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IZVLEČEK
 Čeprav je Slovenija kraška dežela, se učenci v osnovni šoli le malo učijo o krasu. 
Spoznavajo ga le pri določenih predmetih in še to v zelo majhnem obsegu ur pri 
določenih temah, ki so v učnih načrtih. Ker je to svet s posebnimi pokrajinskimi 
površinskimi in podzemnimi oblikami, ki je zelo občutljiv, moramo z njim še posebej 
skrbno ravnati. Kras je življenjsko pomemben ekosistem z naravnimi, kulturnimi in 
drugimi danostmi, zato je mogoče naše delo v osnovni šoli prilagoditi temu okolju 
na vseh predmetnih področjih. Le-te je mogoče s skrbno načrtovanim delom lepo 
povezovati. Tako se učenci avtomatično naučijo povezovati predmetna področja, kar za 
vsakdanji pouk ni povsem običajno. Ne nazadnje se je pri nas razvila veda krasoslovje 
kot znanost. V občini imamo Inštitut za raziskovanje krasa, ki slovi po celem svetu. 
Le-ta organizira krasoslovno šolo. Podobno šolo bi lahko organizirali tudi za učence 
osnovnih šol.
 Iz teh in še drugih razlogov sem se odločila, da svoje magistrsko delo posvetim tej 
temi. 
 Izbran teren za spoznavanje krasa se nahaja v Pivški kotlini, v okolici Prestranka. 
Na izbranem ozemlju smo s pomočjo delovnih listov preučevali vodo, kamnine, prst, 
floro, favno, kraške oblike. Delo je potekalo v obliki raziskovalnega dela učencev.
 V projektu smo izvajali različne dejavnosti, na različnih predmetnih področjih, kot 
na primer spoznavanje življenjskega okolja bivanja, modeliranje kapnikov, kraškega 
polja, človeške ribice …, branje in oblikovanje neumetnostnih besedil, spoznavanje 
prsti, kamnin, vode, gozda … na krasu, petje in pisanje pesmi s kraškega področja …
 Terensko delo s pomočjo delovnih listov se je pokazalo kot uspešno zaradi: 
neposrednega stika otrok z naravo, pridobljeno znanje je poglobljeno in dolgotrajnejše, 
uporabe več čutil hkrati, vzpostavitve pravega odnosa do narave, zanimivih oblik dela, 
ki so nekoliko drugačne od klasičnih, povezovanja znanj več predmetnih področij, 
aktiviranja predhodnih izkušenj iz življenja za življenje, aktiviranja idej, iznajdljivosti 
pri reševanju problemov, ki se pojavljajo na terenu …

KLJUČNE BESEDE
Kras, Pivška kotlina, terensko delo, delovni listi, raziskovalno delo učencev, voda na 
krasu, prst na krasu, gozd na krasu, suhi travnik.



ABSTRACT
 Although Slovenia is a country in the Karst, elementary school students learn little 
about it. Students learn about the Karst only in the few specific subject areas and 
even then in very small number of school hours devoted to the Karst in the lesson 
plans. Because the Karst is a world with particular regional, above-ground and under-
ground forms, and one which is very sensitive, we must approach it with particular 
care. As such, it is possible to better adjust our approach to the Karst area in all areas 
of our curriculum at the elementary school level. It is possible to connect the Karst 
with the elementary school curriculum with some careful lesson planning. In doing 
so, the students will learn to connect various subject matter areas, which is not all that 
common in the every day school day. Not of least importance is the fact that we have 
developed the exploration of the Karst as a science. In our region we have the Institute 
for the exploration of the Karst, which is world-renown. The Institute organizes a 
school devoted to the science of the Karst. We could also organize a similar school for 
the elementary school students.
 For these and other reasons, I decided to devote my Master's Thesis to this topic.
 The selected area for learning about the Karst is located in the Pivka valley, near 
Prestranek. With the help of our study guides, we studied the water, rock formation, 
flora, fauna and other Karst forms found in this area. The work is structured in the form 
of student-led research projects. 
 During the course of the project, we undertook various research tasks in various 
subject matter areas, such as exploring the surroundings of the living things, modeling 
of the stalagmites, Karst fields, human fish, reading and construction of words, learning 
about rock formations, water and forests found on the Karst, as well as the writing and 
singing of songs from the Karst area.
 The field work done with the help of work sheets was successful because: direct 
contact of the children with nature, learned knowledge was deepened and made more 
long lasting, use of more than one sense at the same time, establishment of a correct 
relationship with nature, interesting format of work which is different from the classic 
formats, connection of knowledge from different subject matter areas, activation of 
previous life experiences, activation of ideas, and creativity in solving problems that 
arises in the field. 

KEY WORDS
Karst, Pivka valley, field work, work sheets, students' research work, water in the 
Karst, soils on the Karst, forest in the Karst, dry grassland.
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1 UVODVidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

1 UVOD

1.1 OZADJE MAGISTRSKEGA DELA
 V osnovnih šolah kras sedaj učenci spoznavajo samo pri nekaterih predmetih 
(naravoslovje, geografija), in to le v izredno skrčeni obliki (le nekaj ur v šolskem letu, 
1–2 uri; Učni načrt Naravoslovje za 5. razred OŠ). Za magistrsko nalogo na to temo 
sem se odločila, da bi proučevanje krasa poenotili in ga obdelali celostno.
 Že nekaj časa se v vodstvu projekta Ekošola kot način življenja poraja ideja, da 
bi šolski kurikulum ali učni program za posamezne predmete še posebej osvežili s 
tematskim sklopom KRAS kot dodano vrednostjo in tako obogatili pouk in obšolske 
dejavnosti. Samo idejo je oblikovala ga. Nada Pavšer, bivša nacionalna koordinatorica 
Ekošole, sama pa sem oblikovala program za vnos krasoslovnih vsebin v OŠ oziroma 
lahko tudi v vrtce, srednje šole ali druge interesne skupine. Od septembra 2008 je 
program Ekošola kot način življenja obogatil nov projekt z naslovom Krasoslovje v 
osnovne šole na Krasu in tudi drugod, s podnaslovom Ohranimo kraško deželo z vsemi 
njenimi lepotami tudi zanamcem. V projekt so bili vključeni: triindvajset osnovnih 
šol, dve srednji šoli in trije vrtci iz vse Slovenije. Ta program je tudi osnova moje 
magistrske naloge in je tu predstavljen v pisni obliki.

1.2 CILJI IN PREDMET MAGISTRSKEGA DELA
 Glavni cilj naloge je bil učence spoznati z naravo in krasom na naraven, preprost 
in učinkovit način. Temelji na terenskem delu, podkrepljenim z različnimi vrstami 
znanja.
 V delu sem oblikovala model spoznavanja vsebin krasa, ki bi se lahko uporabljal 
v osnovnih šolah. Predlagan program se lahko izvaja tudi v vrtcih (že poteka v treh 
vrtcih), v srednjih šolah (že poteka v dveh), pa tudi za odrasle, in to z namenom:
• da se otrokom omogoči stik z naravo (večina dejavnosti lahko poteka v naravi);
• da pridobijo in poglobijo znanje o krasu;
• da povežejo različna znanja z različnih predmetnih področij;
• da uporabijo svoja čutila in 
• da se naučijo varovati občutljivo kraško okolje in odgovornega ravnanja z naravo.

 Glede na to, da je Slovenija kraška dežela (kras zavzema skoraj polovico dežele), 
moramo še posebej varovati to našo danost. Kras je svet s posebnimi površinskimi in 
podzemnimi oblikami (požiralniki, zaprte depresije, jame, izviri …). Na slovenskem 
krasu se je začelo krasoslovje razvijati tudi kot znanost. Kras je življenjsko pomemben 
del našega ekosistema, ki je izredno ranljiv zaradi njegovih značilnosti (na primer 
odsotnost površinskega varovalnega plašča iz prsti in direkten prenos snovi skozi 
odprte kanale v podzemlje, brez samoočiščevalnih sposobnosti). Tu smo vezani na 
podzemno vodo, ki je zaradi dejavnosti človeka zelo ranljiva in ogrožena. Vemo pa, 
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da brez vode ni življenja, zato je nujno dvigniti zavest ljudi o potrebi varovanja kraške 
vode in drugih naravnih dobrin, da bi ohranili pokrajino. 
 Da bi ohranili naravo, moramo dobro gospodariti z njo. To lahko storimo le tako, 
da poleg ustrezne zakonodaje in upravnih služb tudi vzgajamo in izobražujemo že 
otroke, kar dosežemo le s skupnimi napori celotne družbe in ne le strokovnjakov. 
Družbenoekonomski interesi morajo biti uravnoteženi z interesi okolja. Pridobiti si 
moramo ustrezno znanje o delovanju krasa, ki pa je zelo kompleksno. Vse to nam 
lahko da le ustrezno izobraževanje, ki ga nudi usposobljeno osebje.
 Ljudje se moramo zavedati življenjskega pomena ekosistema. Ozaveščati moramo 
ljudi – predvsem otroke, o pomenu ustrezne rabe zemljišč, ustreznega načrtovanja, 
razumni rabi vodnih in drugih virov, uvedbi varstvenih območij, previdnejšemu ravnanju 
s škodljivimi snovmi, poznavanju delovanja sistema, spremljanju (monitoringu) itd. 
 Če razumemo vzroke za ukrepe, jih običajno veliko lažje sprejmemo in tudi 
upoštevamo.
 Kako ozaveščamo ljudi? 
Z vzgojnimi akcijami, časopisnimi članki, rednimi televizijskimi oddajami, javnimi 
seminarji, tečaji, delavnicami, terenskim delom, z vključevanjem strokovnjakov, 
razdeljevanjem videofilmov, prospektov, posterjev. Vse na daljši rok prispeva k 
oblikovanju javne zavesti.

1.3 OPIS IN ZGRADBA MAGISTRSKEGA DELA
 Predlagam, da bi vsi učitelji, vsak na svojem predmetnem področju, imeli možnost 
vnašanja posameznih vsebin krasoslovja v svoje delo. Vse dejavnosti naj bi izvajali 
interdisciplinarno. Povezovali naj bi vsa predmetna področja, na primer:
• slovenski jezik – krasoslovni izrazi in njihova interpretacija, ustvarjanje poezije, 

proze, rebusov, ugank, križank …;
• tuj jezik – prevajanje v različne jezike, komunikacija z drugimi državami, izvor 

besed, mednarodni termini …;
• matematika – izračuni količin razmerij, porabe …; 
• zgodovina – izvor poimenovanja, razvoj skozi zgodovino …;
• likovno izražanje – slike, izdelki, fotografije …;
• glasbeno izražanje – uglasbitev ustvarjene poezije, poustvarjanje zvokov narave 

…; 
• kemija – kemijske analize, zakonitosti …;
• biologija – raziskave prsti, vode, rastlin, živali …;
• geografija – geomorfologija, kartiranje, orientacija …; varovanje okolja in ne 

nazadnje 
• mednarodno sodelovanje (mednarodna krasoslovna šola).

 Za izvedbo dejavnosti naj bi uporabljali tudi vsa čutila (vid, sluh, čutilo za tip, vonj 
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in okus, le z nenevarnimi snovmi) in vrednote, ki so opisane v Mavrici vrednot, za 
vzpostavitev pravega odnosa do narave in ljudi.
 V mojem delu so predstavljeni delovni listi za preučevanje vode na krasu, kamnin 
in prsti na krasu, kraških oblik, podrobneje kraških jam, suhega travnika in gozda na 
krasu.
 Učitelj si pri delu z delovnimi listi lahko pomaga z osnovnimi informacijami s 
posameznega področja poznavanja krasa, predstavljenega v posameznem modulu 
(priloge 1–5). Tu se nahajajo tudi seznam literature za večjo informiranost in osnovni 
napotki za delo na terenu, ki si jih lahko vsak preoblikuje po svojih potrebah. Priprave 
za izvedbo posameznih aktivnosti s posameznega področja krasoslovnih vsebin za 
delo na terenu vsebujejo osnovne podatke (teoretične osnove, okvirni razred oziroma 
starost otrok za izvedbo posamezne naloge, okvirni kraj dela, učno temo, učno enoto, 
učno-vzgojne cilje, učne oblike, učne metode, učne pripomočke, mogočo povezavo 
z drugimi predmeti, delo učenca v razredu in na terenu) ter delovne liste za učence, 
katere lahko učitelj priredi za svoje potrebe. Skupine naj bi bile manjše, odvisne od 
področja raziskovanja, zahtevnosti dela in terena …, ne pa večje od 15 oseb.
 Delo poteka v razredu, predavalnici, na terenu (jame, kraško površje, suhi travnik, 
kraško jezero, reka, potok, mlaka, gozd …), v laboratoriju … Lahko poteka preko 
celega leta in neomejeno dolgo, odvisno od interesnih skupin.
Podane so tudi smernice za vnos posameznih vsebin spoznavanja krasa v poglavju 
Prenos krasoslovnih vsebin v osnovne šole. Tu nadete ideje za izvedbo različnih 
dejavnosti. Ob tem se vsakomur porodi še kakšna ideja in s tem je moj cilj lahko 
dosežen. Moj namen je bil učiteljem ali drugim, ki jih to območje zanima, olajšati delo 
pri preučevanju krasa in pri vodenju otrok skozi učni proces.
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2 METODE DELA 

2.1 METODE DELA V MAGISTRSKI NALOGI 
 Metode dela magistrske naloge so bile:
• pregled literature in elektronskih virov;
• raziskovalno delo;
• terensko delo;
•  kabinetno delo (delo s teksti, elektronskimi viri, besedili, slikovnim 

materialom …);
• anketno delo;
•  vrednotenje rezultatov terenskega dela, popravljanje in usklajevanje delovnih 

listov.
 Pri analiziranju uporabe delovnih listov, sem se poslužila izpolnjenih listov skupine 
učencev, ki niso bili na terenu in skupine, ki so bili na terenu. Naloge sem ovrednotila, 
ocenila in rezultate analize zbrala ter predstavila v grafični obliki.

2.2 UPORABLJENE METODE ZA DELO Z UČENCI

2.2.1 Učne metode
 Pri uvajanju tem krasoslovja v osnovne šole predlagam uporabo metod in oblik 
dela, ki so predstavljene v tabeli 1 in tabeli 2. Priporočene učne metode za delo 
so: delo na terenu, eksperimentalno delo, problemski pouk, delo s tekstom, delo z 
zemljevidom in skico ter slikovnim materialom, delo z učnimi listi, delo z literaturo, 
delo z računalnikom, razgovor in diskusija. Te metode lahko pri svojem delu uporabijo 
učitelji ali mentorji učencev ali skupine učencev.

TABELA 1: UČNE METODE, UPORABLJENE ZA DELO Z UČENCI

Učna metoda Zakaj njena uporaba?
Delo na terenu:  - teoretične osnove uporabimo v praksi;

 - to, kar slišim, pozabim, to, kar vidim, si zapomnim, to, kar 
preizkusim, znam;

 - navajajo se na terensko delo, potrebno obutev in obleko, 
pripomočke, organizacijo dela, na način beleženja podatkov, 
iznajdljivost, poiskati rešitve problemov, navajajo se na 
nepredvidene zaplete, dogodke …;

 - pozornost na več parametrov in njihovega vpliva v sami naravi 
ter na naše delo … 
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Eksperimentalno 
delo:

 - teoretične osnove uporabimo v praksi;
 - iz eksperimenta poiščemo zakonitosti, povezave, potrditev 
teorij …;

 -  o, kar slišim, pozabim, to, kar vidim, si zapomnim, to, kar 
preizkusim, znam;

 - navajanje na natančnost, previdnost, beleženje …;
 - iz dobljenih podatkov oblikovanje zaključkov, tabel, grafov, 
povzetkov, poročil, plakatov … 

Delo s tekstom:  - iskanje podatkov iz določenega teksta;
 - poiskati bistvo;
 - iskanje teoretičnih osnov.

Delo z učnimi 
listi:

 - navajanje na delo z besedilom, podatki, slikovnimi predlogami 
…;

 - odgovarjanje na vprašanja;
 - oblikovanje tabel, grafov …;
 - pravilne/nepravilne trditve;
 - različne naloge po težavnosti;
 - urjenje branja, izražanja … 

Delo z literaturo:  - uporaba različne literature za oblikovanje ustreznih odgovorov 
na zastavljena vprašanja;

 - iskanje ustreznih podatkov za razrešitev raziskovalnega 
vprašanja … 

Delo z 
računalnikom:

 - uporaba računalnika za iskanje podatkov, informacij …;
 - navajanje na kritičnost pri posameznih informacijah (velikokrat 
naletimo na nepravilne informacije, zastarele, nepopolne, 
popačene …);

 - uporaba računalniških programov za oblikovanje besedila, 
grafov, tabel, računskih nalog, simulacij, slikovnega materiala, 
predstavitve …

Razgovor:  - navajanje na analiziranje, sintezo, kritičnost, pravila pogovora 
… 

Diskusija:  - navajanje na konstruktivno diskusijo, poznavanje pravil 
diskusije;

 - pomen pridobivanje znanja za sodelovanje v diskusiji … 

2.2.2 Učne oblike
 Pri vseh oblikah dela se učenci naučijo zbirati podatke, dela z literaturo, izločevanja 
bistvenega od nebistvenega, pomena zapisovanja podatkov, pridobljenih na različne 
načine (iz literature, prek interneta, z eksperimentalnim delom, z opazovanjem na 
terenu …), analiziranja dobljenih rezultatov, raziskovalnega dela, sodelovanja … 
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Priporočene učne oblike za delo z učenci so: projektno delo, skupinsko delo, delo v 
dvojicah, individualno delo, individualno skupinsko delo in frontalno delo. Prednosti 
in slabosti posameznih oblik dela so razvidne iz tabele 2.

TABELA 2: UČNE OBLIKE, UPORABLJENE ZA DELO Z UČENCI

Učna oblika Namen Prednosti Slabosti
Projektno delo:  - poiskati informacije 

o danem območju v 
celoti;

 - naučiti se 
organiziranja dela;

 - spodbuditi 
motiviranost za dano 
nalogo;

 - iznajdljivost pri 
iskanju informacij v 
različnih medijih.

 - pridobljeno znanje je 
široko in trajnostno.

 - vsi učenci niso 
sposobni take oblike 
dela.

Skupinsko delo:  - naučijo se dela v 
skupini;

 - naučijo se 
organizacije dela 
(razdelitev nalog, 
zadolžitev …);

 - naučijo se
 -  sodelovanja za 
dosego istega cilja;

 - medsebojno 
vzpodbujanje.

 - več glav več 
ve, medsebojno 
si izmenjujejo 
informacije, pobude;

 - medsebojno 
sodelovanje;

 - iz velikega števila 
idej se porodi možna 
ideja za razrešitev 
problema;

 - vsi so usmerjeni k 
istemu cilju in so 
zato bolj motivirani.

 - nekateri učenci ne 
morejo ali nočejo 
sodelovati (skrivajo 
se za drugimi);

 - pogosto je pri 
uporabi te oblike 
slabše končno znanje 
učencev.
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Delo v dvojicah
(tandem):

 - naučijo se dela v 
dvojici, porazdelitve 
dela;

 - naučijo se 
sodelovanja.

 - lažje usklajujeta 
mnenja, pa kljub 
temu imata različna 
mnenja, ideje, 
poglede, načine dela.

Individualno delo:  - naučiti se opraviti 
delo z več vidikov;

 - spoznajo se z 
različnimi metodami 
dela, naučijo se 
uporabljati različne 
pripomočke;

 - spodbuja kreativnost, 
fleksibilnost, 
delavnost … 

 - vse informacije mora 
pridobiti učenec 
sam, zato ostane več 
znanja osvojenega;

 - pokaže vse svoje 
sposobnosti, 
spretnosti, znanje … 

 - ko učenec naleti na 
oviro, neznanko, ni 
nikogar, ki bi mu 
dal nove ideje, nove 
poti, mnenja, če si ne 
upa vprašati učitelja, 
naloga ostane 
nerešena.

Individualno-
skupinsko delo:

 - porazdelitev nalog;
 - posameznik je 
zadolžen za določen 
del naloge;

 - spodbuja delo za 
skupno dosego cilja;

 - posameznik mora 
opraviti nalogo čim 
bolje, da dosežejo 
skupni cilj;

 - navajanje na 
usklajevanje 
mnenj, učenje 
reda, natančnosti, 
sodelovanja.

 - ker je vsak zadolžen 
za svoje področje, 
ga mora v celoti 
obdelati;

 - vsak je odgovoren 
do drugih;

 - vsi stremijo k istemu 
cilju;

 - individualnost 
posameznika, a kljub 
temu sodelovanje;

 - pozitivna afirmacija;
 - vsak doprinese nekaj 
k rešitvi naloge.

 - lahko se zgodi, da v 
skupini ne morejo 
uskladiti mnenj;

 - rezultati so odvisni 
od sestave skupine.
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Frontalno delo:  - skupna navodila, 
opozorila, napotki 
za delo, potek 
dejavnosti …;

 - učitelj razloži težje 
razumljive dele;

 - povzetki, zaključki 
… 

 - težja snov je 
strokovno razložena, 
boljše razumevanje;

 - ni potrebno 
večkratno 
ponavljanje navodil, 
opozoril …;

 - usklajevanje mnenj;
 - analiza in sinteza. 

 - nekateri posamezniki 
ne sodelujejo.

2.2.3 Učni pripomočki
Učni pripomočki so:
• ustrezna literatura;
• delovni listi;
• mapa s trdimi platnicami;
• svinčnik, radirka, barvice;
• termometer, kovček za terenske analize;
• primerna obleka in obutev;
• lupa in drugi pripomočki.

2.3 DELO UČENCA V RAZREDU IN NA TERENU
Pri opazovanju in obravnavanju krasa delo učenca poteka v razredu in na terenu.

2.3.1 Učenec v razredu
V razredu učenec:
• sodeluje v razgovoru;
• se pripravlja za terensko delo;
• eksperimentira, raziskuje, zbira podatke, beleži podatke, analizira;
• rešuje delovno gradivo;
• povezuje poglobljeno znanje na terenu in ga oblikuje v celoto;
• pripravi poročila o svojem delu;
• predstavi ugotovitve tudi drugim;
•  povezuje predmetna področja z različnimi izdelki (poezija, proza, glasbeno 

poustvarjanje in ustvarjanje, likovno ustvarjanje, literarni in likovni prispevki, 
prevodi, prispevki za časopis – interni ali lokalni, opozorila zaradi onesnaževanja, 

varovanje ogrožene vrste …).
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2.3.2 Učenec na terenu
 Na terenu učenec:
• izvaja praktično delo;
• izpolnjuje delovne liste;
• prepoznava zakonitosti narave;
• spoznava tehnike raziskovalnega dela;
• analizira in interpretira;
• občuti naravo.

2.4 MAVRICA VREDNOT
 Zaradi neprestanega stika z naravo, ljudmi, delovnim materialom itd. uporabljamo 
tudi novo metodologijo obravnave in delovanja pri spoznavanju naravnih in kulturnih 
danosti – to je tako imenovana mavrica vrednot (le-ta poteka v Osnovni šoli Antona 
Globočnika Postojna kot inovacijski projekt). 
 Ker živimo v času, ki ni ravno naklonjen zgoraj napisanemu, se je pred leti 
porodila ideja o vpeljavi dejavnosti s tega vzgojnega področja tudi v šolske in obšolske 
dejavnosti. Te dejavnosti je v mavrico povezala učiteljica razrednega pouka, ga. Franka 
Košmer. V preteklem šolskem letu je OŠ Antona Globočnika prijavila tudi inovacijski 
projekt Mavrica vrednot.
 Mavrični svet je svet ljubezni, lepega in dobrega. Vsi si želimo živeti v takem 
svetu. Usmerjen je v pozitivno mišljenje, v vrednote in sožitje s samim seboj, sožitje 
z ljudmi in naravo. Učence usmerja k izražanju kreativnosti pri učenju, ustvarjalnosti, 
pozitivnemu odnosu do Zemlje in ljudi, varčevanju z dobrinami, varovanju okolja, 
urejenosti življenjskega prostora, k zmanjšanju kršitev reda, pravil, načrtovanju, 
sodelovanju z drugimi, ljubezni do lepot narave …
 Vrednote : 
• red materialnega sveta;
• disciplina v medsebojnih odnosih;
• vztrajno sodelovanje;
• prijateljstvo;
• ustvarjalnost;
• vedoželjnost in
• ljubezen.

