj 
vključuje cilje iz učnega načrta ali Kurikuluma za vrt-
ce, pripomočke, uporabljene pre- in post-teste ali 
vprašanja, ki ste jih postavili otrokom, ter povezova-
nje z drugimi vsebinami in predmeti, če je to mogoče. 
Potek dejavnosti naj bo napisan dovolj podrobno, da 
bi omogočil ponovitev nekoga, ki ga bo vaš primer 
navdušil. Če ste pri izvedbi sledili nekemu modelu, 
navedite vir. Besedilo naj dopolnjujejo fotografije de-
javnosti in primeri izdelkov otrok. 

Katerakoli naravoslovna vsebina je primerna. Veseli-
li pa se bomo tudi vaših drugačnih prispevkov, takih, 
ki poglobljeno predstavljajo vaš pogled na pouk naro-
voslovja ali na posamezno naravoslovno vsebino. Zato 
ne omahujte, napišite in pošljite. Uredniki vam bodo 
pomagali vaš prispevek izboljšati in urediti za objavo.

 Odgovorni urednik: 
dr. Dušan Krnel

Revijo Naravoslovna solnica v letih 2019 in 2020 sofinacira Javna agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije (ARRS). 

Revija izhaja trikrat na leto – jeseni, pozimi in spomladi. Cena posamezne številke je 7,20 €. Letna naročnina znaša 23,10 €. Plačuje se enkrat letno in sicer 
novembra. Študentje imajo 10-odstotni popust. Šole, ki bodo naročile po 2 ali več izvodov revije, imajo pri naročilu 10-odstotni popust.

Naslov uredništva, naročanje in oglaševanje:  
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
tel.: 01/5892 341, faks: 01/5892 233 (pripis: za dr. Dušan Krnel), e-pošta: dusan.krnel@pef.uni-lj.si, www.pef.uni-lj.si
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