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Spoštovane bralke in bralci, 

Letos izhaja Naravoslovna solnica že šestnajsto leto. 
Lani je dobila nov sedež izdajanja in delno se je spreme-
nilo članstvo uredniškega odbora. Nekaj članov so za-
menjali novi, mnogi pa vztrajajo že od ustanovitve revi-
je. Trudimo se, da bi revija ne samo ohranila svoj ugled, 
ampak tudi da bi bila vedno boljša in širila krog bralcev. 

Ekonomska situacija je sicer nekatere šole prisilila, da 
so revijo odpovedali, vendar je bilo teh malo. Prepričani 
smo, da je revija, kot je Naravoslovna solnica, v sloven-
skem prostoru potrebna predvsem zaradi vas, učiteljev 
in vzgojiteljev. O tem priča tudi dejstvo, da vsako leto 
vse več učiteljev in vzgojiteljev zbere pogum in objavi 
svoje prispevke iz prakse v naši reviji. Ti prispevki so 
dragoceni za vse, ki poučujejo otroke. To je dobra prilo-
žnost, da si učitelji in vzgojitelji izmenjujejo svoje ideje 
in izkušnje. Opažamo tudi, da so vaši prispevki vedno 
bolj kvalitetni in zanimivi. Pomembno je, da si lahko 
med seboj izmenjujete dobre ideje, nove načine pouče-
vanja in da tako skupaj gradimo učinkovitejše in uspe-
šnejše poučevanje. 

Pomembno je tudi, da imate učitelji in vzgojitelji pri-
ložnost , da izveste, kaj se dogaja v naših šolah in vrtcih 
in kako določene probleme rešujejo naši učitelji in 
vzgojitelji. Prav vaši prispevki pričajo, da imate veliko 

idej in dobrih zamisli, kako izboljšati poučevanje in kaj 
potrebujejo naše izobraževalne ustanove za kvalitetnejše 
in prijaznejše poučevanje.

Tokratna revija vsebuje članke tako vzgojiteljev kot 
učiteljev, ki pišejo o svojih izkušnjah in delu, velik del 
revije obsegajo delovni listi za preverjanje in ocenjeva-
nje. Prav pri tem se čutijo naši učitelji bolj negotovi, 
zato jim bodo ti delovni listi gotovo dragoceni pri nji-
hovem delu v razredu. 

Čeprav slaba ekonomska situacija ne pesti samo naše 
države, ampak vse dežele na svetu, nas to ne sme pustiti 
brezbrižne in malodušne. Zavedati se moramo, da 
bomo za boljši jutri največ lahko naredili s tem, da kva-
liteta izobraževanja ne bo nazadovala, ampak se mora-
mo potruditi, da se bo še naprej izboljševala. Dobra iz-
obrazba naših učencev, ki bodo nekoč na vodilnih 
mestih, bo lahko pripomogla k hitrejšemu izhodu iz 
današnje situacije, zato se morami vsi, ki izobražujemo, 
kljub trenutno slabim finančnim pogojem še naprej 
truditi za kvalitetno izobraževanje. Pri tem vam je in bo 
stala ob strani tudi naša revija Naravoslovna solnica.
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