 S pomočjo ge. Franke Košmer sem oblikovala mavrico, prirejeno kraškim vsebinam, 
predstavljenim v nadaljevanju.
 Učence v naštetih temah spodbujamo k še večji vedoželjnosti, skrbi za naravne 
in kulturne danosti, k redu, ljubezni, sodelovanju itd. Kako to storimo, je na kratko 
opisano v nadaljevanju.
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2.4.1 Vedoželjnost
 Učenci so zelo vedoželjni. S pravim pristopom jim lahko omogočimo, da svojo 
vedoželjnost še povečajo, se učijo, spoznajo metode raziskovalnega dela in mogoče 
kdaj v življenju stopijo na pot raziskovalcev. To je v našem primeru:

 - spoznavanje krasa,
 - učenje o krasu,
 - raziskovanje … 

2.4.2 Prijateljstvo
 Svojo domačo zemljo in njene danosti moraš najprej spoznati in vzljubiti, da jih 
lahko potem spoštuješ in varuješ. To dosegamo z:

 - razumevanjem krasa in njegovih pojavov;
 - ljubečo skrbjo za kras;
 - navezanostjo na kras, imeti rad kras;
 - varovanjem (zaščito) krasa … 

2.4.3 Red materialnega sveta
 Velikokrat se pojavijo vprašanja in dileme, zakaj moramo ustvariti red stvari, zakaj 
mora biti naše okolje pospravljeno, prostor urejen, zakaj mora biti red v delovnem 
okolju, med pripomočki, v zapiskih … Ko se spoprimemo z določeno nalogo, ki 
jo moramo rešiti, naletimo na pomembnost reda v iskanju informacij, zapisovanju 
rezultatov … Če le-tega ni, naloge ne rešimo ali jo rešimo delno, z napakami. To 
pomeni v našem primeru:

 - začutiti kras z vsemi čutili;
 - varčevanje z energijo, dobrinami;
 - okoljevarstvo;
 - urejenost infrastrukture … 

2.4.4 Disciplina v medsebojnih odnosih
 Zakaj moramo upoštevati pravila, navodila, sugestije? Zato, da lažje, hitreje, bolje 
in bolj varno opravimo določeno nalogo, kar lahko prikažemo s primeri:

 - kršenje pravil;
 - kršenje človekovih pravic;
 - Natura 2000;
 - pravila, ki urejajo življenje na krasu … 

2.4.5 Vztrajno sodelovanje
 Zakaj je pomembno medsebojno sodelovanje, pomoč …? Ker več glav več ve. 



10

2 METODE DELAVidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

11

Ker ima vsak svojo idejo za izvedbo poti raziskovanja. Porodijo se različne ideje. 
Uporabimo metodo »nevihta možganov«. 
 Vključitev v lokalna dogajanja:

 - sodelovanje z drugimi organizacijami: občina, druge šole, Zavod za turizem,
 - centri za šolske in obšolske dejavnosti (CŠOD),
 - Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (IZRK ZRC SAZU),
 - Postojnska jama turizem, Notranjski muzej …;
 - iskanje sponzorjev za projekte;
 - načrtovanje dela in življenja na krasu;
 - trženje krasa (ekološki turizem, krasoslovna šola …).

2.4.6 Ustvarjalnost
 Učenci so zelo ustvarjalni, če jih k temu vzpodbudimo s primerno metodo dela, 
z zanimivimi učnimi oblikami, učnimi pripomočki … Njihova ustvarjalnost je 
brezmejna. Izkušnje lahko uporabijo kasneje v svojem življenju in pri delu. V našem 
primeru:

 - biti ustvarjalen na krasu: izkoristiti naravne danosti v dobro življenja, zabave …

2.4.7 Ljubezen
 S pozitivnim odnosom do narave in ljudi lahko pozitivno vplivamo na naše življenje 
in življenja drugih, tako ljudi, živali in rastlin. Posredno pa vplivamo tudi na neživi del 
narave. Naučimo se gospodarno obnašati z vsemi stvarmi. Uporabimo:

 - pozitiven odnos do krasa, ljudi, dejavnosti, načrtovanja;
 - vseživljenjsko izobraževanje in vzgajanje;
 - pozitiven pristop, ki nikomur ne škoduje … 

2.5 PRIPOROČILO
 Pri vseh dejavnostih je priporočeno oziroma skoraj obvezno sodelovanje s 
strokovnjaki s posameznih raziskovalnih področij. Le-ti imajo veliko več specifičnega 
znanja o posamezni temi, kot ga imamo mi. S skupnim delom lahko dopolnimo 
manjkajoče oblike, metode dela in nadgradimo svoje in učenčevo znanje.
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3 OBMOČJE IZVEDBE TERENSKEGA DELA

3.1 KRAS
 Kras je del zemeljske skorje na vodotopnih kamninah, ki jih voda raztaplja. 
Proces se imenuje korozija. Za kras je značilna podzemeljska (kraška) hidrologija in 
posebne površinske (škraplje, vrtače, kraška polja) ter podzemeljske (jame) oblike. 
Kras zavzema okrog 15 % Zemljine površine in okrog 44 % Slovenije (Habič, 1992). 
Kras je znan povsod po svetu, kjer imamo za to primerne kamnine in znatno količino 
padavin (primerno klimo). Pojav je dobil ime po pokrajini Kras v zaledju Tržaškega 
zaliva. Veda, ki se ukvarja s krasom, se imenuje krasoslovje.
 Glede na to:
•  da je Kras tista pokrajina, odkoder izvirata tako pojem kot ime kras v mednarodni 

strokovni terminologiji (karst),
•  da je Dinarski del slovenskega krasa tisto ozemlje, kjer so bile opravljene prve 

pomembne raziskave,
• da je Dinarski kras tisti, kjer se je dokončno utrdil pojem krasa,
•  da od tu izvira cela vrsta krasoslovnih terminov, sprejetih v mednarodno 

terminologijo in
• da od tu izvira tudi veda krasoslovje,

je tudi za nas kras tako definiran.
 Iz tega je definicija krasa približno taka:
• kras je del zemeljske skorje (površje in podzemlje),
• na vodotopnih (karbonatnih) kamninah,
• ki so zvezno razpokane,
• proces je raztapljanje (korozija),
• zato so razvite podzemeljska (kraška) hidrologija in
• posebne površinske in podzemeljske oblike.

 Človek se je šele v novejšem času začel zanimati za naravo in posledica tega so 
številna odkritja na različnih področjih. Pogosto so povezana z mnogimi imeni znanih 
osebnosti. Kraške pojave je prvi pri nas opisoval Janez V. Valvazor v knjigi Slava 
vojvodine Kranjske (1689). V 18. stoletju pa so o slovenskem krasu obsežneje pisali 
matematik J. N. Nagel, idrijski zdravnik B. Hacquet in hidrotehnik T. Gruber (Gams, 
1974).
 Najbolj znani kraški znamenitosti v Sloveniji sta Postojnska jama in Škocjanske 
jame, ki so vpisane na seznamu naravne dediščine UNESCA. V Postojnski jami je 
domačin Luka Čeč leta 1831 našel nenavadnega hroščka, ki ga je leto kasneje opisal 
Ferdinand Schmidt kot Leptodirus hochenwartii, ter mu pripisal tudi lepo slovensko 
ime drobnovratnik. Opis prve znane podzemeljske žuželke je pritegnil veliko pozornost 
domačih in tujih raziskovalcev, kajti do tedaj je veljalo prepričanje, da v podzemlju ni 
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življenja. Znanstveniki so pričeli raziskovati podzemlje in tako se je razvila nova veja 
znanosti, imenovana speleologija (Gams, 1974).

3.1.1 NASTANEK KRASA IN KRAŠKIH POJAVOV
 Kraški pojavi so najpogostejši v dobro topnih karbonatnih kamninah, kot sta 
apnenec in dolomit. V Sloveniji prevladujeta kredni in triasni apnenec, pogosta sta 
tudi triasni dolomit in dolomitiziran apnenec (Gams, 1974). V apnencih prevladuje 
mineral kalcit. Naši apnenci so razmeroma čisti, netopnih ostankov je navadno le 1–2 
%, najpogosteje manj od 1 %.
 Če motrimo apnenec, najpogostejšo in za zakrasevanje najugodnejšo kamnino, z 
očmi kemika, ugotovimo, da je kar zapleteno sestavljen. Poleg kalcijevega karbonata 
(CaCO3) vsebuje še celo vrsto primesi (dolomit (CaMg(CO3)2) ali kremen (SiO2)). 
 Čista voda lahko raztopi le malo apnenca. Topnost se poveča, ko se v vodi raztopi 
ogljikov dioksid (CO2) iz zraka ali prsti in nastane šibka ogljikova kislina (H2CO3), ki 
apnenec raztaplja.
 V naših temperaturnih razmerah lahko en liter vode na krasu raztopi 70–82 mg 
CaCO3, zato so naše kraške vode dva- do trikrat trše (Gams, 1974).
 Na krasu deževnica ne pronica samo do matične kamnine, kot je to značilno za 
druge kamnine, temveč odteče po špranjah v njeno notranjost, kjer z odlaganjem 
CaCO3 ustvarja različne kapniške tvorbe, npr. stalagmite in stalaktite, kapniške stebre, 
zavese, ponvice, ježke, itd., ali pa podlago in stene pokrije s sigo. 

3.1.2 KRAS OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
 Za obravnavanje krasa s terenskim delom učencev sem izbrala kras Pivške kotline 
v bližini kraja Prestranek.
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Slika 1:	Pivška	kotlina	z	označenimi	raziskovalnimi	točkami
Vir:	Karte	5000,	podatki	za	DMR,	Didrger	D–4601	surfer	WS	05571–1013
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 V Sloveniji je skoraj polovico ozemlja kraškega. Moji učenci so doma na krasu. 
Sama se že vrsto let ukvarjam s terenskim delom in spoznavanjem le-tega. Že vrsto let 
prenašam svoje znanje na učence, ki kažejo zanimanje za to območje in raziskovalno 
delo. Ne nazadnje je ta del Slovenije tudi del mojega domačega kraja in nudi nenehne 
možnosti odkrivanja novih delov te pokrajine.

3.1.2.1 Kras in hidrologija Pivške kotline
 Pivška kotlina leži na jugozahodu Slovenije. To je pokrajina ob reki Pivki. Kotlina 
je z vseh strani obdana s kraškimi planotami. Na severu se strmo dvigata Nanos in 
Hrušica, na vzhodu, jugovzhodu in jugu Javorniki in Snežniški masiv, na zahodu 
pa Taborski hrbet in Slavinski ravnik. Tako zaobkrožena kotlina sega od Šembij in 
Koritnic na jugu, do Strmce in Gorenj na severu ter Ravbarkomande na vzhodu in 
Razdrtega na zahodu.
 Dno kotline je v nadmorski višini med 507 in 580 m, kraške planote Nanos, Hrušica 
in Javorniki pa se vzpenjajo od 300 do 600 m nad dnom (Visoki kras). 
Pokrajinsko ime Pivka je staro, izpričano že leta 1300. Poleg imena »Pivka« je bilo v 
rabi tudi ime »nad Prevalom«. Preval je današnje Razdrto. Beseda pivka je sinonim za 
požiralnik.
 Kotlinsko dno je večinoma gričevnato, zlasti v prevladujočem delu, ki je izoblikovan 
v eocenskem flišu. Fliš v kotanji obroblja višji apneniški rob na vseh straneh, razen pri 
Razdrtem. 
 Pokrajino ob reki Pivki delimo na Spodnjo ali Podnanoško Pivko in Zgornjo 
ali Podsnežniško Pivko, kjer se zaradi različnih litoloških značilnosti v osrednjem 
dolinskem delu prepletajo značilnosti kraškega in rečnega reliefa. Kotlina Zgornje 
Pivke je okrog 16 km dolga in 4–5 km široka. Njeno površje se blago spušča od 620 m 
nadmorske višine pri Koritnicah, ob vznožju Snežniškega masiva na JV, do 520 m na 
SZ delu pri Prestranku oziroma Rakitniku, kjer reka Pivka prestopi na flišne kamnine 
(Mulec, Mihevc, Pipan, 2005).
 Zgornja Pivka je oblikovana večinoma na karbonatnih kamninah, razen v ožjem 
pasu med Slavenskim ravnikom in Orehovškim krasom. Za ta predel je značilen kraški 
vodni režim, in sicer podzemeljski in površinski. 
 Spodnja Pivka leži ob stalnem toku Pivke od Prestranka navzdol (proti severu), 
predvsem pa ob »porečju« Nanoščice. Dno kotline je tu iz flišnih kamnin, to je laporjev, 
peščenjakov in konglomeratov, odloženih v eocenu. Ker so kamnine neprepustne, je 
na njih razvit rečni relief z oblimi griči in vmesnimi plitvimi in ploskimi dolinami. 
Dna dolin prekrivajo rečni nanosi, predvsem pesek, ilovica in nekaj proda. Edina krpa 
apnenca je v tem delu na površju pri Šmihelu.
 V kraškem delu kotline (Zgornja Pivka in krpe apnenca) so razvite zanj značilne 
površinske in podzemeljske oblike. Na neposeljenih ravnikih prevladujejo vrtače, 
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udornice, suhe doline in jame. Kraški predeli so porasli z mešanim listopadnim 
gozdom, v katerem so se ohranili le še redki pašniki.
 Pivka je največja reka v kotlini. Vodo dobiva iz fliša in kraških izvirov v Zgornji 
Pivki, ponika pa v Postojnski jami v severozahodnem delu kotline. Porečje Pivke 
sestavlja okoli 140 km vodotokov, od tega jih je tretjina občasnih. Osrednja reka je 26 
km dolga Pivka, ki ima 11 km stalnega toka (Petrič, Kogovšek, 2005). Njen največji 
pritok je Nanoščica, dolga 21 km (od tega 19 km stalnega toka), ki ima še 31 km 
manjših pritokov (od tega 10 km stalnih pritokov). Pivka sodi med reke z zmerno 
sredozemsko različico dežno-snežnega rečnega režima: prvi višek je novembra (12,8 
m3/s), drugi marca (8,0 m3/s), najmanjši pa avgusta (1,2 m3/s). Sklenjen površinski 
tok Pivke se začne ob visokih vodah pri Zagorju. Pleničar (1956) meni, da zaradi 
tektonskih razmer (nariv apnenca preko fliša v obliki narivnega roba) Pivka, ki izvira 
pri Zagorju, teče proti severu in ne proti jugu. 
 Pivka in Nanoščica ter njuni pritoki se vijejo v počasnem toku z neštetimi vijugami 
in meandri. Ob njih se razprostirajo številne holocenske in večinoma poplavne ravnice. 
 Na Zgornji Pivki poteka razvodnica med črnomorskim in jadranskim povodjem 
(Gospodarič 1989; Habič 1989). Površinska in podzemeljska bifurkacija v epifreatični 
in freatični coni vključuje precej veliko zaledje Pivke z zapletenimi vodnimi 
povezavami in različnimi odtoki v različne smeri (Habič 1985, 1989).
 Poplave Pivke povzročajo tako kraške kot tudi površinske vode. Poplave so 
povezane z večjo količino padavin v Pivški kotlini. Dolgoletna povprečna višina 
padavin na tem območju je 1578 mm/leto. Običajno je najbolj suh februar z 89 mm 
padavin, najbolj namočen je november s 168 mm. Največ padavin pade jeseni, 460 
mm, najmanj pa pozimi, 336 mm. Poleti in spomladi pade v povprečju enaka količina 
padavin, 390 mm. Za kraške poplave je značilna umirjena, a zato dolgotrajnejša voda, 
za površinske pa burna in kratkotrajna voda. Na kraškem delu Pivke so poplave v 
dolinskem dnu in v zaprtih kraških kotanjah. Poplave na Pivki so sezonske. Povprečno 
okoli 5 poplav na leto. Največ poplav, če upoštevamo trajanje poplavne vode, je jeseni, 
od septembra do novembra, najmanj pa poleti. Prevladujejo kratkotrajne poplave, ko 
voda vztraja na poplavljenem območju največ tri dni.
 Pivška kotlina je izredno zanimiva zaradi opisane kraške hidrologije in z njo 
pogojenih presihajočih jezer. Ob izrazu »kraško presihajoče jezero« najprej pomislimo 
na kraško polje. V primeru pivških presihajočih jezer gre za kraške depresije, ki niso 
kraška polja, ki pa so občasno zapolnjene z vodo (Ravbar & Šebela 2004). Habič (1975) 
jih imenuje kraške depresije ali uvale. Gams (2004) opisuje obdobno ojezerene uvale 
ali razširjene doline, ki so posebni ekotopi s pretežno mokrim dnom, temu primerno 
vegetacijo in živalstvom.
 Ob visokih vodah navadno nastane 17 kraških jezer (Kovačič & Habič, 2000): 
Jeredovci, Krajnikov dol, Petelinjsko jezero, Palško jezero, Klenško jezero, 
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Radohovsko jezero, Parsko jezero, Veliko in Malo Drskovško jezero, Veliko in Malo 
Zagorsko jezero, Kljunov ribnik, Laneno jezero ali jezero za gradom Kalc, Bačko 
jezero, Kalško jezero ter nekaj manjših jezer, ki se pojavijo le izjemoma ob visokih 
vodah.
 Poplavam in poplavnemu svetu na Pivki so prilagojena tudi naselja in gospodarjenje. 
Naselja so bodisi na vzpetinah ali na terasah in višjih delih dolinskega dna, ki jih 
poplave ne dosežejo. Na Zgornji Pivki so na svetu, ki je najbolj pogosto poplavljen, 
travniki in deloma pašniki.
 Da bi preprečili poplave, so že pred 2. svetovno vojno regulirali strugo Pivke. Danes 
je reguliran ves zgornji tok Pivke in deloma tudi spodnji. Z regulacijo so izravnali 
potek struge, njeno dno in bregove. Kljub melioracijam niso mogli odpraviti poplav.

3.1.2.2 Rastlinstvo in poselitev v Pivški kotlini
 V Pivški kotlini se prepletata dva tipa prsti. Ob vodah so oglejene prsti, ki jih 
poraščajo mokrotni travniki, za višje in bolj sušno površje pa sta značilni rendzina in 
pokarbonatna prst. Na Spodnji Pivki in v Postojnski kotlini ovirata večjo rodovitnost 
visoka talna voda z močvirji in logi ter poplavno območje. Na kraški Zgornji Pivki pa 
je obdelovanje težavno predvsem zaradi plitve prsti. Ta je debelejša na dnu podolja, ki 
je občasno poplavljeno.
 Pivška kotlina pripada dvema rastlinskima območjema: submediteranskemu 
in dinarskemu. V porečju Pivke je najlepši gozd ohranjen v strnjenih sestojih na 
Prestranško-Slavenskem ravniku, kjer uspeva tudi bukov gozd z jesensko vilovino.
 Sledovi poselitve segajo v staro kameno dobo; prav tu najdemo prve dokaze 
človekove prisotnosti na slovenskem ozemlju. Najdišča iz zgodnjih paleolitskih 
obdobij so: jama v Lozi pri Orehku, jama Risovec in slaven Betalov spodmol pri 
Postojni. O poselitvi v železni dobi pričajo številna gradišča, utrjena naselja na vrhu 
vzpetin, ki obkrožajo Pivko na zahodni strani. Rimljani so gradišča privzeli in še bolj 
utrdili. 
 Čez najnižji prehod iz srednje Evrope v severno Italijo, skozi Postojnska vrata, 
so se valila tuja ljudstva iz osrednje Azije. Leta 568 se je čez te kraje selilo v severno 
Italijo germansko pleme Langobardov, proti koncu 6. stoletja pa so se tod začeli 
naseljevati Slovani. Po letu 828 so postali gospodarji območja fevdalci, nemške in 
italijanske plemiške družine. Poleg posvetnih so ozemlja obvladovale tudi cerkvene 
oblasti. Priče teh obdobij so ostanki številnih gradov: grad v Orehku, plemiški dvorec 
Škule, grad v Prestranku, graščina na Kalcu, Šilen tabor, grad na Soviču. Predjamski 
grad pritegne z edinstveno lego in arhitekturo. O njem je obširno pisal že Valvasor, še 
posebej podrobno o legendarnem obleganju Erazma.
 Pomemben nekmetijski vir zaslužka je bilo tovorništvo in kasneje železnica. 
Industrija je izkoristila edini najpomembnejši naravni vir, les. Poleg teh dejavnosti so 
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tu potekale vseskozi tudi kmetijske in gozdarske dejavnosti.
 Notranjska, in z njo tudi Pivka, je zaradi naravnih, predvsem kraških posebnosti, 
zanimiva turistična pokrajina. Turistični promet je predvsem osredotočen na Postojnsko 
jamo. Postojna in tudi celotna Pivka je pomembno izletniško območje, ki bo zaradi 
obremenjenosti in onesnaženosti večjih mestnih središč pridobivalo pomen.
 Prehodnost in ujetost med dva vpliva sosednjih dežel v zgodovini se lepo kaže v 
tipu kmečkih hiš, ki na slikovit način združuje severno slamnato streho s stavbami, 
zidanimi iz kamna. Prehodnost je vidna tudi v narečju. Notranjsko narečje, ki ga 
govorijo tudi na Pivki, temelji na dolenjski osnovi, a kaže obenem močne vplive 
primorskih pokrajin.
 Kljub pomembni prometni legi, kjer se cepijo poti, ki prihajajo iz notranjosti 
Slovenije in srednje Evrope, proti trem pristaniščem (Trst, Koper in Reka), naselja ob 
Pivki niso doživela zelo izrazitega razvoja.

3.2 IZBRAN TEREN V OKOLICI PRESTRANKA
 Izbran teren za spoznavanje krasa, ki se nahaja v Pivški kotlini, je v okolici 
Prestranka. Na izbranem ozemlju bomo preučevali vodo, kamnine, prst, floro, favno, 
kraške oblike itd. Izbrala sem naslednji raziskovalni območji: 
• Prestranški ravnik in 
• Pivka z zaledjem.

Območji sem izbrala, ker menim, da najdemo le tu skoraj vse kraške površinske in 
podzemne oblike ter oblike življenja, ki so značilne za kraško območje. Drugič pa zato, 
ker mi je ta svet blizu kot kraj mojega bivanja in ga zato želim natančneje preučevati 
ter prenašati znanje na mlade. 
 Cilj mojega dela je, da bi otroci najbolje spoznali značilnosti te pokrajine v samem 
stiku z njo.

3.2.1 Prestranški ravnik
 Tu lahko izvajamo analize prsti, spoznavamo različne površinske in podzemeljske 
kraške oblike, spoznavamo živi svet suhih travišč in gozda, raziskujemo vodo, prst, 
se urimo v orientaciji, spoznavamo značilno arhitekturo, izdelke iz kamna, značilnosti 
življenja, turizma …
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Slika 2:	Prestranški	ravnik	okoli	gradu	Prestranek
Vir:	Lasten

Delo je vezano na naslednji raziskovalni točki:

3.2.1.1 Korentan (opuščeno zajetje pitne vode za Postojno in njeno okolico) 
 Tu lahko izvajamo fizikalno-kemijske analize vode, analize prsti, spoznavamo živi 
svet v vodi in okrog nje ter v gozdu, opravljamo različna merjenja, se urimo v orientaciji, 
spoznavamo pomen in načine varovanja narave ter spoznamo onesnaževalce okolja.

Slika	3:	Črpališče	pitne	vode	v	Korentanu
Vir:	Lasten

3.2.1.2 Prestranški ravnik
 Tu lahko izvajamo analize prsti, spoznavamo različne površinske in podzemeljske 
kraške oblike, spoznavamo živi svet suhih travišč in gozda.
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Slika	4:	Prestranški	ravnik	okoli	gradu	Prestranek
Vir:	Lasten

3.2.2 Pivka z zaledjem
 Tu lahko izvajamo analize prsti, spoznavamo različne površinske in podzemeljske 
kraške oblike, spoznavamo živi svet reke Pivke, Petelinjskega jezera in gozda, 
raziskujemo vodo, prst, se urimo v orientaciji, spoznavamo značilno arhitekturo, 
značilnosti življenja, turizma, družabnega življenja … 

Slika	5:	Reka	Pivka	blizu	Prestranka
Vir:	Lasten

Delo je vezano na naslednje raziskovalne točke:

3.2.2.1 Reka Pivka ob Tišlerjevem mlinu
 Tu lahko izvajamo fizikalno-kemijske analize vode, analize prsti, spoznavamo 
živi svet v vodi in okrog nje, opravljamo različna merjenja, se urimo v orientaciji, 
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spoznavamo pomen in načine varovanja narave ter spoznamo onesnaževalce okolja.

Slika	6:	Tišlerjev	mlin	na	reki	Pivki	blizu	Prestranka
Vir:	Lasten

2.3.2.2 Vodna jama pri Žejah in Ovčja jama nad gradom Prestranek
 Tu lahko spoznavamo obliko in vrsto jame, življenjske razmere v jami, jamske 
sedimente, jamsko klimo, življenje v jami, arheološke najdbe, možnost turizma in 
njegove vplive na jamo, prisluhnemo tišini v jami in pogledamo v temo.

Slika	7:	Vhod	v	Vodno	jamo	nad	vasjo	Žeje
Vir:	Lasten

2.3.2.3 Petelinjsko jezero 
 Tu lahko izvajamo analize vode, tal, opravljamo merjenja, se urimo v orientaciji, 
spoznavamo vodne in obvodne organizme, razliko med mokrotnim področjem in 
suhim travnikom, spoznamo življenje na jezeru in ob njem, kako se gospodari s tem 
področjem in stare družabne igre.
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Slika	8:	Petelinjsko	jezero
Vir:	Lasten

 Dejavnosti na izbranih točkah izvajamo zato, da si lahko ustvarimo celostno sliko 
o nekem raziskovanem območju. Iz dobljenih podatkov lahko potem sklepamo na 
pomembnost posameznega območja, dejavnike, ki nanj vplivajo, delovanje narave 
in ljudi v določenih pogojih, skrb za varovanje naravnih in drugih danosti itd. Ne 
nazadnje pa z večjim znanjem znamo danosti tudi bolje ceniti, z njimi upravljati in jih 
tržiti na pravi način.
 Nekatere dejavnosti vplivajo na naše splošno znanje, ki ga uporabljamo vse 
življenje, ne samo v trenutku uporabe (to je znanje za prihodnost). To so različne 
metode raziskovalnega dela, natančnejše in kritično opazovanje, orientacija v prostoru 
itd.
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4 DELOVNI LISTI 

 Terensko delo učencev na izbranih točkah poteka na izbrano temo s pomočjo 
delovnih listov. Teme, ki sem jih izbrala, so: voda, kamnine in prst, površinske in 
podzemne oblike, suhi travnik in gozd. Opis delovnih listov sledi v nadaljevanju. Vsi 
delovni listi za posamezna področja raziskovanja so priloženi k delu kot priloga 1–5.

4.1 KAKŠNO JE DELO S POMOČJO DELOVNIH LISTOV?
 Serija delovnih listov je model, ki ga preizkušamo. Temelji na osebni zamisli in 
lastnem oblikovanju delovnih listov, preizkušanju le-teh na terenu, popravljanju delovnih 
listov v sodelovanju z učitelji praktiki, učenci, pregledali pa jih bodo tudi strokovnjaki 
s posameznega področja. Vsak del vsebuje aktivnosti, ki učence privedejo k spoznanju 
o določenih stvareh na teme o krasu in tudi drugje. Z izvajanjem naloge se učenci na 
praktičen način seznanijo z raziskovalnimi metodami, načinom raziskovalnega dela, 
nadgradijo svoje znanje, osvojijo nova znanja, bolje razumejo težje razumljive snovi 
(dogajanja, zakonitosti …) oziroma teme teoretičnega spoznavanja krasa.
 Pri vseh predmetih s pomočjo znanosti oblikujejo s še drugimi disciplinami 
resnični pogled na teme in osvojene načine dela. Pedagoške izkušnje so, da prihajajo 
učenci v šolo in iz nje z določenim znanjem. Mnoge njihove ideje so dobre in jih je 
vredno uporabiti, učence usmerjati ter njihove ideje včasih tudi popravljati na nevsiljiv 
način. Primerjave med naivnim razmišljanjem nekaterih in pravim razumevanjem 
drugih dajejo učitelju številne možnosti za usmerjanje razmišljanja učencev, pomoč 
le-tem pri njihovem delu, s tem pa vodijo k premiku iz nepopolnega razlaganja ali 
napačnih razlag idejnih zasnov k pravemu razumevanju. Najboljša pot za spremembo 
učenčevega mišljenja, gradnjo njegovega zavedanja, njegovih predznanj in kasneje 
osvajanje novih izkušenj, je praktično delo. Če njihove ustvarjalne ideje ne morejo 
zaživeti, jih ne morejo potrditi, ne morejo razložiti svojih opažanj in tako ne dobimo 
pričakovanih rezultatov. Pozitivne vzpodbude pa lahko spodbudijo učence k novim 
razlagam, idejam, razmišljanjem … Če je ta vzpodbuda dobra, dobijo potrditve za 
svoja razmišljanja oziroma pri napakah raje spremenijo svoje zamisli. Če je učenčeva 
nova zamisel boljša od stare, vendar še vedno ne najboljša (nepopolna ali napačna), 
ima učitelj možnost, da učencu pomaga oblikovati nov pogled na stvar, doživeti novo 
izkušnjo in nove ponovitve, dokler učenec ne razume poteka s pravim razumevanjem.
 Dobro utemeljena metoda dela ni samo zaželena, ampak tudi absolutno potrebna 
za učence in njihovo pripravo idej ter preverjanje le-teh. In če je potrebno tudi njihovo 
zavrnitev in povratek na začetek njihove raziskave. Iskanje idej, ki so boljše, je odsev 
resničnega sveta.
 Za pomoč učiteljem v iskanju učenčevega predznanja se aktivnost lahko začenja 
z vprašanjem, trditvijo, postavitvijo hipoteze, opisom … Ta vprašanja, trditve ipd. 



4 DELOVNI LISTI Vidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

24 25

pomagajo učencem poiskati ideje za delo, da zavzamejo svoja stališča do snovi in 
lahko dajo svoj doprinos v aktivnost. Da bi odpravil možne zadrege pri vključitvi 
posameznikov, pomanjkanju idej v skupini ali razredu, ima učitelj možnost, da učence 
vzpodbudi s podvprašanji, izzivi, diskusijo in iskanjem novih možnosti za rešitev 
problema. Na koncu vsake aktivnosti je dobro, da učence povprašamo, vzpodbudimo, 
da preverijo in primerjajo svoje prve odgovore z najnovejšimi.
 Kot učitelji imamo možnost naslednje primerjave:
• oceniti učenčevo razumevanje;
• oceniti učenčeve efektivne praktične izkušnje;
• indikacije katere koli dodatne izkušnje;
• voditi razredno diskusijo o eksperimentalnem opazovanju;
•  pokazati oziroma voditi pot do zapiskov, načina, kako učenci lahko raziskujejo, 

kako razumejo načrtovanje dejavnosti … 
 Aktivnosti si smiselno sledijo od začetka do konca, kjer se tudi nadgrajujejo od 
temeljev do zaključkov. To usmerjeno raziskovanje pomaga učencem priti do neodvisne 
raziskave z:
• utrditvijo snovi, ki je jedro koncepta;
• raziskovanjem veščin, ki jih zahteva znanstveno raziskovanje;
•  zagotovitvijo predstavitev učencev svojih izkušenj pri raziskovalnem delu v 

skupini in predstavitev njihovih osebnih vprašanj.
 Modul pomaga pri temeljitem raziskovalnem učenju in s tem zagotovi učencem 
možnost tudi svojega oblikovanja eksperimentov, raziskovalnih procedur ali 
zasledovanje njihovih idej. V modulu učenci lahko raziskujejo tudi veščine in 
razumevanje, ki ga potrebujejo pri svojem delu.

4.1.1 Raziskovalna navodila
 Napisana so kot raziskovalni vodnik. Navodila in delovni listi podajajo možno 
osnovo in pedagoške napotke za izvedbo aktivnosti ter navodila. Izobraževanje naj bi 
potekalo na prilagojen način, primeren delu v naši skupini oziroma našemu razredu.
 Aktivnosti obsegajo: teoretične osnove, oceno predznanja, pregled učenčevih 
idej, predstavitev problema (Kako …?) in razredno debato, kako lahko nadzorujemo 
spremenljivke, navodila za delo, naloge, uporabo znanj, zapisovanje v tabele, grafe … 
(lastni rezultati), opis svojih osebnih videnj raziskave, poti raziskave …, oblikovanje 
zaključkov v skupini, diskusijo, razlage, vprašanja za preizkus učenčevega razumevanja 
in varnostne zapiske.
 Potek aktivnosti z učnimi listi je natančno razdelan, kar omogoča lažje načrtovanje 
razrednega ali skupinskega dela. Pomaga pri praktičnem delu in drugih aktivnostih. Tu 
najdete možne načine poučevanja, strategijo poučevanja, navodila za delo in izvedbo, 
ideje za diskusijo, vprašanja, odgovore.
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 Ta modul nudi veliko možnih idej za ocenjevanje učencev, vključujoč vprašanja, 
vprašalne sklope, praktično delo učencev, odnos do dela in naravne ter kulturne 
dediščine, možnih alternativnih poti za ekshibicijo učenčevega razumevanja.
 Tehnična in internetna podpora sta dobrodošli. Učencem dajeta možnost iskanja 
podpornega materiala. Z listo internetnih naslovov, naslovov CD-romov, videov in 
drugega, širimo naša obzorja. S pomočjo računalniških simulacij lažje razumemo 
nam skrita dogajanja v naravi. Kakor koli, v modulu ni izključena uporaba katere koli 
možne tehnologije.
 Vsaka aktivnost v temu modulu prinaša nekaj pomembnih informacij, ki so potrebne 
za odgovore na naša vprašanja. 

4.1.2 Vsebina modula in delovnih listov
 Vsak modul vsebuje kratek teoretičen zapis o področju raziskovanja, pomen naloge, 
opozorila učiteljem in učencem, osnovne informacije o modulu, zbirnik osnovnih 
informacij o delovnih listih, pedagoški pristop, kako naj se lotimo dela, informacije o 
zgradbi modula, možne aktivnosti, možnosti ocenjevanja, uporabe različne tehnologije 
in katere standarde znanja bodo učenci razvijali s pomočjo modula.
 V modulu so zapisana tudi priporočila za izbiro mesta za terensko delo, kako s 
skupino na teren, osnovne informacije za pripravo učitelja (metode dela, oblike dela, 
potrebni pripomočki), kaj bo počel učenec pred odhodom na teren in po prihodu s 
terena. Temu sledijo delovni listi.
 Vsak delovni list vsebuje osnovne informacije in namen naloge (cilje), ključne 
pojme, miselne zveze, spretnosti in veščine, potreben material za izvedbo naloge, 
potrebne priprave in potreben čas za izvedbo naloge.
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4.2 VODA (PRILOGA 1)
 Raziskovanje vode na krasu se mi zdi izjemno pomembno, saj le tako lahko 
spoznamo vse možne dejavnike nastanka in oblikovanja krasa kot naravne vrednote. 
Neposredno je z vodo povezano celotno življenje na izbranem območju (tako življenje, 
dejavnosti ljudi, arhitektura, gospodarstvo … kot izobraževanje, šport, turizem …). In 
ne nazadnje le z znanjem lahko dobro gospodarimo z naravnimi danostmi.
 Vsaka izmed izbranih nalog nam poda določene informacije o vodi in njenih vplivih 
na njeno okolje. Z izvedbo vseh nalog si lahko ustvarimo popolno sliko raziskovalnega 
področja, ki jo lahko z dodatnimi nalogami še obogatimo.

4.2.1 Voda na krasu
 Za območje krasa je značilno, da je praktično brez površinskih vodotokov. Zaradi 
dobre prepustnosti karbonatnih kamnin se padavinska voda hitro infiltrira v podzemlje 
in delež površinskega toka je zanemarljiv. Drugače je na območjih, ki kras obdajajo, 
in imajo slabšo prepustnost. Na njih se je razvila gosta mreža površinskih tokov, ki pa 
na stiku s kraškim vodonosnikom poniknejo v podzemlje.
 Kras gradijo zakraseli in dobro prepustni apnenci in dolomiti. Za tipično kraško 
pokrajino je značilno, da se menjavajo območja s prevladujočim podzemnim vodnim 
tokom in območja s prevladujočim površinskim tokom. Tako v Pivški kotlini na 
izbranem ozemlju ločimo več različnih hidrogeoloških enot: območja kraških narivov 
(Javorniki), območja pretočnega krasa z izrazitim kraškim režimom in območja kraških 
polj ter območja neprepustnih oz. slabo prepustnih kamnin.
 Voda na krasu je in hkrati je ni. Za življenje je izredno pomembna. Zaradi prepustnosti 
kamnine jo je na površju zelo malo. Obenem ob deževju vodotoki narastejo, podtalnica 
se dvigne in nastanejo poplave.
 Ker je kraško območje zaradi svojih lastnosti zelo ranljivo, ga je potrebno dobro 
poznati, varovati in dobro gospodariti z njim.
 Zaradi pomena voda sem izbrala dejavnosti, ki omogočajo spoznavanje vode na 
krasu z vseh vidikov, njenega pomena za življenje in preživetje.

4.2.2 Modul »voda«
 Modul je pripravljen tako, da učence:
• nauči temeljnih znanj o vodi;
• seznani jih s praktičnim načinom učenja;
•  nauči temeljnih načinov raziskovanja življenjskega prostora na znanosti primeren 

način;
• zagotovi miselno povezavo pri učenju in spoznavanju vode na krasu,
• poskuša na praktičen način odpravljati napačne predstave;
•  učence pripravi za uporabo pridobljenih podatkov in znanj o vodi na krasu ter 
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analize in sinteze le-teh.

4.2.3 Raziskovanje vode na krasu
 Raziskovanje vode na krasu se mi zdi izjemno pomembno. S pomočjo različnih 
analiz spoznavamo značilnosti in sestavo vode. Z večkratnimi analizami lahko 
ugotovimo tudi spreminjanje opazovanih fizikalno-kemičnih parametrov v času.
 Ob spreminjanju hidroloških pogojev se na krasu zelo hitro spreminjajo tudi 
fizikalno-kemični parametri. Te spremembe so odvisne od značilnosti procesa 
napajanja in zgradbe kraškega sistema.
 Kemijsko-fizikalne analize: meritve različnih parametrov in izračuni nam povedo, 
v kakšnem območju se nahaja raziskovana voda, kakšno je njeno stanje, zadrževalni 
čas itd. Poda nam tudi informacije za nadaljnje posege oziroma dejavnosti na tem 
območju itd.
 V nadaljevanju so podane možne raziskovalne analize in dejavnosti učencev z 
namenom pridobiti osnovne informacije o stanju voda in njene okolice na raziskovanem 
področju (Korentan, Pivka pri Tišlerjevem mlinu, Petelinjsko jezero). In s tem znanjem 
smotrno gospodariti na tem ozemlju.

	 Slika	9:	Učenci	5.	razreda	pri	raziskovalnem	delu	–	merjenje	temperature	
vode

Vir:	Lasten

4.2.3.1 Fizikalno-kemijske analize vode 
 Fizikalno-kemijske analize vode sem izbrala zato, ker nam povedo, od kod voda 
izvira, po kakšnem okolju se je gibala, koliko časa je bila uskladiščena v vodonosniku 
… Fizikalno-kemijske značilnosti vode so odvisne od tipa kamnine, s katero je voda 
v stiku, okoljskih pogojev (določajo tok, temperaturo, tlak …; npr. klima) in pogojev 
toka (zadrževalni čas vode v sistemu). Kemična sestava vode je indikator njenega 
izvora oz. hidrološkega okolja, v katerem se je gibala. Kemične snovi v vodi vplivajo 
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na njene lastnosti (npr. gostoto, električno prevodnost, pH, agresivnost do mineralov 
kamnine, ki gradi vodonosnik …) (Petrič 2006).

4.2.3.2 Temperatura
 Temperatura je enostavna za merjenje, obenem je pa zelo uporaben parameter 
za spremljanje značilnosti kraške vode. Nihanja temperature podzemnih voda so v 
splošnem manjša kot pri površinskih vodah, saj so manj izpostavljene neposrednim 
atmosferskim vplivom, za površinske vode je značilna spremenljivost tako v različnih 
delih dneva, kot ob različnih vremenskih pogojih in predvsem letnih časih. Seveda 
zunanje spremembe vplivajo tudi na podzemne vode, vendar v manjši meri, in to v 
odvisnosti od časa in načina zadrževanja vode v podzemlju. Razlike v temperaturah 
lahko odražajo različne cone pretakanja; npr. zaznavanje dotoka vode iz kraškega 
kanala.

4.2.3.3 pH vrednost
 Merjenje pH sem izbrala zato, ker nam meritve dovolj natančno povedo, po kakšni 
podlagi se je oziroma se pretaka voda. Kisle vode imajo pH<7. Kraške vode imajo 
običajno vrednost pH med 6,5 in 8,5, ker kraške kamnine dajejo vodi rahlo bazično 
osnovo.

4.2.3.4 Motnost in kalnost vode
 Merjenje kalnosti sem izbrala zato, ker nam podaja vrednost suspendiranega 
materiala, ki je za uporabo pitne vode lahko zelo moteč. Podaja vsebnost suspendiranega 
materiala. Izražamo jo lahko z mg suhe teže vseh suspendiranih snovi/l = mg TSS (TSS 
= total suspended solids). Merimo jo s turbidimetri v posebnih enotah (npr. 10 NTU = 
12 mg). Pri nas je dovoljena vrednost za pitno vodo 5 NTU (pred končno dezinfekcijo 
največ 1 NTU).

4.2.3.5 Kationi in anioni
 Meritve nam podajajo vrednosti za posamezne katione in anione, prisotne v določeni 
vodi. In na podlagi teh vrednosti spoznamo tip določene vode. Z laboratorijskimi 
analizami običajno določamo koncentracije kationov in anionov naslednjih elementov: 
Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3

-, CO3
2-, SO4

2-, NO3
-, PO4

3-, Cl- (enota je mg/l ali mekv/L).

4.2.3.6 Specifična električna prevodnost
 Odraža koncentracijo ionov v vodi. Je recipročna vrednost električne upornosti 
raztopine. Spreminja se s temperaturo, zato vrednosti meritev korigiramo glede na 
neko standardno temperaturo. Enota je 1 µS/cm = 10-4 S/m = 10-2 ohm-1cm-1.
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4.2.3.7 Celokupna trdota
 Merjenje celokupne trdote nam poda trdotno vrednost voda in koncentracijo 
kovinskih ionov. Ustreza vsoti koncentracij kovinskih kationov, z izjemo alkalnih 
kationov in ionov vodika. Večina je posledica koncentracije ionov Ca in Mg, včasih pa 
še ionov Fe, Al, Mn in Sr.

4.2.3.8 Karbonatna trdota
 Merjenje le-te sem izbrala zaradi uporabne vrednosti. To je spoznavanja in 
razumevanja pomena karbonatne trdote v vsakdanjem življenju (v gospodinjstvih 
in drugod je dobro vedeti stopnjo trdote vode zaradi nalaganja kotlovca v različnih 
napravah ali stvareh). Ustreza koncentraciji hidrogenkarbonatnih in karbonatnih soli 
prej omenjenih kovin (pretežno Ca in Mg). Predstavlja delež soli, ki bo pri daljšem 
vrenju izpadel iz raztopine. Je tehnični parameter, ki kaže, koliko kotlovca bo voda 
odložila med segrevanjem.

4.2.3.9 Nekarbonatna trdota
 Nekarbonatno trdoto sem izbrala zaradi uporabne vrednosti, saj nam podaja 
vsebnost posameznih nekarbonatnih soli. Ustreza klorovim, sulfatnim, nitratnim in 
drugim nekarbonatnim solem že omenjenih kovin. Pri nas trdoto pogosto izražamo v 
nemških trdotnih stopinjah: 1ọnt (ali ọdH) = 10 mg CaO/l = 17,8 mg CaCO3/l.

4.2.3.10 Razmerje Ca/Mg
 Merjenje razmerja nam daje informacijo o tipu kamnine, s katero je bila voda v 
stiku (apnenec, dolomit). Je razmerje merjenih koncentracij Ca2+ in Mg2+. Vrednosti 
1–1,5 so značilne za dolomite, vrednosti večje od 6 pa za apnence.

4.2.3.11 Vsebnost raztopljenega kisika
 Merjenje vsebnosti raztopljenega kisika v vodi je mera kakovosti vode. S pomočjo 
njene vrednosti ugotavljamo možnost obstoja živih bitij v vodi. Enota je mg O2/l, 
lahko jo izražamo tudi v %.

4.2.3.12 Kemijske potrebe po kisiku
 Kemijske potrebe po kisiku sem izbrala zato, ker je mera porabe kisika pri oksidaciji 
organskih snovi s kemičnimi procesi in pokaže mero onesnaženosti posamezne vode. 
Visok KPK (mg O2/l) kaže na visoko koncentracijo organske snovi (običajno zaradi 
onesnaženja).

4.2.3.13 Biokemijska potreba po kisiku
 Biokemijsko potrebo po kisiku sem izbrala zato, ker je mera porabe kisika pri 
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oksidaciji organskih snovi z mikroorganizmi in pokaže mero onesnaženosti posamezne 
vode. Visok BPK5 (mg O2/l) kaže na visoko koncentracijo organske snovi (običajno 
zaradi onesnaženja).

4.2.3.14 Vsebnost organskih snovi
 Je meritev, ki kaže na onesnaževanje vode z organskimi snovmi.

4.2.3.15 Onesnaževanje s težkimi kovinami
 Je meritev, ki kaže na onesnaženost vode s težkimi kovinami.

4.2.3.16 Merjenje pretoka vode
 Merjenje pretoka vode sem izbrala zaradi njegove uporabne vrednosti za uporabnike 
in kot pokazatelja, ki nam pove, koliko vode priteče na določenem izviru, kakšno je 
njegovo zaledje, kako mogočen je vodonosnik, kakšen je odziv na padavinske vode, 
zadrževalni čas itd. Pretok vode podaja količino vode, izraženo z volumnom, ki v 
določeni časovni enoti izteče skozi določeno mesto opazovanja. Označujemo ga z 
oznako Q. Osnovna enota za izražanje je m3/s. V manjših izvirih uporabljamo tudi 
enoto l/s. Na pretok izvira vplivajo velikost zaledja, značilnosti napajanja, pretakanje 
in uskladiščenja v vodonosniku, pa tudi prepustnost izvirne strukture. S pomočjo 
meritev, analiz, izračunov bomo spoznali glavne značilnosti raziskovane vode, 
obsežnost njenega zaledja, možne posledice nespametnega ravnanja človeka na tem 
področju ter ukrepanje ob nastalih neprimernih situacijah. 

4.2.3.17 Simulacija iniciacije sledila
 Ta način se mi zdi zelo primeren, ker učenci tako lahko na plastičen način vidijo 
mehanizme pretakanja vode skozi zemeljske plasti, posamezne cevi. Parametre lahko 
poljubno spreminjamo in spremljamo dogajanje. S pomočjo računalnika in programa 
poskušamo na čim bolj plastičen način prikazati pretok vode skozi kanale v podzemlju, 
glede na dane parametre, ki jih lahko poljubno spreminjamo.

4.2.3.18 Izračuni zaledja
 Izračun zaledja je zelo pomemben podatek, ker iz njega pridobimo pomembne 
podatke o velikosti področja, njegovi strukturi, dejavnikih v njem. Hkrati s poznavanjem 
velikosti zaledja in drugimi podatki lahko pametno načrtujemo gospodarjenje s 
posameznim področjem v zaledju. Pri tem spoznavamo različne metodologije raziskav 
kraških vodonosnikov. Zaledje obsega celotno območje, iz katerega se površinske in 
podzemne vode stekajo proti temu izviru. Določitev zaledja kraškega izvira je zelo 
pomemben del hidroloških raziskav. Poznavanje zaledja nam je v pomoč pri oceni 
kapacitete izvira, še posebej pri načrtovanju njegove zaščite pred onesnaževanjem. 
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Najboljše rezultate dobimo s kombinacijo različnih raziskav (geološko in hidrološko 
kartiranje, hidrološka bilanca, sledilni poskusi …). Pri metodologiji raziskav kraških 
vodonosnikov nam da najboljše rezultate vzporedna uporaba različnih metod za 
določitev strukturnih značilnosti in delovanje kraškega vodonosnega sistema (strukturni 
in funkcijski pristop).

4.2.3.19 Zajetja, črpanje, izraba
 S spoznavanjem določenega zajetja, načina črpanja oz. izrabe vode se lahko 
naučimo spremljave določenih parametrov, načrtovanja izrabe, izberemo način 
črpanja, varovanja področja itd. Kraški vodonosniki so vir vodooskrbe za približno 
četrtino svetovnega prebivalstva, v Sloveniji pa trenutno pokrivajo 50 % vseh potreb 
po pitni vodi. Načini zajetja kraške vode so: zajetje kraškega izvira, zajem vode iz 
notranjosti vodonosnika (izkopani rovi), vodnjaki, vrtine, zajezitev izvira … Izbira 
najbolj ustreznega načina izrabe vodnih virov temelji na dobrem poznavanju značilnosti 
vodonosnika in poznavanju njegovega delovanja. Izbira mora biti načrtovana tako, 
da ne poruši ravnotežja med napajanjem in izrabo vodonosnega sistema. Potreben je 
stalen monitoring količinskih in kakovostnih parametrov.

4.2.3.20 Dolžina, širina, površina, globina površinskega toka
 Izračunavanje nam služi za ugotavljanje količine vode v jezeru, reki, mokrišču, 
hitrosti pretakanja po površini in v podzemlje, izgube … Učenci se s tem urijo v 
uporabi pripomočkov, zapisovanju oz. zbiranju podatkov, analizi in sintezi dobljenih 
rezultatov in interpretiranju dobljenih rezultatov s podatki v literaturi.

4.2.3.21 Orientacija ob vodi
 Orientacijo ob vodi sem izbrala zaradi tega, ker se s pomočjo orientacije naučimo 
opazovati okolico, se v njej orientirati, uporabljati pripomočke, beležiti dobljene 
rezultate in jih primerjati z ustreznimi v literaturi, brati karte oziroma zemljevide …

4.2.3.22 Varovanje površinskih in podzemeljskih voda
 Le-to je izrednega pomena, kajti kraški vodonosniki so zelo ranljivi, obremenjeni 
in ogroženi. Le z izredno dobrim poznavanjem vseh zakonitosti na krasu lahko 
ohranjamo to občutljivo okolje v dobri kondiciji. Kraški vodonosniki so ogroženi 
zaradi odsotnosti varovalnega pokrova (npr. prst, sediment …), hitre infiltracije 
vode v podzemlje, hitrega podzemnega pretakanja po kraških kanalih in možnosti 
hitrega širjenja onesnaženja v različnih smereh ter možnosti daljšega uskladiščenja in 
kumulativnega kopičenja onesnaženja v conah slabše prepustnosti.
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4.2.3.23 Rastlinstvo voda
 Spoznavanje prisotnosti rastlinskih vrst določenega območja sem izbrala zato, 
ker glede na prisotnost ali odsotnost določenih vrst lahko sklepamo na zgradbo tal, 
podnebje, vremenske razmere (količino padavin, sončnih dni, vetra …). Rastlinske 
vrste določenega ekosistema so na dane pogoje prilagojene. Nekatere vrste rastlin lahko 
uspevajo le v določenih pogojih in ne drugje. Rastlinske vrste bodo učenci spoznavali, 
opazovali in spoznavali zakonitosti posameznega življenjskega prostora v Korentanu 
(vodne, obvodne rastline in gozdne rastline), pri Tišlerjevem mlinu (vodne in obvodne 
rastline), na Prestranškem ravniku (travnate in gozdne rastline) in na Petelinjskem 
jezeru (vodne in obvodne rastline ter rastline suhega travnika). Popisovanje rastlinskih 
vrst je ena izmed dejavnosti, ki pripomorejo k spoznavanju vrst s pomočjo literature 
(določevalnih ključev), urjenju v natančnosti določanja, beleženja, vrednotenju 
pridobljenih rezultatov, interpretiranju le-teh … Opazovanja in meritve nam podajo 
povezave, zakonitosti, ki vladajo v določenem življenjskem prostoru. Glede na vse pa 
lahko tudi poiščemo ustrezen način ravnanja za varovanje te naravne dediščine.

4.2.3.24 Živalstvo voda
 Raziskovanje živalstva sem izbrala zato, ker nekatere vrste živali lahko živijo le 
v določenih pogojih in ne drugje. Glede na prisotnost ali odsotnost določenih vrst 
lahko sklepamo na zgradbo tal, podnebje, vremenske razmere (količino padavin, 
sončnih dni, vetra …). Živalske vrste določenega ekosistema so na dane pogoje 
prilagojene. Živalske vrste bodo učenci spoznavali, opazovali in spoznavali zakonitosti 
posameznega življenjskega prostora v Korentanu (vodne, obvodne živali in gozdne 
živali), pri Tišlerjevem mlinu (vodne in obvodne živali), na Prestranškem ravniku 
(travnate in gozdne živali) in na Petelinjskem jezeru (vodne in obvodne živali ter živali 
suhega travnika). Popis in meritve živalskih vrst sem izbrala zato, ker nam podajo 
povezave, zakonitosti, ki vladajo v določenem življenjskem prostoru. Glede na vse pa 
lahko tudi poiščemo ustrezen način ravnanja za varovanje te naravne dediščine.

4.2.3.25 Življenje obvodnega sveta
 Življenje obvodnega sveta sem izbrala zato, ker tako lahko spoznamo življenje in 
življenjske navade ljudi na določenem območjui sedaj in tudi v preteklosti (kmetijska 
dejavnost, industrija, urbana naselja, infrastruktura). Če dobro poznamo vse dejavnike 
razvoja področja, lahko to območje tudi ustrezno varujemo (priprava strokovnih podlag, 
dovoljenj, omejitev dejavnosti, prepovedane aktivnosti, razumna izraba, monitoring, 
ozaveščenost) in znamo z njim tudi dobro upravljati. Učenci bodo spoznavali življenje 
obvodnega sveta na samem terenu (vsa raziskovalna območja) in s pomočjo različnih 
pisnih in ustnih virov.
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4.2.3.26 Določanje onesnaženosti vode z indikatorskimi rastlinami in živalmi
 Ta način določanja sem izbrala zato, ker so poleg fizikalno-kemičnih pokazateljev 
kakovosti vode dober pokazatelj kakovosti tudi indikatorske rastline in živali. S 
pomočjo le-teh ugotavljamo stopnjo onesnaženosti voda. Učenci si bodo s pomočjo 
dobljenih informacij ustvarili sliko o kakovosti vode, spoznali drugačen način 
določanja kakovosti vode in na podlagi pridobljenih rezultatov oblikovali varovalne 
poteze za posamezno raziskovano območje (Korentan, Pivka pri Tišlerjevem mlinu, 
Petelinjsko jezero).
 Meritve in popise vodnih parametrov bomo izvajali v Korentanu, v reki Pivki pri 
Tišlerjevem mlinu in na Petelinjskem jezeru.
 Vsebina izdelanih delovnih listov z možnimi načini raziskovanja učencev z 
namenom pridobiti osnovne informacije o stanju voda in njene okolice na raziskovanem 
področju (Korentan, Pivka pri Tišlerjevem mlinu) ter ugotavljanje možnih posegov v 
primeru onesnaženja, je natančneje predstavljena v prilogi Voda na krasu.

4.2.4 Priporočila za delo na terenu s pomočjo delovnih listov
 Učence moramo opozoriti, naj v bližini vode pazijo na zdrs, padec (možna poškodba, 
utopitev …), naj ne zabredejo v vodo, če je globlja od njihovih škornjev; če je breg 
prestrm, naj ne hodijo po njem in naj ne raziskujejo, ampak le od daleč približno 
ocenijo; če je voda plitva, lahko primerno obuti zabredejo vanjo; s kemikalijami 
naj ravnajo previdno (možnost poškodb) in pri njihovi uporabi upoštevajo napisana 
navodila ter preberejo oznake za nevarne snovi; rastlin po nepotrebnem naj ne trgajo, 
živali ne pobijajo in jih vznemirjajo ter naj varujejo naravno in kulturno dediščino. 
 Učenci z delom na terenu in v razredu spoznajo osnove kemijskih analiz voda, 
prepoznajo razliko med besedami: reka, reka ponikalnica, zajetje, zaledje …, se 
seznanijo z metodami raziskovalnega dela, prepoznajo rastlinske in živalske združbe 
v vodi in ob njej, seznanijo se z naravnimi in kulturnimi danostmi področja, spoznajo 
pomen varovanja okolja in posledice nepremišljenega delovanja človeka.
 Učitelji pazimo na varnost učencev, dajemo kratka in natančna navodila, delovne 
liste prilagodimo svojim potrebam, naravnim danostim, primerno starosti in znanju 
učencev. Če nimamo ustreznih pripomočkov, prilagodimo delo svojim zmožnostim, 
skupina naj ne bo večja od 15 učencev, razdeljena v manjše delovne skupine, skupine 
imajo lahko vse iste ali različne naloge. Učencem povemo, kako naj se lotijo nalog, jih 
usmerjamo.
 Mesto opravljanja vaj naj bo lahko dostopno. Bregovi morajo biti varni. Izogibamo 
se strmega, spolzkega brega. Vodo moramo varno doseči z roba. Voda ne sme biti 
globoka, prehitra, tako da učenci lahko zabredejo do višine škornjev. Ob toku navzgor 
in navzdol preverimo potencialne nevarnosti.
 Na teren peljemo le toliko otrok, kot jih lahko nadzorujemo (normativi predpisujejo 
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15 učencev na enega odraslega). Vsak otrok mora biti primerno oblečen in obut 
(škornji, terenska obutev, vetrovka, topla jopa, pokrivalo, rezervna obleka in obutev, 
prva pomoč, sredstvo proti insektom …). Učence moramo opozoriti na nevarnosti, 
vedno morajo biti v naši bližini. Najbolj primeren čas za terensko delo je od marca do 
novembra, odvisno od vremena. Vsi otroci se morajo držati pravil o varnosti. Vedno 
moramo biti na preži, paziti, opazovati počutje otrok (mraz, veter …). Voda lahko 
vsebuje mikroorganizme, zato si moramo po terenskem delu dobro umiti roke. Na terenu 
pa vode ne pijemo ali se umivamo. Na mirnih vodah se lahko pojavijo modrozelene 
cepljivke, ki lahko povzročijo vnetje kože in oči, nosu in ust. Vse odpadke odnesemo 
s seboj. Ne uničujemo narave.
 Delo poteka v skupinah, dvojicah, individualno, individualno skupinsko ali 
frontalno ter kombinirano, na terenu, v delu s tekstom, eksperimentalno, z učnimi listi, 
s pomočjo ustrezne literature, s pomočjo računalnika, v pogovoru.
 Pri delu uporabljamo različne učne in druge pripomočke, kot so: ustrezna literatura, 
delovni listi, mapa s trdimi platnicami, svinčnik, radirka, barvice, termometer, kovček 
za terenske analize, primerna obleka in obutev, lupa in drugi pripomočki.
 Svoje znanje povezujemo z drugimi predmeti, kot so: biologija, kemija, okoljska 
vzgoja, geografija, slovenski jezik, angleški jezik, likovni pouk, glasbeni pouk, 
matematika, fizika, zgodovina … 
 V literaturi najdemo: poezijo, prozo, strokovne članke, slikovni material …
 Delo na terenu naj traja dve uri (tri šolske ure), poteka naj v majhnih skupinah, 
v jami naj bo hkrati največ petnajst otrok z vsaj dvema spremljevalcema, delitev 
delovnih listov naj bo na vsaki delovni točki posebej, priporočljivo je, da se opravi vse 
naloge (v razredu pred odhodom na teren, na terenu in povzetki ter dodatne naloge po 
opravljenem terenskem delu), ker tako lahko pridejo do izraza tudi učenci, ki imajo 
sposobnosti na različnih področjih (na glasbenem, likovnem jezikovnem področju 
…). Menim, da je raziskovalno delo na terenu nujno za spoznavanje naravnih danosti 
krasa, poglobljeno z ustrezno literaturo. Dejavnosti pa morajo biti primerne starostni 
skupini udeležencev.
 Kaj je pri delu težko in kaj prelahko? Za učence prve in druge triade je nujno 
prilagajanje nekaterih delovnih listov, saj so naloge, kjer so kemijske reakcije, zapisi 
spojin …, za njih nerazumljive. Učenci 5. in 6. razreda s pomočjo takšen delovni list 
rešijo. V zadnji triadi pa je dovolj znanja za rešitev preprostih kemijskih reakcij. Težko 
razumljiv jim je tudi prehranjevalni splet, čeprav se ga pri obravnavanju ekosistemov 
v drugi in tretji triadi kar nekajkrat omeni. Pri fizikalno-kemijskih meritvah moramo 
učence opozoriti, da merjenja nimajo absolutnih rezultatov, možne so napake. Mislila 
sem, da bodo naloge prelahke za učence 8. in 9. razreda OŠ, pa se je izkazalo, da ni 
tako. Na vsakem delovnem listu je še kakšno vprašanje, naloga, ki da učencem misliti, 
ali imajo pravi odgovor ali ne.



34

4 DELOVNI LISTIVidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

35

Slika	10:	Izvir	Korentana
Vir:	Lasten

Slika	11:	Reka	Pivka	pri	Tišlerjevem	mlinu
Vir:	Lasten

4.3 KAMNINE IN PRST NA KRASU (PRILOGA 2)
 Raziskovanje kamnin in prsti na krasu sem izbrala, ker je zgradba dober pokazatelj 
kamninske podlage, iz katere nastaja prst, pokaže nam tudi časovni potek razpadanja, 
vsebnosti substanc, ki jih prinesejo voda, veter, živali, rastline … In ne nazadnje iz 
spoznanj zgradbe podlage in prsti bodo lahko sklepali o možnosti gospodarjenja in 
varovanja nekega območja.
 Učenci bodo raziskovali zgradbo prsti, lastnosti različnih vrst prsti, spoznavali vlogo 
prsti glede na njeno vrsto pri oblikovanju rastlinske podlage ter možnosti izkoriščanja 
le-te.
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4.3.1 Kamnine in prst
 Posebnost krasa je odsotnost sklenjene odeje prsti. Prst na apnencu nastaja le 
počasi, saj je v njem le malo netopnega ostanka. Večina kamninske gmote se namreč 
raztopi in jo voda v obliki raztopine odnese skozi kras k izvirom. Odsotnost prsti je 
naraven pojav in le v manjši meri posledica človekove dejavnosti. Več prsti nastane 
na dolomitu in na nekarbonatnih naplavinah, ki so jih na kras prinesle ponikalnice. 
Naplavin in na njih razvite prsti je več na dnu kraških polj, slepih dolin in večjih 
depresij. Prevladujoč tip prsti je rjava pokarbonatna prst, sledi ji rendzina. Manj je 
evtričnih prsti ter na dnu kraških polj hipoglejev, amfiglejev in mineralno-organskih 
prsti (Mihevc 1998).
 Tla na kraškem svetu so navadno posebna. Prsti je malo, kamenja veliko. Raziskave 
prsti nam povedo veliko o nastanku na določenem področju, zgodovino nastajanja 
območja. Analize nam dajo podatke o kemijski zgradbi prsti, razmerah za rast rastlin, 
življenje živali … 
 Vsaka izmed izbranih nalog nam poda določene informacije o območju raziskovanja. 
Z izvedbo vseh nalog si lahko ustvarimo popolno sliko raziskovalnega območja, ki jo 
lahko z dodatnimi nalogami še obogatimo.

4.3.2 Modul »kamnine in prst« 
 Modul je pripravljen tako, da učence:
• nauči temeljnih znanj o prsti;
• seznani s praktičnim načinom učenja;
•  nauči jih temeljnih načinov raziskovanja življenjskega prostora na znanosti 

primeren način;
• zagotovi miselno povezavo pri učenju in spoznavanju prsti na krasu;
• poskuša na praktičen način odpravljati napačne predstave in
•  pripravi učence na uporabo pridobljenih podatkov in znanj o prsti na krasu ter 

analize in sinteze le-teh.

4.3.3 Raziskovanje tal in prsti na krasu
 Tla na krasu so posebna. Prsti je malo, ker nastaja počasi. Kamenja je veliko. Le- 
tega voda razstopi in v obliki razstopine odnese skozi podzemne kanale k izvirom.
 Največ razvite prsti je na dnu kraških polj, depresij in slepih dolin. Prst je pomembna 
pri oblikovanju rastlinske podlage ter zaradi možnosti izkoriščanja le-te.
 Le poznavanje zgradbe podlage nam omogoča dobro gospodarjenje s tem območjem 
in njegovo varovanje.
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Slika	12:	Učenci	5.	razreda	raziskujejo	prst	v	bližini	Planinske	jame
Vir:	Lasten

4.3.3.1 Lastnosti kamnin in prsti
 Iz lastnosti kamnin in prsti se učenci lahko marsikaj naučijo o gospodarjenju s 
posameznim področjem, vrsto obdelave itd., zato sem v svoje delo uvrstila tudi te 
raziskave. Rjave prokarbonatne prsti imajo različno globok talni profil in na apnenčastih 
tleh je na površju veliko skal. Kjer je prst globoka, je primerna za njive in je možna 
strojna obdelava. Na zakraselem površju pa skale strojno obdelavo onemogočajo, zato 
so primerne zlasti za pašnike. Rendzine so na razgibanem terenu in so pretežno porasle 
z gozdom, delno so tu pašniki. Njihova vrednost za kmetijsko proizvodnjo je nizka. 
Evtrične prsti so rodovitne. Hipogleji in amfigleji so se razvili na dnu Cerkniškega 
in Planinskega polja ter v vzhodnem delu Postojnske kotline (vzdolž Pivke). To so 
izrazito travniška tla. Mineralno-organske prsti so visoko rodovitne, vendar preobilica 
vlage znižuje njihovo kmetijsko vrednost (Mihevc 1998; tipi prsti, povzeti po elaboratu 
Snežniško-Notranjski park).

4.3.3.2 Raziskava in priprava talnega horizonta
 Raziskavo in pripravo talnega horizonta sem uvrstila v svoje delo zato, ker s tem 
učenci spoznavajo geološke, podnebne, vodne in druge značilnosti raziskovalnega 
področja. Hkrati pa se naučijo tudi praktične izvedbe priprave talnega horizonta. 
Preden odidemo na območje, kjer bomo preučevali prsti, se moramo seznaniti z 
njegovimi geološkimi, podnebnimi, vodnimi, rastlinskimi (gozdna in negozdna 
vegetacija) značilnostmi s pomočjo strokovne literature, tematskih kart in raznih virov 
(elaboratov, letalskih posnetkov, itn.). S tem znanjem si bomo ustvarili grobo podobo 
pedogenetskih dejavnikov. Osnovni podatki o lastnostih prsti nam omogočajo iskanje 
zvez med njimi in drugimi pokrajinotvornimi sestavinami. Odidemo na preučevano 
območje, kjer pregledamo celotno območje in opazujemo njegove značilnosti (makro 
in mezoreliefne oblike, vodne, kamninske, vegetacijske značilnosti …). Če je mogoče, 
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poiščemo odprti profil (ob cesti, kolovozu, gradbiščih …), če to ni mogoče, pa moramo 
odkopati plitve ali globlje sondažne jame ali vzeti vzorce s pedološkim svedrom. Šele 
po tem prvem spoznavanju območja naredimo načrt našega dela na terenu (Vovk-
Korže, Lovrenčak, 2004).

4.3.3.3 Spiranje in odnašanje prsti
 To raziskovanje sem izbrala, ker nam poda poglede na dejavnike, ki vplivajo na 
spiranje in odnašanje prsti. Hkrati pa nas usmerjajo k možnim posledicam le-tega in 
pomenu upravljanja (možnost plazov, nevarnosti za ljudi …). Opazujemo vse naravne 
in človeška vplive na raziskovanem območju. Pozorni smo na dejavnike, ki povzročajo 
spiranje in odnašanje prsti. Opazovanje prsti in pokrajine bogati razumevanje 
dejavnikov sprememb.

4.3.3.4 Računalniške simulacije …
 Računalniške simulacije sem izbrala zato, ker s pomočjo računalnika in primernega 
programa lahko na čim bolj plastičen način prikažemo oblikovanost reliefa. S pomočjo 
računalnika spreminjamo določene parametre, vnašamo določene informacije v karte 
in ugotavljamo spremembe, ki jih z vnosom drugačnih podatkov dobimo.

 Tla na krasu bomo raziskovali v Korentanu (v gozdu), ob reki Pivki pri Tišlerjevem 
mlinu, na Prestranškem ravniku in ob Petelinjskem jezeru (na suhem travniku).
 Vsebina izdelanih delovnih listov z načini rziskovanja učencev je natančneje 
predstavljena v prilogi Kamnine in prst na krasu.

4.3.4 Priporočila za delo na terenu s pomočjo delovnih listov
 Učence moramo opozoriti, naj pazijo nase in svojo varnost (v bližini vode ali na 
strmem bregu je možen zdrs, padec, pri uporabi kemikalij naj upoštevajo napisana 
navodila in preberejo oznake za nevarne snovi, rastlin po nepotrebnem naj ne trgajo, 
živali ne pobijajo in jih vznemirjajo, varujejo naj naravno in kulturno dediščino).
 Učenci raziskujejo zgradbo tal, lastnosti različnih vrst prsti, spoznavajo vlogo prsti 
glede na njeno vrsto pri oblikovanju rastlinske podlage ter možnosti izkoriščanja le-te, 
spoznajo osnove kemijskih analiz tal, prepoznajo razliko med besedami: tla, kamnina, 
prst …, seznanijo se z metodami raziskovalnega dela, prepoznajo rastlinske in živalske 
združbe, ki živijo na določenih tleh, seznanijo se z naravnimi in kulturnimi danostmi 
področja, spoznajo pomen varovanja okolja in posledice nepremišljenega delovanja 
človeka.
 Mesto terenskega raziskovanja naj bo lahko dostopno. Izogibamo se strmega, 
spolzkega brega. Na teren peljemo le toliko otrok, kot jih lahko nadzorujemo. Biti 
moramo primerno oblečeni in obuti, zaščiteni s sredstvom proti insektom … Učitelj 
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poskrbi za torbo prve pomoči. Najbolj primeren čas za terensko delo je od marca do 
novembra, odvisno od vremena. Voda lahko vsebuje mikroorganizme, zato si moramo 
po terenskem delu dobro umiti roke. Vse odpadke odnesemo s seboj. Ne uničujemo 
narave.
 Pri delu uporabljamo različne učne in druge pripomočke, kot so: ustrezna literatura 
(Priročnik za spoznavanje prsti na terenu), delovni listi, mapa s trdimi platnicami, 
svinčnik, radirka, barvice, termometer, kovček za terenske analize, primerna obleka in 
obutev, lupa in drugi pripomočki.
 Delo na terenu naj traja približno dve uri (tri šolske ure), ne več. Poteka naj v 
majhnih skupinah, delitev delovnih listov naj bo na vsaki delovni točki posebej. 
Dejavnosti morajo biti primerne starostni skupini udeležencev.

4.4  KRAŠKE POVRŠINSKE IN PODZEMNE OBLIKE 
(PRILOGA 3)

 Opazovanje in preučevanje kraških oblik sem izbrala, ker si jih s spoznavanjem oblik 
na terenu učenci najbolj vtisnejo v spomin, spoznajo dejavnike, ki vplivajo na njihov 
nastanek … Kraške jame in presihajoča jezera pa sem bolj podrobno obravnavala, ker 
so to najbolj atraktivne točke za oglede in raziskovanja in meni najbolj blizu.
 Kraške oblike nastanejo kot posledica številnih procesov, ki so opazni na kraškem 
ozemlju. Procesi so:

 - najpomembnejši proces pri nastanku krasa je korozija. Korozija padavinske 
vodena skalnem površju, talne vode v klastičnih sedimentih (tleh, zemlji) na stiku 
s karbonati, tekoče vode pri površinskem in podzemeljskem pretoku, obrobna 
korozija okoli neprepustne naplavine, obnaplavinska korozija v jamah, korozija 
mešanice; kontaktna korozija na stiku kamna, snega ali ledu;

 - erozija: površinsko in podzemeljsko tekoče vode, ledeniška erozija;
 - graviklastični procesi, denudacija, talna dinamika, soliflukcija;
 - tektonsko premikanje (dviganje, ugrezanje, gubanje skladov), ki modificira 

navedene procese (Gams 2004).
 Na krasu z različnimi procesi nastajajo zanj značilne površinske in podzemne 
oblike. Na prisotnost določenih oblik močno vplivajo tudi geografska lega, podnebje 
in s tem povezana rastlinska odeja. Najznačilnejše površinske oblike so: škraplje, 
žlebiči, vrtače, polja itd. Podzemne pa: jame, brezna, brezstrope jame itd. 
 Kot najznačilnejše oblike na izbranem ozemlju bomo preučevali kraške jame 
in presihajoča jezera (Vodna jama pri Žejah, Ovčja jama nad gradom Prestranek in 
Petelinjsko jezero).
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4.4.1 Kraške oblike
 Kraške oblike nastanejo kot posledica številnih procesov, ki so opazni na kraškem 
ozemlju.
 Spoznavanje krasa je pomembno, saj je skoraj polovica Slovenije kraška. To 
območje je zelo občutljivo. Z razumevanjem le-tega znamo s tem območjem dobro 
gospodariti. Pomemben je celosten pogled, da so naša ravnanja primerna. Učenci se 
morajo seznaniti s temi dejavnostmi, da bodo lahko v odraslih letih dobro gospodarili.
 Jama je v širšem pomenu prehodna podzemeljska votlina, ne glede na to, ali je 
vodoravna ali navpična (brezno). V ožjem smislu je prehodna, pretežno horizontalna 
podzemeljska votlina. Jame podzemeljskih rek nastajajo nekako v višini talne kraške 
vode, ki jo vzdržuje bodisi neprepustna okolica bodisi nezakrasela podlaga. Lahko 
nastanejo z združevanjem odvodnikov deževnice ali pa ob dotekanju površinskih voda 
iz nekraškega sosedstva.
 Kraške jame so neposreden odraz korozije in kraške hidrologije, torej delovanja 
vode v notranjosti karbonatne kamninske gmote.
 Kraške jame sem izbrala zato, da bodo učenci spoznali načine nastajanja kraške 
oblike, njene značilnosti, življenjske pogoje, spoznavali življenje v preteklosti in 
danes, možnosti izrabe itd.
 Vsaka izmed izbranih nalog nam poda določene informacije o področju raziskovanja. 
Z izvedbo vseh nalog si lahko ustvarimo popolno sliko raziskovalnega področja, ki jo 
lahko z dodatnimi nalogami še obogatimo.

4.4.2 Modul »kraške oblike«
 Modul je pripravljen tako, da učence:
• nauči temeljnih znanj o kraških oblikah;
• seznani s praktičnim načinom učenja;
• nauči temeljnih načinov raziskovanja življenjskega prostora na znanosti primeren 

način;
• zagotovi miselno povezavo pri učenju in spoznavanju kraških oblik, značilnih za 

raziskovano področje;
• poskuša na praktičen način odpravljati napačne predstave in
• pripravi učence za uporabo pridobljenih podatkov in znanj o kraških oblikah in 

njihovih značilnostih.

4.4.3 Raziskovanje površinskih in podzemnih kraških oblik
 Opazovanje in preučevanje kraških oblik sem izbrala zato, ker si jih s spoznava-
njem na terenu učenci najbolj zapomnijo, spoznajo dejavnike, ki vplivajo na njihov 
nastanek … 
 Vsaka izmed izbranih nalog nam poda določene informacije o področju raziskovanja. 
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Z izvedbo vseh nalog si lahko ustvarimo popolno sliko raziskovalnega področja, ki jo 
lahko z dodatnimi nalogami še obogatimo.

Slika	13:	Raziskovalno	delo	začenjajo	učenci	na	vhodu	Planinske	jame
Vir:	Lasten

4.4.4 Kraške jame (Priloga 3a)
 Kraške jame sem izbrala zato, da bodo učenci spoznali načine nastajanja kraške 
oblike, njene značilnosti, življenjske pogoje, spoznavali življenje v preteklosti in 
danes, možnosti izrabe itd.
 V širšem pomenu je jama prehodna podzemeljska votlina, ne glede na to, ali je 
vodoravna ali navpična (brezno). V ožjem smislu je prehodna, pretežno horizontalna 
podzemeljska votlina (Gams in sod. 1973). Jame podzemeljskih rek nastajajo nekako 
v višini talne kraške vode, ki jo vzdržuje bodisi neprepustna okolica bodisi nezakrasela 
podlaga. Lahko nastanejo z združevanjem odvodnikov deževnice ali pa ob dotekanju 
površinskih voda iz nekraškega sosedstva (Malečkar, Šuštaršič 1982).
 Kraške jame so neposreden odraz korozije in kraške hidrologije, torej delovanja 
vode v notranjosti karbonatne kamninske gmote (Kranjc, Zupan - Hajna 2006).

4.4.4.1 Oblika in vrsta jam
To temo sem uvrstila v raziskovanje, ker učenci spoznajo različne oblike in vrste jam, 
ki so posledica različnih dejavnikov. Ob tem spoznajo tudi kriterije, po katerih jame 
razvrstimo.
 Jame lahko delimo po najrazličnejših kriterijih:

 - po notranjih značilnostih (velikost, razpored rovov, sedimenti …),
 - po zunanjih značilnostih (geološki položaj, topografska lega, po tipu vodonosnika, 

po geomorfoloških in hidroloških ciklih …),
 - po legi oziroma lokaciji (Kranjc, Zupan - Hajna, Pipan 2006).
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  Oblike in vrste jam delimo tudi glede na:
 - usmerjenost: - brezna,

   - stopnjaste,
   - vodoravne,

 - vodno funkcijo: - suhe (neaktivne, fosilne),
   - suhe (aktivne),
   - vodne (izvirne, ponorne, z občasnim tokom, s stalnim tokom),

 - namen:  - za raziskave, za turizem, za speleoterapijo,
    - meteorologijo: dinamične, statične, ledene, termalne …

4.4.4.2 Jamska klima
 Jamsko klimo sem uvrstila v raziskovanje zaradi tega, ker je dober pokazatelj vrste 
jame, povezav z zunanjim svetom, dejavnikov, ki vladajo v podzemlju … 
 Gibanje zraka in vetrovi v jamah so odvisni od vrste in oblike jame. Odvisni pa 
so tudi od temperaturnih razlik s površino, ki se spreminja tako z letnimi časi kot z 
razlikami v enem dnevu. Hitrost vetrov je odvisna od debeline pretočnih kanalov ter 
odprtin v jami. V manjših jamah, ki imajo več vhodov in se širijo v vodoravni smeri, so 
vetrovi posledica zunanje razporeditve zračnega pritiska in zunanjih vetrov. Največkrat 
se hladen in težji zrak spušča v nižje prostore, lažji in toplejši zrak pa potuje ob stropu 
jame. Hitrost lahko merimo z ročnim anemometrom, plamenom sveče, po gibanju 
dima, nagnjenosti kapnikov, po rastlinstvu ob vhodu … 
 Ostali pojavi so še: megla, led, rosa, ivje … Megla nastaja, ko je v jami zrak z vlago 
prenasičen. To se dogaja zaradi dotoka toplega zraka ali ko je voda precej toplejša 
od sten in zraka v jami. Pri temperaturah pod lediščem nastajata rosa in ivje. Ob 
kapljanju vode se na tleh začne tvoriti gladka ledena prevleka – poledica. V zimskem 
času najdemo v jamah tudi večje količine ledu. Velike količine snega dobijo jame z 
lijakastim vhodom in take, ki so izpostavljene plazovom. Ledene jame imenujemo 
jame, v katerih se led zadrži skozi celo leto.

4.4.4.3 Jamski sedimenti 
 Jamske sedimente preučujemo, ker nam povedo marsikaj o času nastanka jame, 
razmerah, ki so tedaj vladale, kaj se sedaj dogaja, vrsti kamninske osnove …, zato sem 
to področje uvrstila v praktično delo učencev.
 Jamski sedimenti so sedimenti, ki so se odložili v jamah. Jamske sedimente delimo 
na (Ford&Williams 2007):

 - alohtone (prinešene v jamo): 
   - klastične (mehanske):  - fluvialni (prod, pesek, melj, glina), 
       - infiltrirani (prenikanje),
       - jezerski,
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       - morski (na obalah),
       - ledeniški ali ledeniškofluvialni,
       - eolski (v vhodnih delih).
   - organski:  - nanosi z vodo ali vetrom (od spor do hlodov),
      - ostanki jamskih živali. 

 - avtohtoni (v jami nastali):
   - klastični:  - podori,
      - fluvialni (nanosi ostankov jamskih sten).
   - kemični:  - led, 
      - kalcit,
      -  jamski minerali: sedaj znanih več kot 250 

različnih.

4.4.4.4 Življenjske razmere v jami 
 Ker je jamski ekosistem poseben, sem ga uvrstila v raziskovanje učencev. Iz tega 
dela se učenci naučijo marsikaj o zgradbi posebnih ekosistemov, jih primerjajo med 
seboj in z drugimi. Spoznajo, kakšne življenjske razmere vladajo tu in kako so se živa 
bitja prilagodila na tako življenje.
 Ekosistem je naravna enota, v kateri obstaja dinamično ravnovesje med neživimi 
dejavniki okolja (biotopom) in življenjsko združbo (biocenozo). Živa bitja so odvisna 
od okolja, zato morajo biti v njem življenjske razmere ustrezne za njihovo preživetje 
in razmnoževanje. Življenjske razmere ne sestavljajo samo živi, ampak tudi neživi 
dejavniki.
 Glavne značilnosti podzemeljskega okolja so večna tema, relativno omejeni viri 
hrane, visoka zračna vlaga in bolj ali manj stalna temperatura.
 Zelenih rastlin v večni temi ni, vrste bakterij, ki so sposobne tudi brez sončne energije 
izgrajevati organske snovi iz anorganskih, pa so maloštevilne. Glavni vir hrane so torej 
prst, listje, veje in zunanje živali, ki zaidejo s površja v podzemlje in tam propadejo. V 
marsikateri jami se kopičijo tudi iztrebki netopirjev, ptičev, žuželk, a splošno je hrane 
vendarle malo. Zrak v podzemlju je tako rekoč vseskozi nasičen z vodnimi hlapi, tako 
da je relativna vlažnost redko nižja od 100 %. Temperatura je približno enaka srednji 
letni temperaturi površja in se med letom bistveno ne spreminja. V naših jamah znaša 
običajno 7 do 10 °C (Kuštor in Novak 1980).
 Vsi navedeni dejavniki so lahko prisotni tudi v drugih življenjskih prostorih, vendar 
je osnovna značilnost podzemeljskega okolja določen splet dejavnikov, ki tvorijo 
skupaj življenjske razmere, značilne samo za podzemlje (Kuštor in Novak 1980).

4.4.4.5 Življenje v jami 
 Spoznavanje živali v jami sem izbrala zaradi tega, da na osnovi dobljenih rezultatov 
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učenci spoznajo značilnosti živih bitij in vzroke za te značilnosti (prilagoditve).
 Vsako življenjsko okolje poseljujejo živa bitja, ki so nanj bolj ali manj prilagojena. 
Bolj kot so si življenjske razmere med seboj podobne, sličnejše so prilagoditve 
organizmov, ki v njih živijo. V procesu naravnega izbora so imele prednost tiste vrste, 
ki so bile brez oči in brez barvil. Zato so telesa tipičnih podzemeljskih prebivalcev 
običajno brezbarvna in prosojna, bela ali rjavkasta. Tudi vitkejša so kot pri sorodnih 
površinskih vrstah. Tipalke, noge in drugi izrastki pa so podaljšani. Kljub temu da 
so brez oči, zaznajo mnoge vrste svetlobo kar skozi površino celega telesa. Običajno 
pa nadomeščajo pomanjkanje vida z zelo dobrim vohom in tipom (Kuštor in Novak 
1980).
 Poleg opisanih oblikovnih (morfoloških) lastnosti je še več drugih, vezanih na 
fiziologijo podzemeljskih prebivalcev. Njihov razvoj in fiziološki procesi potekajo 
počasneje kot pri sorodnih površinskih vrstah, zato živijo dvakrat do trikrat dlje. 
Kopenske podzemeljske vrste so skoraj brez izjeme močno odvisne od zraka, 
nasičenega z vlago. V zvezi s temperaturo pa poznamo tako toploljubne kakor 
mrzloljubne predstavnike (Kuštor in Novak 1980). Na podlagi primerjav zunanjosti in 
drugih značilnosti so biologi razvrstili živali v podzemlju v več skupin (Sket 1996):

 -  živali, ki vse življenje prebijejo v podzemlju in so se tem razmeram prilagodile 
(troglobionti),

 - živali, ki so se delno prilagodile razmeram v podzemlju (troglofili),
 -  živali, ki se zadržujejo le v vhodnih delih jam in so v podzemlju le naključno 

(troglokseni).
 Ob številnih novih spoznanjih je postala ta delitev nepopolna, vendar ima še vedno 
orientacijsko vrednost (Sket 1996; Sambol 2002).
 Glede na majhnost bivalnih prostorov biodiverziteta v dinarskih kraških jamah 
presega biodiverziteto na površju in v drugih jamah po svetu (Sket 1993, 1998). V 
suhih jamah brez ponornic in brez spiranja humusa s površja je jamskih živali manj.
 Vegetacija uspeva samo na vhodih v jame in tako daleč v notranjosti, dokler 
zmanjšana svetloba še zadostuje za sencoljubne rastline. Zelenih rastlin v večni temi 
ni, vrste bakterij, ki so sposobne tudi brez sončne energije izgrajevati organske snovi 
iz anorganskih, pa so maloštevilne.

4.4.4.6 Arheologija v jami
 Arheologijo sem izbrala zato, ker nam ti podatki lahko povedo marsikaj o razvoju 
človeka, njegovih navadah, uporabi pripomočkov, o jamah kot bivalnem prostoru ali 
samo kot zatočišču … Obenem pa spoznavamo tudi pomen obstoja jam za živali v 
preteklosti (okameneli ostanki).
 V jamah najdemo tudi okamenele ostanke davnih živali, ki so zašle v jame. Izvirajo 
predvsem od trogloksenih živali. Včasih so tu tudi ostanki, ki so jih zanesli v jamo živali 
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ali ljudje. Po najdenih kosteh lahko rekonstruiramo favno preteklih dob. Marsikatera 
vrsta teh živali je že izumrla.
 Glavni prebivalec jam je bil v ledeni dobi jamski medved (Ursus spelaeus). Znana 
nam je cela vrsta najdišč te izumrle živali (Križna jama, Postojnska in Otoška jama, 
Betalov spodmol …).
 V stari kameni dobi so v jami živeli še hijena, jamski lev, nosorog, mamut, več vrst 
jelenov, svizec in druge, od katerih danes večine ni več. Ne nazadnje so jame nudile 
zavetišče tudi človeku. Fosili so pomembni, ker lahko z njihovo pomočjo razvozlamo 
marsikatero uganko v razvoju vrst.

4.4.4.7 Določanje starosti jam
 Določanje starosti jam s pomočjo različnih metod sem izbrala, ker se mi zdi to zelo 
zanimiva tema, čeprav je otrokom mogoče malo težje razumljiva. Ta del bi spoznavali 
bolj teoretično, kajti postopki na terenu so zahtevnejši in dolgotrajnejši. Je pa prav, da 
se seznanijo z novimi metodami dela.
 Starost jam določamo s pomočjo različnih datacijskih metod. Poznamo dve skupini 
datacijskih metod: 

 - absolutne metode, ki podajajo absolutno starost (čas nastanka, usedanja) in
 - relativne metode, ki podajajo relativno starost (relacijo starejše/mlajše).

4.4.4.8 Turizem in njegovi vplivi
 Turizem in njegove vplive sem izbrala, ker je turizem dejavnost, ki je v svetovnem 
merilu v vzponu. Skokovito pa narašča tudi v zavarovanih območjih. Prinaša številne 
koristi za območje: pretok dobrin in bogastva ter pospešuje razvoj, prispeva k 
ustvarjanju pozitivnega odnosa lokalnega prebivalstva do lastnega okolja in spodbuja 
k varovanju naravne in kulturne dediščine. Odpirajo se nova delovna mesta, povečata 
se prepoznavnost in privlačnost območja za naložbe, izboljša se kakovost življenja 
prebivalcev … Hkrati pa je turizem tudi vir obremenjevanja okolja, saj povzroča 
motnje v naravnem in grajenem okolju (gradnja turističnih in infrastrukturnih objektov, 
povečanje prometa, obremenjevanje okolja s hrupom, onesnaževanje vode in zraka, 
degradacija krajine …), izrivanje lokalne kulture in običajev, prinaša naraščanje 
kriminala in drugo. 

4.4.4.9 Poglejmo v temo in prisluhnimo tišini
 S stikom s temo in tišino sem hotela doseči, da bi se učenci naučili uporabljati tudi 
druga, manj uporabljana čutila. Da bi spoznali svet gluhih in slepih, hkrati pa opozoriti 
na možnosti uporabe drugih čutil. S pomočjo čutil poskušamo občutiti pogoje, ki 
vladajo v jami. Z doživetimi občutki lahko ugotavljamo, kako se počutijo živali v 
stalni temi, kako se lahko gibljejo po prostoru, kaj slišijo, kako si poiščejo hrano … S 
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pomočjo sluha lahko ugotovimo, da v jami ni popolne tišine.
 Spoznavanje jam se bo izvajalo v Ovčji jami pri gradu Prestranek in v Vodni jami 
pri Žejah.

4.4.5 Presihajoče jezero 
 Za Zgornjo Pivko so značilne depresije, ki jih ob visokih vodah zalije talna voda 
podtalnica zaradi tega, ker je kras poln vode. Take velike depresije imenujemo tudi 
presihajoča jezera.
 Presihajoče jezero je jezero, ki se občasno presuši (Gams 1974). Jezerske kotanje 
so se oblikovale zaradi talne in robne korozije poplavne vode. Na širšem področju 
presihajočih jezer prevladujejo krajše in suhe jame. Na menjavanje režima voda – 
kopno sta se prilagodili flora in favna. Ugodna strateška lega in klima sta omogočili 
poselitev tega področja že zgodaj v človeški zgodovini (Mulec; Mihevc; Pipan 2005).
 Presihajoče Petelinjsko jezero sem izbrala zato, ker je to ena od zelo atraktivnih 
točk na krasu. Za pivško področje so presihajoča jezera zelo značilna in so zato vredna 
podrobnejše obravnave.
 Učenci bodo spoznali različne načine meritev, zbiranja podatkov, analizo le- teh, 
floro, favno ter življenje, ki se je in se še danes odvija na jezeru in ob njem.

4.4.5.1 Meritve jezera
 Meritve sem izbrala, ker se urimo v ocenjevanju, merjenju, izračunavanju različnih 
stvari. S tem dobimo podatke, ki jih med seboj lahko primerjamo. Primerjamo jih s 
podatki v literaturi, izračuni po kartah … S tem se urimo na različnih področjih.
  Z različnimi meritvami določimo obliko, velikost jezera, njegovo delovanje in 
orientacijo ter druge parametre.

Slika	14:	Meritve	Petelinjskega	jezera,	ko	je	polno	vode,	lahko	opravimo	le	posredno
Vir:	Lasten
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4.4.5.2 Rastlinstvo v in ob jezeru
 Rastlinstvo v in ob jezeru sem izbrala zato, ker nam ti podatki služijo kot pokazatelj 
stanja določenega področja. Pri določanju rastlinskih vrst dobimo podatke o posameznih 
vrstah, o ogroženih vrstah, endemitih, varovanju, gospodarjenju z jezerom …

4.4.5.3 Živalstvo v in ob jezeru
 Živalstvo v in ob jezeru sem izbrala zato, ker nam ti podatki služijo kot pokazatelj 
stanja določenega področja. Pri določanju živalskih vrst dobimo podatke o posameznih 
vrstah, o ogroženih vrstah, endemitih, varovanju …

4.4.5.4 Življenje na jezeru
 S proučevanjem življenja na jezeru spoznamo zgodovinski potek dogajanj na 
jezeru, njegovo izrabo, vplive človekovih dejavnostih na jezeru, podatke o posameznih 
dejavnostih na jezeru, smernicah za varovanje, o šegah, navadah in običajih, ki so bili 
na jezeru in v njegovi okolici …, zato sem to področje tudi uvrstila v raziskovanje.
 Vsebina izdelanih delovnih listov z načini raziskovanja kraških pojavov je 
natančneje opisana v prilogah Kraške oblike in Kraške jame.

4.4.6 Priporočila za delo na terenu s pomočjo delovnih listov
 Učence moramo opozoriti, naj v bližini vode pazijo na zdrs, naj ne zabredejo v 
vodo, če je globlja od njihovih škornjev, s kemikalijami naj ravnajo previdno, rastlin 
in živali naj ne vznemirjajo ter naj varujejo naravno in kulturno dediščino. 
 Učenci z delom na terenu in v razredu spoznajo osnovne kraške oblike, prepoznajo 
razliko med besedami: polje, depresija, dolina …, seznanijo se z metodami 
raziskovalnega dela, prepoznajo določene kraške oblike, ki jih srečajo na kraškem 
področju, seznanijo se z naravnimi danostmi področja, spoznajo osnove kemijskega 
nastanka kraških tvorb, prepoznavajo oblike kraških tvorb, ugotovijo medsebojno 
povezanost živega in neživega dela narave, spoznajo povezanost med organizmi 
(prehranjevalne verige in spleti), prepoznavajo glavne oblike jamskih živali in 
njihove značilnosti, spoznajo rastline na jamskem vhodu in zakonitosti po katerih so 
le-te razporejene v prostoru, spoznajo pomen prilagoditve živih bitij na dano okolje, 
spoznajo pomen varovanja okolja in posledice nepremišljenega delovanja človeka na 
okolje.
 Učitelji pazimo na varnost učencev, dajemo kratka in natančna navodila, delovne 
liste prilagodimo svojim potrebam, naravnim danostim, primerno starosti in znanju 
učencev. Skupina naj ne bo večja od 15 učencev. Učencem povemo, kako naj se 
lotijo nalog in jih usmerjamo. Mesto opravljanja vaj naj bo lahko dostopno. Učence 
moramo opozoriti na nevarnosti, vedno morajo biti v naši bližini. Paziti moramo na 
počutje otrok (mraz , veter …). Najbolj primeren čas za terensko delo je od marca do 
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novembra, odvisno od vremena. Na terenu vode ne pijemo ali se umivamo, ker lahko 
voda vsebuje mikroorganizme, škodljive zdravju. 
 Delo lahko poteka v različno oblikovanih skupinah. Pri delu uporabljamo različne 
učne in druge pripomočke, kot so: ustrezna literatura, učbenik biologije, delovni listi, 
mapa s trdimi platnicami, svinčnik, radirka, barvice, termometer za merjenje temperature 
zraka in vode, sveča in vžigalice, ročni anemometer, razredčena klorovodikova kislina 
(HCl), kapalka, primerna obleka in obutev za delo v jami, svetilke, lupe, kamnine, 
zbirka jamskih živali, podloge za sedenje na mokrih in mrzlih tleh, literatura, pisala, 
listi za pisanje, skiciranje, miselne vzorce …, šeleshamer, debeli flomastri, barvice … 
 Svoje znanje povezujemo z drugimi predmeti. Delo na terenu naj traja do dve uri 
(tri šolske ure). V literaturi najdemo: poezija in proza – knjiga Prgišče Krasa, Rafko 
Dolhar, Albert Miklavec, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1987; slikovni material – 
knjiga Terra Mystica, Bogdan Kladnik, Založba zaklad, Ljubljana, 1991; o jami 
ledenici – knjiga Zakladi Slovenije, Matjaž Kmecl, Cankarjeva založba, Ljubljana, 
1979.
 Menim, da je raziskovalno delo na terenu nujno za spoznavanje naravnih danosti 
krasa, poglobljeno naj bo z ustrezno literaturo. Dejavnosti morajo biti primerne 
starostni skupini udeležencev.

Slika	15:	Petelinjsko	jezero	jeseni
Vir:	Lasten

Slika	16:	Petelinjsko	jezero	ob	visokih	vodah
Vir:	Lasten
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4.5 SUHI TRAVNIK (PRILOGA 4)
 Suhi travnik sem izbrala zato, ker je zelo pomemben glede pestrosti živalskih in 
rastlinskih vrst in ohranjanja te pestrosti (varovanje naravne dediščine, zavarovana 
območja).
 Le del teh travniških površin redno kosijo, zato se jih večina nahaja v različnih 
fazah zaraščanja z grmovnimi ali drevesnimi vrstami. Ravno ta ekološko bolj razgibana 
travišča so v tej fazi zelo bogata z metulji. Ker dolgoročno lahko pričakujemo popolno 
zaraslost in s tem izginotje večine vrst, je potrebna občasna pozna košnja zaraščajočih 
površin (vsaj vsako tretje leto).
 Učenci bodo na različne raziskovalne načine spoznali floro in favno, značilno za 
suhe travnike, pomen le-teh in zakaj je pomembno varovanje izumirajočih organizmov.

4.5.1 Kraški suhi travnik
 Suhi travniki so posebni ekosistemi, ki so ogroženi. Zaradi zaraščanja travniških 
površin prihaja do izumiranja rastlinskih in živalskih vrst in s tem zmanjševanja 
pestrosti. S premišljenimi posegi poskušamo biodiverziteto ohraniti vsaj v taki 
količini, kot je sedaj. Zaradi te skrbi se mi zdi zelo pomembno, da učenci spoznajo to 
območje. Nekateri bodo tu tudi odrasli. S poznavanjem dogajanj in zakonitosti bodo 
lažje poskrbeli za ohranjanje tega posebnega življenjskega prostora. Nekateri pa na 
podlagi spoznanj vsaj ne bodo napačno ravnali.
 Suha travišča na karbonatni podlagi so drugotni (sekundarni ali polnaravni) habitat, 
saj ga je ustvaril človek. Desetletja se je ohranjal s košnjo, pašo ali manj razširjenim 
požiganjem. Suha travišča so ena od najpomembnejših ekoloških območij, ker je to 
prostor, ki ga je spreminjal človek, pa so kljub temu bogata z raznimi rastlinskimi 
(orhideje) in živalskimi vrstami (žuželke, ptice). Le-te so se na človeško rabo travišč 
dobro prilagajale. Za ohranjanje suhih travnikov moramo zagotoviti košnjo vsaj enkrat 
na tri leta.
 Učenci bodo na različne raziskovalne načine spoznali floro in favno, značilno za 
suhe travnike, njun pomen in zakaj je pomembno varovanje suhih travnikov.
 Vsaka izmed izbranih nalog nam poda določene informacije o območju raziskovanja. 
Z izvedbo vseh nalog si lahko ustvarimo popolno sliko raziskovalnega področja, ki jo 
lahko z dodatnimi nalogami še obogatimo.

4.5.2 Modul »suhi travnik«
 Modul je pripravljen tako, da učence:
• nauči temeljnih znanj o suhem travniku;
• seznani s praktičnim načinom učenja;
•  nauči temeljnih načinov raziskovanja življenjskega prostora na znanosti primeren 

način;
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• zagotovi miselno povezavo pri učenju in spoznavanju suhega travnika;
• poskuša na praktičen način odpravljati napačne predstave in
•  učence pripravi za uporabo pridobljenih podatkov in znanj o suhem travniku na 

krasu ter analize in sinteze le-teh.

4.5.3 Raziskovanje suhega travnika
 Suhi travnik z njegovimi značilnostmi bomo preučevali ob Petelinjskem jezeru, ker 
je lahko dostopen, nezaraščen in ima dovolj zanimivih značilnosti za raziskovanje.

Slika	17:	Na	suhem	travniku	v	bližini	Petelinjskega	jezera	se	lahko	tudi	pase	živina
Vir:	Lasten

4.5.3.1 Matična kamnina in prst na suhem travniku
 Spoznavanje podlage suhega travnika sem uvrstila v raziskovanje zato, ker nam 
marsikaj pove o zgradbi podlage, značilnostih le-te, izrabi, varovanju … S pregledom 
podlage ugotavljamo značilnosti podlage in njeno povezavo z rastlinstvom in 
živalstvom. Ugotavljamo kamninsko podlago, vrsto prsti, določamo talni horizont, na 
podlagi zbranih podatkov določamo postopke varovanja  področja …

4.5.3.2 Rastlinstvo suhega travnika
 Rastlinstvo suhega travnika sem izbrala zato, ker nam ti podatki služijo kot 
pokazatelj stanja določenega območja. Pri določanju rastlinskih vrst dobimo podatke 
o posameznih vrstah,o ogroženih vrstah, endemitih, varovanju, gospodarjenju s 
travnikom …

4.5.3.3 Živalstvo suhega travnika
 Živalstvo suhega travnika sem izbrala zato, ker nam ti podatki služijo kot pokazatelj 
stanja določenega območja. Pri določanju živalskih vrst dobimo podatke o posameznih 
vrstah, o ogroženih vrstah, endemitih, varovanju travnikov …
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 4.5.3.4 Dejavnosti na suhem travniku
 Dejavnosti na suhem travniku sem izbrala zato, ker nam spoznavanje posameznih 
dejavnosti poda podatke o izrabi suhega travnika, vplivih človeka na suhi travnik, o 
varovanju … Ob tem pa bomo spoznali tudi igre, ki so se tu odvijale v starih časih 
(klinčkanje, izdelovanje piščali …).
 Vsebina izdelanih delovnih listov z načini raziskovanja je podrobneje predstavljena 
v prilogi Suhi travnik.

4.5.4 Priporočila za delo na terenu s pomočjo delovnih listov
 Učence moramo opozoriti na nevarnosti, vedno morajo biti v naši bližini. Na terenu 
vode ne pijemo ali se z njo umivamo. Na mirnih vodah se lahko pojavijo modrozelene 
cepljivke, ki lahko povzročijo vnetje kože in oči, nosu in ust. Vse odpadke odnesemo 
s seboj. Ne uničujemo narave.
 Dajemo kratka in natančna navodila, delovne liste prilagodimo svojim potrebam, 
naravnim danostim, primerno starosti in znanju učencev, v kolikor nimamo ustreznih 
pripomočkov, prilagodimo delo svojim zmožnostim, skupina naj ne bo večja od 15 
učencev, ki so razdeljeni v manjše delovne skupine, skupine imajo lahko vse enake ali 
vsaka drugačne naloge. Učencem povemo, kako naj se lotijo nalog, jih usmerjamo.
 Učenci z delom na terenu in v razredu spoznajo osnove kemijskih analiz tal, 
prepoznajo razliko med besedami: tla, kamnina, prst …, seznanijo se z metodami 
raziskovalnega dela, prepoznajo rastlinske in živalske združbe, ki živijo na suhem 
travniku, seznanijo se z naravnimi in kulturnimi danostmi področja, spoznajo pomen 
varovanja okolja in posledice nepremišljenega delovanja človeka, spoznajo povezanost 
med organizmi (prehranjevalne verige in spleti).
 Vsak otrok mora biti primerno oblečen in obut. Najbolj primeren čas za terensko 
delo je od marca do novembra, odvisno od vremena.
 Kako se lotimo dela? Najprej poiščemo, kaj od nas zahteva naloga, ugotovimo, 
kakšne aktivnosti so potrebne za izvedbo naloge, kateri material in pripomočke 
potrebujemo. Za razumevanje, kako je aktivnost v nalogi podana, preberemo navodila 
na začetku.
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Slika	18:	Rastline	suhega	travnika
Vir:	Lasten

Slika	19:	Vijolice	na	suhem	travniku
Vir:	Lasten
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4.6 GOZD (PRILOGA 5)
 Gozd sem izbrala zaradi njegove vsestranske uporabne vrednosti, zanimivosti in 
pestrosti. Gozdovi na krasu pokrivajo dobršen del pokrajine. Obenem pa bodo učenci 
spoznavali kraški gozd na apnencu in na drugih kamninah (npr. flišu).
 Na območju Pivške in Postojnske kotline prevladuje submediteransko-ilirski 
vpliv. Potencialna gozdna vegetacija prehaja preko primorskega gozda gradna in 
jesenske vilovine v bukove gozdove z jesensko vilovino. Navzoči so tudi toploljubni 
sredozemski gozdovi črnega gabra in jesenske vilovine. Te gozdne združbe so bile v 
preteklih stoletjih močno degradirane in spremenjene v pašnike in gole kraške gmajne. 
V začetku stoletja so jih intenzivno pogozdovali s črnim borom. Borovi gozdovi se 
širijo in kot pionirska združba poraščajo nekoč gole kraške gmajne.
 V spodnjem toku Pivke so se ohranili ostanki vegetacije nižinskih gozdov hrasta in 
belega gabra. V višjih predelih prevladuje bukovo-jelov gozd, ki ima velik favnističen 
pomen (ohranjanje velikih zveri: volka, medveda in risa). V porečju Pivke je najlepši 
gozd ohranjen v strnjenih sestojih na Prestranško-Slavinskem ravniku, kjer uspeva 
tudi bukov gozd z jesensko vilovino.
 Učenci bodo spoznavali podlago oziroma tla v gozdu, kraške pojave, floro in 
favno gozda ter dejavnosti, ki se odvijajo v gozdu, s poudarkom na varovanju tega 
življenjskega okolja.

4.6.1 Gozd na krasu
 Gozd je zelo pomemben življenjski prostor za vsa živa bitja. Skrbi za ustrezno 
količino kisika na Zemlji, dovolj hrane, energije, surovin … Človek je bil, je in bo 
vedno neposredno ali posredno vezan na gozd, zato je prav, da ga dodobra spozna. 
Hkrati je to prostor za sprehode, rekreacijo, sprostitev, doživetja ter napolnitev telesa 
in duha s pozitivno energijo. Ko gozd dovolj dobro poznamo in razumemo, lahko z 
njim pravilno gospodarimo. 
 Vsaka izmed izbranih nalog nam poda določene informacije o območju raziskovanja. 
Z izvedbo vseh nalog si lahko ustvarimo popolno sliko raziskovalnega področja, ki jo 
lahko z dodatnimi nalogami še obogatimo.

4.6.2 Modul »gozd«
 Modul je pripravljen tako, da učence:
• nauči temeljnih znanj o gozdu;
• seznani s praktičnim načinom učenja;
•  nauči temeljnih načinov raziskovanja življenjskega prostora na znanosti primeren 

način;
• zagotovi miselno povezavo pri učenju in spoznavanju gozda na krasu;
• poskuša na praktičen način odpravljati napačne predstave učencev in
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•  jih pripraviti za uporabo pridobljenih podatkov in znanj o gozdu na krasu ter analize 
in sinteze le-teh.

4.6.3 Raziskovanje kamnine in prsti v gozdu
 Gozd in njegove značilnosti bodo učenci spoznavali nad izvirom Korentana in na 
Prestranškem ravniku.

Slika	20:	Gozd	lahko	raziskujemo	v	vrtačah	nad	črpališčem	pitne	vode	Korentan
Vir:	Lasten

4.6.3.1 Matična kamnina in prst v gozdu
 Podlago v gozdu sem izbrala zato, ker nam njena zgradba da informacije o kamninski 
podlagi in drugih dejavnikih, ki so vplivali na njeno zgradbo, in o današnjem življenju 
v njej. S pregledom matične kamnine in prsti ugotavljamo značilnosti prsti in njeno 
povezavo z rastlinstvom in živalstvom. Ugotavljamo kamnino, značilno za posamezno 
območje, vrsto prsti, določamo talni horizont, na podlagi zbranih podatkov določamo 
postopke varovanja območja … 

4.6.3.2 Kraški pojavi v gozdu
 Kraške pojave v gozdu sem izbrala zato, ker najdemo različne in zanimive kraške 
pojave, ki so nekoliko drugačni od tistih, ki se nahajajo na negozdnatem območju. Na 
terenu spoznavamo različne kraške pojave: jame, brezna, škraplje, žlebiče, vrtače …

4.6.3.3 Rastlinstvo gozda
 Rastlinstvo v gozdu sem izbrala zato, ker je drugačno od rastlinstva na negozdnih 
področjih. Je pa v gozdu na krasu nekoliko drugačno kot v drugih predelih (na 
nekraškem ozemlju). Tu so tudi rastline prilagojene na te razmere življenja. Pri 
določanju rastlinskih vrst dobimo podatke o posameznih vrstah, o ogroženih
vrstah, endemitih, o varovanju gozda in gospodarjenju z njim …

4.6.3.4 Živalstvo gozda
 Živalstvo gozda sem izbrala zaradi pestrosti vrst, spoznavanja živali v kraških 
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gozdovih, spoznavanja njihovega pomena za to območje … Pri določanju živalskih 
vrst dobimo podatke o posameznih vrstah, o ogroženih vrstah, endemitih, varovanju 
gozda …

4.6.3.5 Dejavnosti v gozdu
 Dejavnosti v gozdu sem izbrala zato, ker je bilo to področje že v zgodovini zelo 
vezano na gozd in s tem povezano z lesno industrijo in drugimi oblikami gospodarjenja 
z gozdom. S spoznavanjem posameznih dejavnosti v gozdu dobimo informacije o izrabi 
gozda, vplivih človeka na gozd, možnih ukrepih za varovanje gozdov, o pravilnem 
gospodarjenju z gozdom …

4.6.3.6 Gozdna učna pot
 Vključitev gozdne učne poti v moje delo se mi zdi potrebna, da učenci spoznajo 
gozd kot celoto. Ob njej uporabijo čim več čutil. Pomagajo jo sooblikovati. To je 
urejena učna pot s posameznimi točkami opazovanj značilnosti gozdnih vrst, rastlin in 
živali, njihovega življenja, okolja, v katerem prebivajo, posledic posegov človeka v to 
okolje … Učenci izkustveno in čustveno doživljajo naravo.
 Vsebina izdelanih delovnih listov z načini raziskovanja je podrobneje predstavljena 
v prilogi Gozd na krasu.

4.6.4 Priporočila za delo na terenu s pomočjo delovnih listov
 Učence moramo nenehno opozarjati na varnost, skrb za okolje. Učitelji dajemo 
kratka in natančna navodila. Skupina učencev naj ne bo večja od 15 učencev.
 Učenci z delom na terenu in v razredu spoznajo osnove kemijskih analiz tal, 
prepoznajo razliko med besedami: tla, kamnina, prst …, seznanijo se z metodami 
raziskovalnega dela, prepoznajo rastlinske in živalske združbe, ki živijo v gozdu, 
seznanijo se z naravnimi in kulturnimi danostmi področja, spoznajo pomen varovanja 
okolja in posledice nepremišljenega delovanja človeka.
 Mesto opravljanja vaj naj bo lahko dostopno. Vsak otrok mora biti primerno oblečen 
in obut (škornji, terenska obutev, vetrovka, topla jopa, pokrivalo, rezervna obleka in 
obutev, prva pomoč, sredstvo proti insektom …). Pri delu uporabljamo različne učne 
in druge pripomočke. Svoje znanje povezujemo z drugimi predmeti. Delo na terenu 
naj traja dve uri (tri šolske ure). Dejavnosti morajo biti primerne starostni skupini 
udeležencev.
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5 PRENOS KRASOSLOVNIH VSEBIN V OSNOVNE ŠOLE

5.1 KRASOSLOVNE VSEBINE V OSNOVNI ŠOLI
 Pod okriljem Ekošole od leta 2008 poteka projekt Kras. Vanj je bilo do sedaj 
vključenih triindvajset osnovnih šol, dve srednji šoli in trije vrtci. V vseh ustanovah 
smo krasoslovne vsebine vključevali v svoje šolsko in obšolsko delo na različne 
možne načine, kar je razvidno iz poročil šol in vrtcev, vključenih v projekt. Skorajda 
ni predmetnega področja, ki ga vsaj ena ustanova ni vključila v svoje delo.

5.1.1 Ekošola kot način življenja
 Je celostni program, ki je del mednarodnega projekta Mednarodnega združenja 
za okoljevarstveno izobraževanje (Foundation for Environmental Education FEE). 
Projekt Ekošola kot način življenja usmerja šole v trajnostni način življenja na vseh 
področjih življenja. Projekt je v Sloveniji zaživel leta 1996. Danes je vanj vključenih 
že preko 500 vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Šole veliko delajo na okoljevarstvenem 
področju, ohranjanju biodiverzitete, na medsebojnih odnosih …

5.1.2 Projekt Kras
 V šolskem letu 2008/09 se je naša šola, OŠ Antona Globočnika, vključila v projekt 
Kras, ki ga je vodila ga. Nada Pavšer, in je vključen v nacionalni projekt Ekošola kot 
način življenja. Sama sem bila strokovna sodelavka pri tem nacionalnem projektu. 
V nacionalni projekt je bilo vključenih osem šol iz vse Slovenije, med njimi je tudi 
naša šola. Kot vodja tega projekta na šoli sem sodelavce seznanila z idejo. Večino 
dejavnosti smo zaključili ob Dnevu Zemlje, 22. aprila. Delo je zelo dobro potekalo 
na razredni stopnji (1.–5. razred), precej slabše na predmetni stopnji (6.–9. razred). 
Problem je, da nekateri učitelji sebe ne vidijo v teh dejavnostih, kljub temu da je to 
tudi del njihovega predmetnega področja. Je pa to na naši šoli stalen problem tudi 
pri drugih projektih in dejavnostih. Nekatere ljudi je težko prepričati, da bi sprejeli 
novosti, zato tudi učenci niso seznanjeni z njimi in ni možen njihov odziv. Šele ko nam 
bo uspelo ljudi motivirati, bo cilj celostnega pristopa k temi dosežen. Mislim, da je pri 
nas šolstvo usmerjeno v ta cilj in bo v prihodnje ta pristop nekaj običajnega.
 V šolskem letu 2009/10 sem prevzela vodenje projekta Kras v okviru Ekošole 
kot načina življenja. Prijavljenih je bilo petnajst osnovnih šol, dve srednji šoli in trije 
vrtci. Nekatere šole in dva vrtca so imeli projekt prijavljen kot vodilni, kar pomeni, 
da dejavnosti s področja krasa dela cela šola ali celi vrtec. Drugi pa so ga imeli 
prijavljenega kot spremljajoči projekt, kar pomeni, da dejavnosti izvaja le del šole ali 
vrtca. Končni rezultati so bili znani v juniju 2010.
 Dejavnosti, ki so intenzivno potekale na projektu od oktobra meseca 2008 do junija 
2010, so:
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a)   Učenci oddelka podaljšanega bivanja, 1. razred, so izdelali didaktično igro Pari. 
Izdelali so pare iz sličic različnih kraških pojavov in jamskih živalic. Igro so 
preizkusili. Po besedah učiteljice so se učenci to igro zelo radi igrali, pri tem pa se 
srečevali tudi z imeni, povezanimi s krasom.

b)  Učenci 2. razreda so s pomočjo učnega lista izvedli vajo Začutimo okolje (uporabiti 
so morali čim več čutil).

c)  V tretjih razredih so se spoprijeli z naravoslovnimi poskusi. Pripravili so aparature, 
s katerimi so opazovali hitrost pretoka vode skozi različne plasti prsti, peska in 
kamenja ter pretok skozi primer talnega preseka z vsemi elementi. Poleg tega so 
ugotavljali, ali se ob prehodu umazane vode skozi take plasti kaj dogodi. Opazili so 
razliko v barvi vstopne in izstopne vode.

č)   Učenci 4.-ih razredov so si ogledali čistilno napravo v Postojni, spoznali način dela 
in naloge le-te ter morebitne posledice nedelovanja naprave.

d)   Učenci 4.-ih razredov so si ogledali izvir v bližini Stare vasi, ki deluje včasih kot 
bruhalnik, drugič pa kot ponor.

e)   Učenci 5. razreda so izvedli več raziskovalnih dejavnosti z naslovom Ali voda 
raztaplja kamen?

f)   V maju smo ponovili dejavnosti v Planinski jami s prirejenimi delovnimi listi, kjer 
smo ugotavljali presek dela jame, spoznali nekatere jamske sedimente, opazovali 
premikanje zraka v jami, si ogledali nekaj jamskih živalic in njihovih značilnosti 
in pogledali v temo ter prisluhnili tišini.

g)   V petih razredih so poiskali različne basni, pripovedke, pesmi s kraško vsebino, 
napisali nekaj svojih del z omenjeno vsebino. Eno pesem pa so tudi uglasbili in jo 
s pomočjo naravnih (kamnov) in pravih glasbil tudi zaigrali.

h)   Učenci 5. razreda so odšli na izbran teren v bližini mesta, kjer so s pomočjo 
določevalnih ključev določali drevesne in grmovne vrste. Na podlagi dobljenih 
rezultatov so ugotavljali vzroke za tako sestavo rastišča.

i)   Z nadarjenimi učenci 5.-ih razredov smo raziskovalno delo izvedli v jami pod Pečno 
rebrijo. Opazovali smo obliko vhoda jame in potek enega izmed rovov, merili 
temperaturo in vetrove. Na podlagi dobljenih rezultatov in s primerjavo pisnih 
virov smo ugotovili, kaj je za dano jamo značilno. Ugotavljali smo življenjske 
razmere, ki vladajo v jami. Spoznali smo namen nastavljanja pasti za lovljenje 
jamskih živali – lovimo jih čim manj, samo v učne in znanstvene namene. 

j)   Učenci 1.–5. razreda podružnične šole Planina so izvedli raziskovalni dan Planinsko 
polje (polje – značilnosti, voda – preproste meritve, jama – značilnosti).

k)   V jesenskem času so nadarjeni učenci 5. – 9. razreda obiskali Pliskovico, kjer so 
s pomočjo strokovnjakov spoznali nekaj kraških pojavov in arhitekturo krasa s 
poudarkom na pastirski hiši.

l)   Učenci 7.-ih razredov so pisali seminarske naloge na temo Kraj na Krasu. Te 
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naloge so s pomočjo plakatov tudi predstavili ostalim sošolcem.
m)   En del tega obsežnega sklopa Kras sem izvajala z vzgojiteljico in njeno pomočnico 

v Vrtcu Postojna (skupina predšolskih otrok, 5–6-letni otroci) z naslovom Poglejmo 
v temo in prisluhnimo tišini. To je za večino otrok prvi stik s pravo nekomercialno 
jamo. Otroci vstopijo v temen zaprt prostor jamskega sveta, začutijo razliko med 
zunanjim in podzemnim svetom. Doživijo popolno temo in poskušajo prisluhniti 
melodiji podzemlja. Nalogo smo v celoti izvedli do konca maja, ko so zaključili 
tudi bralnega palčka. V vrtcu so prisluhnili številnim ekološkim pravljicam iz 
»palčkovega« sveta, se igrali igre, pri katerih so se srečevali s temo. V jamo smo 
odšli z namenom, da pokukamo v svet palčkov in jih mogoče srečamo ali vsaj 
slišimo. Na terenu smo dodali razmišljanje, kako bi se mi premikali po temnem 
zaprtem prostoru, kaj bi potrebovali za to, česa ne … Na vhodu jame pa smo si 
zastavili vprašanje, ali je palček oblikoval to jamo in nato s temi ugotovitvami 
povezali preprosto razlago o najverjetnejšem poteku nastanka jame.

 Te dejavnosti so bile predstavljene širši javnosti vsako leto ob Dnevu Zemlje v 
obliki delavnic in razstave. Udeležilo se jih je kar lepo število obiskovalcev.

5.1.3  Udeležene OŠ v projektu Kras pod okriljem 
mednarodnega projekta Ekošola kot način življenja

 V ostalih šolah je delo potekalo do začetka maja. Takrat so prijavljene šole v projekt 
napisale kratko poročilo o dejavnostih, ki so potekale na njihovih šolah. Na podlagi 
evalvacijskih listov sem napisala analizo poteka nacionalnega projekta v enem letu in 
moj komentar nanj (podan pod zaporedno številko 6.2.1).

5.1.4 Priporočila za izvajanje projekta Kras
Priporočila, ki sem jih pridobila z izkušnjami z delom na projektu Kras v preteklih 
letih, so:  - delo na terenu naj traja dve uri (tri šolske ure),
   - delo naj poteka v majhnih skupinah,
   - v jami naj bo hkrati največ petnajst otrok,
   - delitev delovnih listov naj bo na vsaki delovni točki posebej,
   -  priporočljivo je, da se opravi vse naloge (v razredu pred odhodom 

na teren, na terenu in povzetki ter dodatne naloge po opravljenem 
terenskem delu), ker tako lahko pridejo do izraza tudi učenci, ki 
imajo sposobnosti na različnih področjih (na glasbenem, likovnem, 
jezikovnem …).

 Menim, da je raziskovalno delo na terenu nujno za spoznavanje naravnih danosti 
krasa, poglobljeno naj bo z ustrezno literaturo. Dejavnosti morajo biti primerne 
starostni skupini udeležencev.
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5.2 VNOS VSEBIN V UČNE NAČRTE

5.2.1 Učni načrti
 Priporočam vklop vsebin v učne načrte za OŠ in povezave kraških vsebin z učnim 
načrtom pri naslednjih predmetih:
• spoznavanje okolja: živa bitja v življenjskih okoljih, spoznavanje površja;
• glasbena vzgoja: glasba po pokrajinah, pesmi, plesi, glasbila;
•  slovenščina: opis pojava – nastajanje kapnikov, pravljice, pesmi, pripovedke, 

umetnostna besedila s tematiko o krasu, opis kraja, avtorji; 
•  likovna vzgoja: modeliranje površja – kraške oblike, slikanje, risanje, kiparjenje, 

tiskanje, prostorska dela;
• športna vzgoja: plesi, igre na krasu;
• spoznavanje družbe in geografija: zemljepisne enote Slovenije;
• naravoslovje, kemija in biologija: voda, prst, ekosistemi;
•  vsi predmeti: obiski in razgovori, intervjuji, iskanje informacij, seminarske naloge, 

plakati, govorni nastopi, raziskovalne naloge, prevodi …

5.3 ANKETA ZA UČITELJE
 Učitelje naše šole, ki so sodelovali v projektu Kras, sem zaprosila, da izpolnijo 
anketne liste z nekaj osebnimi podatki in podatki o sodelovanju v tem projektu. V 
spodnji tabeli je primer anketnega lista s povzetimi odgovori.

Slika	21:	Mednarodni	znak	Ekošole

Slika	22:	Znak	Ekošole

Slika	23:	Učenci	5.-ih	razredov	pred	Planinsko	jamo
Vir:	Lasten
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TABELA 3:  ANKETA ZA UČITELJE, KI SO V ŠOLSKEM LETU 2008/09 
SODELOVALI V PROJEKTU KRAS NA OŠ ANTONA GLOBOČNIKA 
POSTOJNA

Anketa je anonimna. Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno za predstavitev dela v 
projektu KRAS, po priporočilih mednarodne komisije, in v magistrski nalogi.
Anketo je prejelo 59 učiteljev in učiteljic na šoli. Izpolnjene obrazce je vrnilo 10 učiteljev in 
učiteljic. Podatki so v obrazcu vpisani z modro barvo.

ANKETA

 1. Vaše delovno področje

Vaša izobrazba: a) pedagoška (10 X) b) drugo __________________

Stopnja izobrazbe: a) srednja b) višja (3 X) c) visoka (7 X) 
 č) specializacija d) drugo ____

Delovna doba v letih: a) 5 (1 X) b) 10 c) 15 (1 X) 
 č) 20 d) drugo 8 (2 X), 11, 12, 22, 23, 25, 32

Delovna doba v VIZ-u: a) 5 b) 10 c) 15
č) 20 d) drugo 4, 8, 8, 12, 22, 23, 25, 32

Izobrazbeno področje: a) razredni pouk (8 X)
 b) predmetni pouk (2 X) – GVZ, SLO 

Predmeti poučevanja: a) vsi predmeti (8 X)
 b) posamezni predmeti (GVZ, SLO)

Obkrožite črko pred ustreznim odgovorom!

 2. Doizobraževanje

Ali se sprotno doizobražujete? a) da (9 X) b) ne (1 X)

Če je vaš odgovor DA, zakaj in na katerih področjih?
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_Ker sem prepričana, da si mora vsak človek znanje dopolniti, ker se področja hitro 
spreminjajo, pedagoške vede pa dodajajo vedno nova priporočila, zaradi novih informacij 
in znanj, izmenjavo mnenj na različnih področjih tako učnih kot vzgojnih in metodičnih._ 

Če je vaš odgovor NE, zakaj?
_Ker imam opravljene vse pogoje, ki so potrebni za opravljanje mojega poklica._

 3. Povezovanje vsebin projekta KRAS z učnimi načrti

Kje vidite pri vašem delu možnosti povezovanja kraških vsebin v učni načrt oziroma 
povezavo vsebin z učnimi načrti?

• Spoznavanje okolja, glasbena vzgoja, slovenščina, likovna vzgoja, športna
• vzgoja.
• Lahko jih povežem pri vsebinah iz vseh predmetov.
• Pri ustvarjalnem delu, ko z učenci iščemo možnosti ustvarjanja na naravna 

glasbila, kot so voda, kamen, kovina, pesek, les …
• Slovenščina – opis pojava (nastajanje kapnikov), umetnostna besedila s tematiko 

o krasu, opis kraja; družba – zemljepisne enote Slovenije; naravoslovje – voda, 
prst; glasba – glasba po pokrajinah; likovna vzgoja –modeliranje površja – kraške 
oblike.

• Družba – zemljepisne enote Slovenije; slovenščina – opis pojava, kraja, 
umetnostna besedila s tematiko o krasu; naravoslovje in tehnika – voda, prst; 
glasba – glasba po pokrajinah; likovna vzgoja – modeliranje kraške oblike.

• Spoznavanje okolja – živa bitja v življenjskih okoljih; likovna vzgoja –slikanje, 
risanje, kiparjenje, tiskanje na temo kras; glasba – učenje pesmic, plesov na temo 
kras.

• Spoznavanje okolja – živa bitja v življenjskih okoljih; likovna vzgoja –slikanje, 
risanje, tiskanje, kiparjenje na temo kras; glasba – učenje pesmic na temo kras; 
slovenščina – pravljice, pesmi.

• Opis kraja pri slovenščini, šolskem novinarstvu in gledališkem klubu.
• Spoznavanje okolja – spoznavanje površja; slovenščina – umetnostna besedila in 

avtorji s kraškega področja, pripovedke; glasba – pesmi s tega področja, glasbila.
• Glasba in šport – plesi s tega področja; likovna vzgoja – oblikovanje zemeljskega 

površja, slikanje, risanje.
• Okolje in likovna vzgoja.

Hvala za vaše sodelovanje.      Suzana Vidmar
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6 REZULTATI

6.1 IZKUŠNJE IN REZULTATI TERENSKEGA DELA

6.1.1  Pridobljene izkušnje učitelja pri spoznavanju krasa z 
delovnimi listi

 Delovni listi so pripravljeni za naslednja področja: kraške oblike s poudarkom na 
kraških jamah, prst na krasu, voda na krasu, suhi travnik in gozd na krasu.
 Z izvajanjem nalog, zapisanih na delovnih listih, in s terenskim delom se učenci 
na praktičen način seznanijo z raziskovalnimi metodami, načinom raziskovalnega 
dela, nadgradijo svoje teoretično znanje, osvojijo nova znanja, bolje razumejo težje 
razumljive stvari oziroma teme teoretičnega spoznavanja. Pridobljeno znanje je 
dolgoročnejše. Učenci imajo mnogo idej, tako dobrih kot tudi manj uporabnih. Pri 
praktičnem delu na terenu lahko svoje ideje preizkušajo, jih potrdijo ali zavržejo. 
Nekateri posamezniki na ta način pokažejo svoja znanja in spretnosti, ki jih v razredu 
ne bi. Naučijo se sodelovalnega dela, eksperimentalnega dela, raziskovanja različnih 
procedur … 
 V moji nekajletni praksi dela z osnovnošolsko mladino sem priredila nekaj nalog 
za delo z učenci od 5.–9. razreda OŠ v jamah na krasu. Pripravila sem teoretične 
osnove za učitelje in učence, delovne liste za delo v razredu pred odhodom v 
jamo, priredila in dopolnila delovne liste g. J. Žumra (jama Dimnice) in pripravila 
delovne liste za povzetke in dodatne naloge ter zadolžitve v razredu (Regijski park 
Snežnik – Priročnik za vodenje šolskih skupin; Ljubljana, oktober 1999). Delo ni 
bilo objavljeno s pojasnilom Ministrstva za okolje in prostor, Uprave RS za varstvo 
narave (Matjaž Mastnak, univ. dipl inž. gozd.,  svetovalec direktorja), da so jame 
izredno občutljiv ekosistem, manj primeren za množičen obisk, da je potrebna zelo 
velika skrb za varnost učencev, potrebno pa je tudi uporabiti posebno opremo. Da pa 
je delo izrazito zanimivo in dobro koncipirano in naj bi bilo ta tema rezervirana za 
posebno prizadevne domače učitelje. Iz svojih izkušenj lahko povem, da se te stvari da 
izvesti v jamah, ki niso nevarne in zelo zahtevne. Otroke pa se s takim načinom dela 
navaja na varovanje izredno občutljivega življenjskega prostora. Kajti le z učenjem 
in spoznavanjem zakonitosti lahko učence in ostale ljudi navajamo na zavedanje o 
pomembnosti različnih prostorov in o njihovi soodvisnosti. Naučimo jih pravilnega 
ravnanja in gospodarjenja.
 Delovne liste za delo v jamah sem preverila večkrat v daljših časovnih presledkih 
z različnimi učenci. Nekajkrat smo raziskovanje izpeljali v celoti, nekajkrat pa samo z 
delovnimi listi, primernimi za delo v sami jami.
 Z eno skupino smo delali v jami pod Pečno rebrijo blizu Postojne. V tej skupini 
so bili učenci naravoslovno-ekološkega krožka (12 učencev). Nalogo smo opravili v 



62

5 PRENOS VSEBIN
V OŠ

Vidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

63

maju 1999. Druga skupina je delala v Otoški jami blizu Postojne. V tej skupini so bili 
učenci 4. razreda (50 učencev). Nalogo smo opravili v aprilu 2001. Tretja skupina je 
delala v Planinski jami. V tej skupini so bili učenci 5. razreda (30 učencev). Nalogo 
smo opravili v maju 2008. V letu 2009 smo dejavnosti izvedli ponovno z učenci 5. 
razreda (34 učencev) v Planinski jami.
 V vseh primerih so se delovni listi izkazali kot dobri. Teoretične osnove so primerne 
za učence predmetne stopnje, ker so pripravljene na podlagi znanj učencev te stopnje. 
Delovni listi za terensko delo so potrebni manjših popravkov. Delovni listi za poročila 
(po opravljenem terenskem delu) morajo biti prilagojeni delovnim listom za delo na 
terenu (vrstni red, prostor za pisanje, risanje …).
 Večina učencev meni, da so delovni listi dovolj natančni, zanimivi in poučni. 
Zaradi pomanjkanja znanja se jim je zdelo vprašanje Ali v jamskem prostoru pride do 
onesnaženja tal, zraka in vode? manj razumljivo. 

6.1.2  Izkušnje in rezultati iz delavnice »Ali voda raztaplja 
kamen?«

 Z učenci podaljšanega bivanja smo v Tednu vseživljenjskega učenja izvedli 
delavnico z naslovom Ali voda raztaplja kamen? Ugotavljali smo, ali voda iz 
vodovoda, ustekleničena voda iz trgovine, radenska raztapljajo kamen. Ugotovili smo, 
da ne. Poskušali smo poiskati vzrok, zakaj in kako pa to poteka v naravi. S poskusom 
z razredčeno kislino smo ugotovili odgovor. Ugotovili smo tudi, da je poleg vode in 
kisline za raztapljanje kamnine pomembna tudi sestava le-te. V marcu 2009 smo delo 
z delovnim listom Ali voda raztaplja kamen? ponovili z učenci 5. razreda. Nalogo sem 
zastavila nekoliko drugače, delovni list pa pustila nespremenjen. Najprej sem učence 
spodbudila, naj na zgornje problemsko vprašanje poskusijo odgovoriti z da ali ne. 
To so vsak zase tudi storili (svojo trditev so zapisali na list). Trditve so bile različne. 
Najprej smo si v naravnem okolju ogledali ponor reke Pivke v Postojnsko jamo in 
njegovo okolico. Nato smo poskusili poiskati pot, s katero bi izvedli poskus, da bi z 
njim potrdili ali ovrgli našo trditev. Učenci so predvideli, da za poskus potrebujemo 
kamen in vodo. Poskus smo izvedli z različnimi vrstami vode (Zala, vodovodna voda, 
voda iz reke Pivke in Donat). Polite kamne smo opazovali z lupo in svoja opažanja 
zapisovali v za to pripravljeno tabelo na delovnem listu. Učenci so ugotovili, da se pri 
prvih treh vrstah vode nič ne dogaja, le pri Donatu so videli majhne mehurčke in slišali 
rahlo šumenje. Poskušali smo ugotoviti, zakaj se to dogaja. Pri tem smo prebirali tudi 
deklaracije na steklenicah in ugotovili, da Donat vsebuje ogljikov dioksid, pitna voda 
pa ne. Še vedno pa nismo z gotovostjo mogli potrditi ali ovreči naših trditev. Nekateri 
učenci so se spomnili, da so že slišali nekaj o povezavi kisline in apnenca. Pripravila sem 
kis za vlaganje in jih vzpodbudila, naj ugotovijo, ali je to mogoče kislina. Zopet so bila 
mnenja deljena. Zato smo se pogovorili o možnostih, s katerimi bi potrdili ali ovrgli, če 
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je snov kislina. Ker še nimajo dovolj znanja, sem jim razložila, da obstajajo pokazatelji 
kislosti snovi, ki jih imenujemo indikatorji. S pomočjo univerzalnega indikatorja smo 
določili pH vrednosti vseh vrst vode in kisa za vlaganje. Tako smo vedeli, kakšne 
snovi imamo prisotne. Sedaj smo poskus naredili še s kisom za vlaganje. Učenci so 
večinoma ugotovili, da se nekaj dogaja (izraziti mehurčki in šumenje). Nekateri pa 
zopet niso nič ne videli ne slišali. Kamne, ki so jih učenci prinesli s seboj, smo postavili 
v dve skupini (tiste, kjer se je nekaj dogajalo na en kup, na drugega tiste, kjer ni bilo 
nič). Poskušali smo ugotoviti vzrok: primerjali smo podobnosti in razlike med kamni, 
ugotavljali, kje so jih pobrali …). Prišli so do ideje, da je raztapljanje mogoče odvisno 
tudi od vrste kamna. Ker so prišli na to idejo, sem jim razdelila koščke apnenca za 
ponovitev poskusa. V tem primeru so vsi videli izhajajoče mehurčke in slišali rahlo 
šumenje. S tem smo potrdili trditev, da voda ne raztaplja kamna. Prisotna morata biti 
kislina in prava kamnina, da proces raztapljanja poteče. Na koncu smo v sliko vpisali 
snovi, ki so prisotne pri tem procesu (voda, ogljikov dioksid, nastane ogljikova kislina, 
ki omogoča raztapljanje). Menim, da je za to starost otrok to dovolj natančna razlaga, 
ker nimajo še dovolj znanja za bolj zapletene razlage. Delo je trajalo dve šolski uri.
 V pogovoru so učenci povedali, da jim je bilo na terenu zanimivo in so tudi nekaj 
novega spoznali. Z učiteljico sva analizirali potek. Sodelavka meni, da je bilo podajanje 
zelo primerno za njihovo starost in časovno ravno prav dolgo.

6.1.3 Rezultati terenskega dela z delovnimi listi pri učencih
 Rezultati terenskega dela z uporabo delovnih listov so pokazali, da se z intenzivnim 
delom, pozitivnimi vzpodbudami, nevsiljenim popravljanjem napačnih predstav … 
bolje nadgradi osvojeno znanje v razredu in osvoji nova spoznanja, oblike in metode 
dela. Učenci raje sodelujejo v takih oblikah dela, so bolj sproščeni in spontani. Pri 
takem načinu dela imajo veliko idej, ki jih lahko preizkusijo. Svoje trditve potrdijo 
ali ovržejo. Do izraza pridejo lahko tudi učenci, ki se v razredu ne morejo izkazati, 
tisti, ki imajo specifične danosti … Ob tem spoznavajo svoje okolje, ki ponuja nešteto 
možnosti za raziskovanje. Učitelju daje možnost drugačnega načina dela, prilagajanja 
vsebin, metod in oblik dela. Delovne liste lahko uporabi posamezno, v sklopih take, 
kot so ali pa jih predela v obliko, ki je njemu bližja.

6.2  PRILAGODITVE UČNIH NAČRTOV S CILJI NA TEMO 
KRAS 

 V tem delu so predstavljeni učni načrti v osnovni šoli s prilagoditvami na temo kras 
za posamezna predmetna področja, ekošole, vključene v projekt Kras pod okriljem 
mednarodnega projekta Ekošola kot način življenja, rezultati njihovega dela, delovni 
listi, uporabljeni na terenu, misli učencev o terenskem delu in uporabi delovnih listov, 
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analize znanj učencev, ki so bili na terenu in tistih, ki niso bili, in ankete učiteljem ter 
njihovi komentarji, pripombe, ideje.
 Učitelji na naši šoli so bili naprošeni, da pregledajo učne načrte in podajo mnenje 
o vnosu kraških vsebin v učne načrte. Pri posameznih predmetih smo ugotovili, da bi 
bilo možno vnesti v učni načrt tudi vsebine s področja »kras«. Rezultat pregleda je 
podan v preglednici.

TABELA 4: PREDMETNA PODROČJA UČNIH NAČRTOV S PRILAGOJENIMI 
VSEBINAMI IN CILJI NA TEMO KRAS

RAZRED OZ. 
PREDMET

VSEBINA CILJI

1. razred: Športna 
vzgoja
Spoznavanje 
okolja
Likovna vzgoja

Glasbena vzgoja

Slovenščina

Plesne igre: otroški 
ljudski plesi
Življenjska okolja v 
bližji okolici šole
Kip, oblikovanje 
kipa
Glasbene igre in 
glasbena zgodba
Avdioposnetek, opis 
prostora, stavbe, poti

Razvija gibalne in ritmične sposobnosti.

Spoznava življenjska okolja v ožji okolici šole ter živa 
bitja v njej.
Modelira enostavno statično figuro, kapnik, človeško 
ribico.
Poglablja melodični posluh z igro posnemanja fraz.

Posluša, gleda in razčlenjuje govorjena ali glasno brana 
neumetnostna besedila.

2. razred: Športna 
vzgoja
Spoznavanje 
okolja

Likovna vzgoja

Glasbena vzgoja

Slovenščina

Plesne igre: otroški 
ljudski plesi in igre
Življenjska okolja v 
bližji in širši okolici 
šole
Kip, oblikovanje 
kipa
Glasbene igre in 
glasbena zgodba
Avdioposnetek, opis 
prostora, stavbe, poti

Razvijanje gibalne in ritmične sposobnosti.

Spoznava življenjska okolja v ožji in širši okolici šole ter 
živa bitja v njih.

Modelira enostavno statično in dinamično figuro, kapnik, 
človeško ribico, jamskega pajka …
Poglablja melodični posluh z igro posnemanja fraz, z 
glasbili zvočno upodablja kratke zgodbe in dogodke.
Posluša, gleda in razčlenjuje govorjena ali glasno brana 
neumetnostna besedila.
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3. razred: 
Spoznavanje 
okolja

Likovna vzgoja

Slovenščina

Narava in letni časi

Življenjska okolja

Uporaba mehkega 
materiala

Neumetnostna 
besedila

Opazuje spremembe v naravi in dejavnosti človeka, 
vezane na letni čas.
Spozna življenjska okolja v ožji in širši okolici šole ter 
živa bitja v njih.
Oblikuje polne in votle oblike iz mehkega materiala z 
odvzemanjem in dodajanjem.
Posluša, gleda, razčlenjuje govorjena neumetnostna 
besedila.
Tvori in razčlenjuje krajša neumetnostna besedila.

4. razred: 
Spoznavanje 
okolja

Jaz in narava
Spoznajo živa bitja 
ter okolja, v katerih 
žive.
Spoznajo, kako so 
živali, rastline in 
ljudje povezani med 
seboj ter z neživo 
naravo.
Spoznajo, da se 
živa bitja po smrti 
razgradijo.
Spoznajo, da imajo 
rastline, živali in 
človek lastnosti, ki 
jim pomagajo živeti 
v njihovih okoljih.
Spoznajo, da živa 
bitja potrebujejo 
za življenje hrano, 
vodo, zrak, svetlobo 
…
Spoznajo 
najpomembnejše 
okoljske probleme 
in načine reševanja 
le-teh.
Kaj zmorem narediti
Vedo, da je voda 
lahko onesnažena, 
čeprav tega ne vidijo.

Spoznavajo gibanja 
teles v vodi in zraku.

Živa bitja v življenjskih okoljih (izbor iz življenjskih 
okolij).
Prehranjevalne povezave med živimi bitji, življenje, 
umiranje in razkroj živih bitij, lastnosti živih bitij v 
povezavi z življenjskim okoljem.
Potrebe živih bitij za življenje: voda, zrak, hrana, okolje, 
snovi v prsti.
Problemi onesnaževanja zraka, vode, tal, spreminjanje 
življenjskega okolja, reševanje problemov onesnaževanja 
okolja.

Pri raziskovanju uvajamo čim več raziskovalnih 
postopkov (načrtovanje, napovedovanje, postavljanje 
hipotez, eksperimentiranje, sporočanje, uporaba 
preglednic, grafov).
Voda in zrak upočasnita padanje.
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4. razred: 
Naravoslovje in 
tehnika

Spoznavanje 
družbe

Prst je zmes.

Pitna voda

Naravne danosti

Spoznavajo vrste prsti glede na okolje.
Spoznavajo glavne onesnaževalce prsti.
Ugotovijo, kako onesnažena voda, odpadna olja in 
tekoča goriva onesnažujejo prst.
Vedo, da lahko pride do onesnaženosti prsti pri poplavah.
Ugotovijo vzrok onesnaženosti prsti ob avtomobilskih 
cestah.
Učijo se preudarno spreminjati okolje.
Spoznavajo, da morajo varčevati z naravnimi viri, kar 
pomeni, da je treba ohranjati različnost in pestrost v 
naravi.
Oblikujejo pozitiven odnos do narave in tehnike ter 
kritičen odnos do posegov v naravo.
Spoznajo pomen podtalnice kot vira pitne vode.
Razumejo pomen varovanja vode in omejenost vodnih 
zalog.
Spoznajo lastnosti vode za pitje.
Spoznajo nevarnost pitja onesnažene vode.
Naštejejo onesnaževalce voda in podtalnice.
Pojasnijo posledice onesnaževanja vode ob slikovnem 
gradivu.
Spoznavajo naravne danosti kot pogoj za življenje ljudi 
danes, v preteklosti in prihodnosti (ob primerih).
Znajo pokazati naravne značilnosti domače pokrajine in 
izrabo tal (peskovnik, risba, zemljevid …).
Znajo ob primerih uvideti vloge posameznih dejavnikov, 
ki vplivajo na oblikovanost površja.
Ugotavljajo vpliv človeka na spreminjanje narave (ob 
primerih) in ga vrednotijo.
Razumejo povezanost, odvisnost gospodarskih 
dejavnosti s pokrajinskimi osnovami nekoč in danes 
(obrt, turizem …).
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Slovenščina

Glasbena vzgoja

Umetnostno besedilo

Narečja in običaji 
pokrajin

Vrednotijo pozitivne in negativne vplive gospodarskih 
dejavnosti v dani pokrajini.
Znajo pokazati lego dinarskega sveta na zemljevidu 
Slovenije.
Znajo ob slikovnem gradivu in kartah prepoznati ter 
opisati pokrajinske značilnosti dinarskega sveta (površje, 
vode, videz naselij, izraba pokrajine …).
Spoznajo slovensko (dinarsko) tipičnost.
Spoznajo gospodarski pomen visokih in nizkih planot.
Spoznajo naravno enoto dinarski svet.
Spoznajo površinske in podzemne kraške oblike.
Znajo našteti naše najbolj znane turistične kraške jame.
Spoznavajo gospodarski pomen podolij in presihajočega 
Cerkniškega jezera.
Spoznajo dodatne gospodarske dejavnosti: žagarstvo, 
mletje, suhorobarstvo …
Spoznajo pomen prometnih poti v dinarskem svetu.
Učenec posluša in razume pripovedovanje ali branje 
umetnostnega besedila.
Učenec zazna in doživi pesem: s posebej oblikovanim 
govorom ponazarja razpoloženje besedila, doživeto 
recitira besedilo.
Učenec poustvarja po obravnavanih besedilih.
Poslušajo opis kraja.
Razumejo poslušano besedilo, tj. prepoznavajo temo, 
ključne besede, bistvene in manj bistvene podatke.
Povzemajo vsebino besedila z dopolnjevanjem miselnega 
vzorca.
Ustno obnavljajo opis kraja ob miselnem vzorcu.
Poiščejo podatke po priročnikih.
Tvorijo govorjeni opis naravnega pojava.
Poročajo o svojih ugotovitvah …
Spoznavajo narečja in običaje pokrajin.
Seznanijo se s skladatelji po posameznih pokrajinah in 
njihovimi deli.
Pojejo pesmi, jih spremljajo na mala glasbila.
Ustvarjajo pesmice.
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Slovenščina Kraji in države Opis kraja (imena prebivalcev, sklanjatve).
Učenci berejo krajša neumetnostna poljudnoznanstvena 
besedila (opis kraja).
Obnavljajo in razčljenjujejo besedilo, povedo svoje 
mnenje o njem in ga poskušajo utemeljiti, ga tudi 
besedno in slovnično razčlenijo.
Sami pišejo krajše besedilo (opis kraja).
Po različnih virih iščejo manjkajoče podatke.
S pomočjo učitelja oblikujejo besedilo (vsebinske, 
slovnične, slogovne in pravopisne napake odpravljajo).
Sami govorno nastopajo (opis kraja).
Med govornim nastopom pazijo na pravilni vrstni red 
pripovedovanja z napovedjo.
Po govornem nastopu odgovarjajo na vprašanja in 
presojajo govorni nastope sošolcev.
Poslušajo prosto govorjenje, posneta neumetnostna 
besedila (opis kraja).
Po poslušanju zapišejo bistvene podatke, uredijo miselni 
vzorec, obnovijo besedilo, povedo svoje mnenje in ga 
skušajo utemeljiti.
Bogatijo besedni zaklad.
Spoznavajo položaj in vlogo slovenskega jezika …
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Angleščina Kraji in države Opis kraja.
Učenci berejo krajša besedila (opis kraja).
Sami pišejo krajše besedilo (opis kraja).
Sami govorno nastopajo (opis kraja).
Bogatijo besedni zaklad.

Italijanščina Kraji in države Opis kraja.
Učenci berejo krajša besedila (opis kraja).
Sami pišejo krajše besedilo (opis kraja).
Sami govorno nastopajo (opis kraja).
Bogatijo besedni zaklad.

Matematika Količinska razmerja Z nalogami s terena nadgrajujejo in utrjujejo znanje. 
Fizika Količinska razmerja Z nalogami s terena nadgrajujejo in utrjujejo znanje.

Ugotavljajo različna količinska razmerja pri dobljenih 
rezultatih.
Uporabijo rezultate terenskega dela za izračune različnih 
količin.

Kemija Snovi
Kemijske reakcije
Kisline, baze in soli

Spoznavajo snovi, značilne za kras.
Spoznavajo osnovne kemijske reakcije, ki potekajo na 
krasu.
Ugotavljajo povezave med različnimi snovmi in 
njihovim nastankom.
Spoznavajo, kako kisline vplivajo na kamen na krasu.

Biologija Življenjska okolja
Prilagoditve živali

Spoznavajo različna življenjska okolja.
Spoznajo popoln in nepopoln ekosistem.
Spoznajo podzemeljski življenjski prostor.
Spoznajo, da podzemeljski ekosistem ni popoln.
Spoznajo prehranjevalni splet.
Spoznajo rastlinski in živalski svet.
Ugotovijo povezavo med različnimi dejavniki okolja in 
njihovimi vplivi nanj.

Naravoslovje in 
tehnika

Življenjska okolja
Izdelava 
pripomočkov

Spoznavajo različna življenjska okolja na krasu.
Spoznavajo življenje na krasu.
Spoznavajo dejavnike, ki so značilni za neko okolje.
Ugotavljajo vplive različnih dejavnikov na okolje in 
varovanje le-tega.
Izdelujejo pripomočke za izvajanje terenskega 
raziskovalnega dela.
Izvajajo raziskovalno terensko delo (voda, tla).
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Glasbena vzgoja Glasbeno-razvojni 
dosežki
Učenci igrajo na 
lastna, ljudska 
glasbila.

Poglabljajo zaznavo zvočnih barv (2. razred).
Stopnjujejo spretnost instrumentalne igre na različnih 
glasbilih (2. razred).
Ustvarjati glasbo, sproščati lastne zvočne zamisli in 
domišljijo ter preizkušati procese glasbenega oblikovanja 
(6. razred).
Petje in instrumentalno igro povezujejo s plesi (7. 
razred).
Igrajo spremljave k pesmim in instrumentalne skladbe 
(9. razred).
Oblikujejo spremljave (9. razred).
Zvočno eksperimentirajo (9. razred).
Raznolike glasbene dejavnosti povezujejo v vsebinsko 
zaokrožene glasbene projekte (9. razred).
Učenci bodo izvajalsko aktivnost uresničevali z 
instrumentalno igro in ob tem izboljševali koordinacijo 
gibov in orientacijo na posameznih glasbilih (8. razred).
Znali bodo eksperimentirati z glasovi in glasbili … 

Športna vzgoja Plesi
Pohodništvo

Naučijo se in odplešejo plese s kraške pokrajine.
Naučijo se in odigrajo za kraško področje značilne stare 
igre. 
Obiščejo različne kraje in značilne točke na krasu.

Likovna vzgoja Relief in oblike

Slikarske tehnike

Domači kraj

Oblikujejo relief kraškega površja, oblike.
Pojasnijo pojma nizek in visok relief.
Ovrednotijo kiparska dela v domačem kraju.
Razvijajo občutek za različnost, globine reliefnih 
površin.
Razvijajo spretnosti pri oblikovanju raznolikih 
materialov.
V različnih slikarskih in drugih tehnikah oblikujejo 
umetniške stvaritve.
Ogledajo si in ovrednotijo umetnost domačega kraja, 
pokrajine in arhitekture ter v različnih tehnikah 
poustvarjajo.

Geografija Pokrajinske enote 
Slovenije

Spoznajo dinarski svet.
Spoznajo kraški svet (Nizki in Visoki kras).
Spoznajo značilne kraške oblike.
Ugotavljajo pomen turizma in njegove vplive.
Ogledajo si nekaj značilnosti krasa.

Zgodovina Ljudje in kraji Spoznajo razvoj življenja na področju Pivške kotline od 
prazgodovine do danes.
Obiščejo kraje in si ogledajo različne značilnosti teh 
krajev.
Spoznajo arheološko najdišče.
Spoznajo posamezne kraje na krasu.

Gospodinjstvo Prehrana Spoznajo značilne jedi s kraškega področja.
Ogledajo si eko kmetijo v Narinu in peko kruha.
Spoznajo značilna oblačila za to področje.

Vse te vsebine se že preizkuša tudi v praksi.
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6.3 POROČILA ŠOL, VKLJUČENIH V PROJEKT KRAS

6.3.1 Poročila šol, vključenih v projekt Kras za leto 2008/09

6.3.1.1 OŠ Miren
 V projekt je bilo vključenih 9 od 317 učencev šole. Ogledali so si planetarij, izvedli 
naravoslovni dan v Rakovem Škocjanu, izvedli športni dan in čistilno akcijo ter si 
ogledali bližnji kal v različnih letnih časih.
 Ugotovitve
 Ugotovili so, da kljub temu da živijo otroci na krasu, slabo poznajo njegove 
značilnosti. Vodji projekta se zdi, da v učnih načrtih pri različnih predmetih manjka 
predvsem še veliko vsebin, ki bi še bolj povezale otroke s krasom, saj je le-ta nam 
najbližja pokrajina in odlična učilnica na prostem. Vse dejavnosti izven šole pripomorejo 
k motivaciji otrok, k lažjemu razumevanju in dopolnjujejo teoretično znanje. Kras je 
zelo pomemben del našega ekosistema, zato se ji zdi nujno dvigniti zavest otrok in 
ostalih ljudi o varovanju kraške pokrajine.

6.3.1.2 OŠ Toneta Tomšiča Knežak
 V projekt je bilo vključenih vseh 93 učencev na šoli. Ogledali so si kulturne 
znamenitosti domačega kraja kot zanimivosti za turiste, izdelali zgibanko o domačem 
kraju, poiskali legende o nastanku okoliških vasi, dramatizirali nastanek Knežaka, 
pripravili peciva, značilna za domači kraj in naredili mozaik iz kraških kamenčkov.
 Ugotovitve
 Naša domača pokrajina ponuja nešteto možnosti za raziskovanje in nadaljnje 
učenje.

6.3.1.3 Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
 V projektu je sodelovalo 32 učencev od skupno 821 vpisanih. Spoznavali so kras iz 
geografskega, plesnega in glasbenega vidika. Obiskali so slovenski etnografski muzej, 
spoznavali glasbila nekoč in danes, ljudske pesmi s krasa, kraška narečja, ljudske 
pesmi in plese ter Kras tudi obiskali.
 Ugotovitve
 Otroci zelo radi spoznavajo Slovenijo, še posebej takrat, ko so sami aktivni, ker 
se zavedajo, da je ne poznajo prav dobro. Voditeljica projekta pravi, da ji je všeč, ker 
projekt poteka čez celo šolsko leto. Da bi bilo zelo dobro, če bi prišlo do izmenjave 
dijakov; da bi odšli npr. za en teden na Kras ter podrobneje in aktivneje spoznali lepoto 
tega predela Slovenije.
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6.3.1.4 OŠ Miroslava Vilharja Postojna
 V projekt sta se vključili matična šola in podružnična šola Hruševje. Predstavili 
so pomladno prebujanje, rajanje, otroške igre in zabavo v Predjamskem gradu ter 
pred njim. Izdelali so različne glinene posode, sladke češnje in rezine, izbrali recept 
za pripravo češenj, zapiskali na piščalko … Največ pozornosti je pritegnil Erazem 
Predjamski s svojo spremljevalko. Pod gradom so se punčke igrale s punčkami iz cunj, 
dečki pa so izdelovali vrbove piščali in piskali nanje. Grajska gospoda se je zavrtela ob 
zvokih srednjeveške glasbe. Dame so vezle krasne prtičke.
 Ugotovitve
 Projekt je bil pri učencih lepo sprejet, saj zelo radi raziskujejo domače okolje in so 
ponosni, da živijo na Krasu. Zavedajo se tudi, da je potrebno domače okolje zelo dobro 
poznati in zanj skrbeti, saj bomo le tako lahko živeli drug z drugim.

6.3.1.5 OŠ Antona Globočnika Postojna
 V projektu je sodelovalo 400 od 450 vpisanih učencev. Ogledali so si čistilno 
napravo Postojna, Planinsko jamo, kjer je potekalo terensko raziskovalno delo s 
pomočjo delovnih listov, jamo pod Pečno rebrijo, kjer so s terenskim raziskovalnim 
delom spoznavali pogoje za nastanek jam, obliko jame, temperaturo, vetrove in jamske 
sedimente, obiskali Inštitut za raziskovanje krasa v Postojni, spoznavali Planinsko 
polje, izvajali naravoslovne poskuse z vodo, izvedli delavnico Ali voda raztaplja 
kamen, izdelali didaktično igro spomin, s pomočjo delovnih listov pri raziskovanju 
uporabili vsa čutila, si ogledali kraški izvir, s pomočjo določevalnih ključev spoznavali 
tipične grmovne in drevesne vrste, opravili kemijske analize vode pred vstopom vode 
v čistilno napravo in po izstopu, se spoprijeli s pisanjem proze in poezije, eno pesem 
uglasbili in jo s pomočjo naravnih glasbil zaigrali ter zraven zapeli, izdelali seminarske 
naloge in plakat s predstavitvijo krajev na Krasu. Projekt so zaključili z razstavo 
izdelkov, plakatov in z izvedbo delavnic.
 Ugotovitve
 Učenci so dejavnosti večinoma opravljali z veseljem. S svojim delom so bili 
zadovoljni. Srečni, ko so svoje izdelke lahko videli na razstavi in ko so svoja videnja 
lahko predstavili obiskovalcem na delavnicah. Take oblike dela si še želijo. Dodali bi še 
kakšno nalogo. Presenetilo jih je spoznavanje domačega terena na nekoliko drugačen 
način. Nekaterih krajev sploh niso poznali (npr. jamo pod Pečno rebrijo). Učiteljem se 
je porodila marsikatera nova ideja za izvajanje dejavnosti tako med rednim poukom kot 
tudi pri izbirnih predmetih, krožkih, v delu z nadarjenimi … Nekateri imajo že veliko 
idej za naslednje šolsko leto. Delovno gradivo smo pripravljali za vsako dejavnost 
posebej, nato smo zbirali predloge, kritike, pohvale, ki jih bomo na naslednjih obiskih 
terena in pri dejavnostih upoštevali. V prihodnje bi bilo dobro pridobiti še mnenja 
staršev. Le-teh v tem šolskem letu nismo sistematično zbirali.
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6.3.1.6 Vrtec Postojna
 Dejavnosti smo izvajali z eno skupino predšolskih otrok (24 otrok) z naslovom 
Poglejmo v temo in prisluhnimo tišini. To je prvi stik večine otrok s pravo nekomercialno 
jamo. Ogled in dejavnosti smo izvajali z uporabo vseh čutil. Spoznavali smo, kako naj 
bi jame nastale, kakšna je temperatura v jami v primerjavi z zunanjim svetom, kako je 
sploh v jami, poiskali jamske oblike, živali v jami, iskali palčke – pravljični svet …
 Ugotovitve
 Vzgojiteljica, njena pomočnica in otroci so bili s takim načinom dela zelo 
zadovoljni. Dejavnosti in potek so predstavili tudi drugim zaposlenim v vrtcu. Tako so 
se odločili, da se v naslednjem letu pridružijo projektu Kras pod okriljem Ekošole kot 
načina življenja. Z vodji projekta sem se že pogovarjala. Skupaj smo poiskali ideje za 
izvajanje dejavnosti s področja krasa, primerne za njihovo starost za naslednje šolsko 
leto.

6.3.1.7 RRA Notranjsko-kraške regije
 Okvirni program dejavnosti projekta Kras sem predstavila tudi odgovornim v RRA 
Notranjsko-kraške regije v pisni obliki. Program bodo pregledali in se nato odločili, 
ali ga uvedejo v svoje dejavnosti. RRA Notranjsko-kraške regije vlaga sredstva v 
izobraževalne projekte, ki bodo pomagali pri ohranitvi okolja, kulturne dediščine in 
tradicije Zelenega krasa. 

6.3.2 Poročila šol, vključenih v projekt Kras za leto 2009/10
 Poročila je oddalo petnajst ustanov z učenci, dijaki in otroki različnih starostnih 
skupin. Sodelovale so osnovne šole, srednje šole, CŠOD-i in vrtci. 
 Po pregledanih poročilih je v projektu sodelovalo 2211 otrok, učencev in dijakov 
ter 16 vodij projektov. Eno od poslanih poročil ni ustrezalo zapisu za projekt Kras, 
priložnost za učitelje in učence. Po pogovoru z voditeljico projekta in avtorico poročila 
sva ugotovili, da je bilo poročilo namenjeno drugemu projektu pod naslovom Kras v 
očeh otrok in mladostnikov, ki pa ne deluje pod okriljem projekta Ekošola kot način 
življenja.

6.3.2.1 Realizirani cilji
•   Otrokom smo omogočili stik z naravo – pridobili in poglobili so znanje o 

značilnostih kraške pokrajine, pri opazovanju so uporabljali čutila, naučili so se 
varovati občutljivo kraško pokrajino, spoznali so kamnine na različnih področjih 
Krasa.

•  Pridobili in poglobili so znanje o krasu, poučili so se o odgovornem ravnanju z 
naravo, spoznavali in raziskovali so kraške pojave v domačem okolju in tudi bližnji 
in širši okolici.
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•  Aktivno vključevanje mladih pri ohranjanju in širjenju znanja o naravni in kulturni 
dediščini v evropskem prostoru, aktivno vključevanje otrok in mladostnikov 
v pripravo, izvedbo in promocijo dosežkov, spodbujanje razvoja inovativnega 
projektnega sodelovanja izobraževalnega sistema z gospodarstvom, razvoj lastnih 
ustvarjalnih zamisli.

•  Učencem se je omogočil neposreden stik z naravo – krasom, pridobili so nekaj 
specifičnih znanj krasoslovja, povezovali so znanja z različnih predmetnih področij, 
pri delu so uporabljali več čutil, pospeševanje odgovornega ravnanja z naravnimi 
danostmi.

•  Razvili smo večjo ekološko zavest pri dijakih, učiteljih, starših, ostali lokalni 
skupnosti. Promovirali smo eko dejavnosti naše šole in s tem pripomogli k temu, 
da je v tem kraškem območju postala bolj prepoznavna.

•  Otrokom smo omogočili stik z naravo, pridobili in poglobili so znanje o značilnostih 
kraške pokrajine, pri opazovanju so uporabljali čutila, naučili so se varovati 
občutljivo kraško pokrajino, spoznali so kamnine na različnih področjih Krasa.

•  Otroci so spoznali nastanek površja in spremembe skozi čas (različni vplivi, naravni 
pojavi …), spoznali so nastanek novih živalskih vrst, prilagoditev le-teh v različnih 
življenjskih okoljih, spoznavali so značilnosti okolja, kot so kraški pojavi, jezero, 
reke, jama …, se seznanjali z različnimi geografskimi in kulturnimi okolji. Otroci 
so pridobivali izkušnje, kako oni in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko 
dejavno prispevamo k varovanju in ohranjanju okolja.

•  Učencem je bil omogočen stik z naravo – obisk manjše kraške jame, ponovili in 
poglobili so znanje o krasu, povezali so znanje z različnih predmetnih področij 
(kemija, zemljepis, biologija), se seznanili s pomenom varovanja občutljivega 
kraškega okolja.

•  Povezava teorije in prakse, interdisciplinarni pristop, medpredmetno povezovanje, 
spoznavanje enega izmed biserov Slovenije.

•  Otroci so preko leta spoznavali svojo bližnjo okolico Krasa, njene znamenitosti in 
značilnosti. Poleg tega, da so spoznali lepote in znamenitosti Krasa, so dobili tudi 
splošno znanje o občutljivosti kraškega okolja in odgovornega ravnanja z njim.

•  Učenci so spoznali značilnosti kraškega sveta in njihov pomen (kraško polje, 
jame, doline vrtače, rastlinstvo in živalstvo …). Spoznali so, da je zaradi ekološke 
občutljivosti še posebej pomembna skrb za ohranjanje čistega okolja (varstvo 
netopirjev). Učenci so se seznanili s podzemnimi kraškimi oblikami in spoznali 
način njihovega nastanka. Spoznali so jamarstvo in delo jamarjev.

6.3.2.2 Aktivnosti, izvedene v okviru projekta
•  Učenci so raziskovali rastline na Krasu, predvsem drevesa, grme in praproti, 

aktivno so sodelovali pri varovanju in čiščenju Krasa, z eksperimentalnim delom 
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spoznavali značilnosti kraške prsti in kamnin.
•  Izdelovali so različne izdelke na temo kras (namizne igre, spomin, plakati, makete, 

instrumenti ...) in postavili razstavo. Ogledali so si čistilno napravo v Novi vasi 
in spoznavali, čemu je namenjena in kako deluje. Kraške pojave so si ogledali v 
bližnji okolici šole (kraški izvir, vrtače ...). Srečali so se z jamarji in spoznavali 
jamske živali, kraške oblike, potrebo po varovanju krasa, kako se odpravimo na 
obisk kraške jame, opremo jamarjev ... Starejši učenci so (ali še bodo) obiskali 
Škocjanske jame in spoznavali izvire Ljubljanice. Spoznavali so Cerkniško jezero 
in legendo o njegovem nastanku. Spoznavali so tehniško dediščino na vodotokih 
Blok. Raziskovali so čistost in kvaliteto voda v bližnji okolici šole. Spoznavali so, 
kako so o krasu in Krasu razmišljali pesniki in pisatelji. Turistični krožek je izvedel 
kviz o poznavanju krasa in kraških pojavov za učence od 4. do 9. razreda.

•  Učenci so izdelovali didaktična gradiva »Kras v očeh otrok in mladostnikov«, 
učenci 3. a razreda so pod vodstvom mentorice Urše Gašperšič izdelali tri komplete 
didaktičnih kart Mega KRAS, ekologija Krasa – NI debate, kam na Krasu dati 
aparate; prinesli smo baterije in nekaj drugih elektronskih odpadkov za prostorsko 
instalacijo; nastop skupin; dekleta 8. b razreda so z mentorjema Bredo Grenc in 
Alešem Silo pripravili in posneli pesem Postojnska jama rap; promocija učilnice 
v naravi – Vivarij Proteus v okviru mednarodnih šolskih projektov; predstavili 
smo medkulturno povezovanje naše šole z mednarodnim oddelkom nizozemske 
partnerske šole Over Betuwe College iz Bemmla.

•  Učenci so izdelavali plakate na temo živali na krasu, obiskali Postojnsko jamo, 
kaširali kapnike, spoznavali življenjska okolja v okolici šole, sodelovali na 
natečaju Vodni detektiv z naslovom Lokve ni več, opazovali in fotografirali ptice 
pozimi na kraškem terenu, zbirka – gradivo ptice pri nas, zgodbe o živalih, naši 
hišni ljubljenčki in njihov vpliv na kraško pokrajino, si ogledali čistilno napravo 
in ugotavljali njeno pomembnost za okolje, likovni izdelki na temo kraška hiša, 
urejali Eko kotiček na temo kras, izdelali razredni koledar, obiskali Planinsko 
jamo in Cerkniško jezero, kaširali kraško pokrajino, pripravili predstavitve na 
Powerpoint-u, pisali umetnostna besedila: Hej, na Nanosu in Jaz sem burja.

•  Učenci so raziskovali rastline na Krasu (predvsem drevesa, grme in praproti), 
izdelovali herbarij, aktivno so sodelovali pri varovanju in čiščenju Krasa (poleg 
vsakodnevne skrbi za čisto okolico šole tudi v akciji »Očistimo Slovenijo«, likovno 
so izrazili značilnosti kraške hiše, raziskovali so mlake v okolici in življenje v njih.

•  Učenci so opravili naravoslovno ekskurzijo in obisk odprte učilnice v naravi, 
Vivarija Proteus, ter obiskali Postojnsko jamo; raziskovalno pot so začeli v mesecu 
oktobru z obiskom Postojnske jame in vivarija, skupaj s skupino Škratki. Najprej 
so obiskali vivarij, kjer jih je že na vhodu pričakalo zanimivo okostje jamskega 
medveda. Za začetek so si ogledali kratek film o krasu in nastanku Postojnske 
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jame ter o življenju v njej. Nadaljevali so z obiskom vivarija. Vodič jih je opremil 
z baterijskimi svetilkami in jih odpeljal v jamo podpisov. Prijazno in zanimivo 
jim je predstavil jamo, ogledali so si celo steno, v kateri so našli okostje jamskega 
medveda in se sprehodili ob njej. Z baterijskimi svetilkami so iskali jamske živali. 
Ogledali so si več človeških ribic in se o njih pogovorili. Našli so tudi druge jamske 
živali. Spoznali so tudi, kako slabo vpliva onesnaževanje in neustrezno odlaganje 
odpadkov na življenje v jami. Nadaljevali so z obiskom Postojnske jame, v katero 
jih je popeljal vlakec. Ker so najmlajša skupina obiskovalcev jame, so se dogovorili 
za poseben ogled. Vlakec jih je peljal zelo počasi, tako da so si že na njem ogledali 
velik del jame. Izstopili so v koncertni dvorani, si tam ogledali okostje dinozavra, 
nato pa jih je prijazen vodič popeljal v poseben del jame, ki običajnim turistom 
ni na voljo. Tu so izvedeli vse o podzemnem svetu, o kapnikih, kako nastanejo, 
rastejo … Ogledali so si vse oblike kapnikov, tudi jamske zavese, jamske barve, 
našli »jamske bisere« in spoznali, kako temno je v jami brez luči. Po končanem 
ogledu so se z vlakcem v upočasnjeni vožnji odpeljali proti izhodu jame. V vrtcu 
smo se o našem obisku jame veliko pogovarjali in raziskovali kraške pojave tudi 
preko literature in poskusov, saj smo s pomočjo sode in vode poskusili izdelati čisto 
prave kapnike. Obisk jame smo tudi slikarsko podoživeli in nastali so zanimivi 
izdelki. Spoznali smo tudi zmajčka Jamija, ki nas je popeljal v domišljijski svet. 
Izdelali smo zanimive didaktične igre »Mladi ekologi v Postojnski jami«. Izvedlli 
so naravoslovno ekskurzijo in izlet na Cerkniško jezero in v Menišijo. Vodil jih je 
turistični vodnik gospod Janez Košir. Pričakal jih je pred osnovno šolo v Cerknici. 
Po prihodu so se najprej napotili na panoramski ogled Cerkniškega jezera. Pri 
čebelnjaku so se ustavili in se sprehodili do Cerkniškega jezera. Tam so skozi 
pravljice spoznali, kako je jezero nastalo. Spoznali so tudi zanimive pripovedi o 
Butalcih, razbojniku Cefizlju in drugih ... Ob jezeru so si vzeli čas in raziskovali 
okolico, našli zanimive živali in rastline. Nabrali so tudi trsje. Nato so se odpravili 
v Selšček na Menišijo. Na prostoru za piknike Ločice so pomalicali in si ogledali, 
kako se poraja potoček. Na gozdni jasi so zaplesali Ringa, ringa raja, pozdravili 
sonce in spoznali pripovedko o ribji kraljici v Ribjeku. Za zaključek so se še malo 
poigrali in potekli. Po izredno lepem in zanimivem dnevu so se gospodu Janezu 
lepo zahvalili in odpravili proti Ljubljani. Sodelovali sta skupini: Cofki iz enote 
Vila: Petra Kočar in Matjaž Alič, in Škratki iz enote Sneguljčica: Nataša Hozjan in 
Tomaž Kocman.

•  Učenci so se seznanili z zanimivostmi o slovenskem krasu, ponovili so nastanek 
kraških jam: povezava s temami iz kemije, obiskali so in na terenu opazovali 
kraške pojave v manjši kraški jami, se seznanili z delovanjem karbidovke, v jami 
so spoznali pomen varovanja kraških jam in podtalnice (jama je bila v preteklosti 
manjše smetišče).



6 REZULTATI Vidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

78 79

•  Učenci so pridobivali teoretična znanja o krasu (izoblikovanost površja oziroma 
kraški tip reliefa, kraški pojavi: vrtače, uvale, kraška jama Dimnica ..., živalski 
svet v jamah, vodotoki na krasu, korozija, preperevanje kamnin, klima, ekološki 
problemi na tem občutljivem območju. Ogledali so si naravne značilnosti krasa.

•  Otroci so skupaj s starši obiskali Postojnsko jamo, si ogledali človeško ribico ter se 
seznanili z jamsko biotsko raznolikostjo, odšli so na planinski izlet ter si ogledali 
kraški ponor, spoznavali in preizkušali so propustnost tal, izvajali razne poizkuse 
z vodo in apnenecem.

•  Letos smo se prvič udeležili projekta » Kras v očeh otrok in mladostnikov«. Projekt 
smo razdelili na več segmentov in ga uspešno vključili v vzgojno- izobraževalni 
proces. Temo Kras smo obravnavali iz več zornih kotov. Pri pouku tehnike so 
učenci raziskovali ter nadgrajevali znanje o delu v steklu. Učitelj Slavko Lenaršič 
je na prikupen način približal učencem temo človeške ribice. Ogledali so si kar 
nekaj knjig in raziskali življenje te lepotice. Kot zaključek raziskovanju je sledila 
izdelava človeške ribice, ujete v steklo in mehurčke. Pri Slavku Lenaršiču so učenci 
OVI oddelkov izdelovali kraške hiše iz gline. Na preprost način je učitelj približal 
učencem tipičnost gradnje. Pri pouku tehnike pri Meti Košir so učenci raziskovali 
gradnjo tipične kraške hiše. Raziskovanje po spletu in knjigah je privedlo do 
ideje, da izdelamo maketo. Vendar ne navadne makete. Učenci so se »namučili« 
pri tolčenju kamenja in doslednem nanašanju kamenja na osnovo makete. Na ta 
način so doživeli tudi težko delo in življenje na krasu. Ob izdelavi makete so preko 
izkušenj spoznavali, zakaj je tak tip hiše tako značilen za to pokrajino. Učenci so 
bili na končni izdelek zelo ponosni. Da pa ne bi sebično naše pridobljeno znanje 
hranili samo zase, smo v goste na šolo povabili tudi učence OŠ Preserje. Predstavili 
smo jim projekt in jih povabili v skupinsko ustvarjanje mozaika na temo človeške 
ribice. Učenci so bili nad sodelovanjem izredno navdušeni, kot posledica pa je 
nastal izredno lep mozaik, ki bo s ponosom krasil našo šolsko avlo. Za izdelavo 
mozaika smo uporabili ostanke keramičnih ploščic po prenovitvi nekaj prostorov 
v šoli. Učiteljica Zorica Rucheton je dobila idejo, kako bi lahko kras vključili v 
vsakoletno šolo v naravi. In tako je nastalo petdnevno potepanje in raziskovanje 
krasa. Učenci so se seznanili z možnostmi preživljanja prostega časa v tej lepi 
pokrajini. Raziskovali so jame, čolnarili, plezali, se potepali po gozdovih in poljih. 
Ob tem so učenci sami naredili več ur posnetkov s kamero in pripravili zgoščenko. 
Na potepanja so se podali tudi s fotoaparatom in skozi svoje oči prikazali značilnosti 
krasa.

•  Učenci so si ogledali brežiški muzej in izkopanine iz Ajdovske oziroma Kartuševe 
jame (prazgodovina – mlajša kamena doba). Obiskali so Kostanjeviško jamo, 
se seznanili z njenim nastankom in spoznali jamske živali in rastline (netopirji). 
Izvedli so naravoslovni dan, terensko in raziskovalno delo v Kobilah – VODNA 
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IN GEOLOŠKA UČNA POT (vodovje, kraška polja, ponikalnice, rastlinstvo in 
živalstvo, kraške doline …). Ogledali so si Ajdovsko jamo in etnološko zbirko v 
Kobilah.

6.3.2.3 Kaj so učitelji pogrešali v projektu
•  Določenih aktivnosti ni bilo mogoče izpeljati z določenimi skupinami otrok – za 

nekatere aktivnosti bi potrebovali več časa.
•  Projekt je zelo dobro predstavljen in ponuja veliko različnih možnosti za vse – 

otroke iz vrtca in osnovnošolce. Ravno zato smo se za projekt tudi odločili. Gospa 
Suzana Vidmar mi je še dodatno posredovala predloge, kaj naj pri projektu delamo. 
Ničesar nismo pogrešali. Projekt je zelo dober.

•  Vsi, ki smo bili aktivni pri delu, smo delali z veseljem, zato pri projektu nismo 
pogrešali ničesar.

•  Učitelji so zelo vezani na drugo delo, tako da jim zmanjkuje časa za poglobljeno 
delo v projektu Kras.

•  Za nekatere aktivnosti bi potrebovali več časa oziroma podaljšujemo ta projekt na 
dve leti.

• Z realizacijo projekta in vsemi dejavnostmi smo zadovoljni.
•  Projekt je med učenci in tudi učitelji dobro sprejet, morda bi ga za kakšno šolo 

lahko nadgradili in razširili.
•  Projekt je zelo dobro naravnan za tiste, ki živijo v bližini Krasa. Pogrešali smo več 

usmeritev in splošnih smernic za delo.
• Projekt je potekal skladno z načrtom. Pri izvajanju nismo ničesar pogrešali.
•  Pri delu smo pogrešali predvsem obilico lepega vremena, saj je terensko delo 

odvisno od le-tega. Delo je bilo povezano tudi z večjimi stroški za šolo in učence, 
saj smo se morali pripeljati na določene lokacije ter plačati vstopnine in vodenje.

6.3.2.4 Vtisi učencev in učiteljev
•  Učenci so bili navdušeni, ker so sami aktivno sodelovali pri akcijah, z zanimanjem 

so v naravi nabirali rastline, različne kamnine, z zanimanjem so primerjali različne 
kamnine kraškega področja med seboj in ugotavljali različne fosile na apnenčasti 
kamnini.

•  Zelo smo bili zadovoljni s sodelovanjem z jamarji jamarskega društva Društvo 
ljubiteljev Križne jame. Izvedli smo celodnevni naravoslovni dan za vse učence 
in vključili tudi otroke iz vrtca. Ta dan je bil za učence in otroke iz vrtca res nekaj 
posebnega. Sodelovanje načrtujemo tudi v prihodnosti. Bili so polni vtisov in novih 
spoznanj o svetu, ki nam je zelo blizu, a hkrati tako nepoznan.

•  Vsi smo bili zelo navdušeni. Naša slikovna doživetja si lahko ogledate na naši 
razredni spletni strani: http://www2.arnes.si/~tselan/moj%20razred/animacija/
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razred.html 
•  Doživetja otrok pa bodo zapisana v šolskem časopisu.
•  Vse aktivnosti so potekale spontano, z veliko dobre volje, s tem si krepimo 

samozavest, vadimo nastopanje pred javnostjo. Navdušenje nad končnim 
rezultatom, nekateri starši so prišli tudi na zaključno prireditev, ponosni so bili na 
svoje otroke, starši cenijo delo mentorjev, ki vzpodbujajo otroke, da pokažejo, česa 
so sposobni in v tem tudi uživajo.

•  Učenci so večinoma z veseljem opravljali naloge v projektu. S svojim delom so 
bili izjemno zadovoljni, ponosni, če so lahko svoje delo pokazali ostalim in svoje 
izdelke videli na razstavi.

•  »Čas je in prav tako nujno potrebno, da začnemo razmišljati o prihodnosti in bolj 
skrbeti za naše okolje.« (Citat, M. Rudl, 2. letnik ET.) Spremenimo miselnost naših 
staršev in poskrbimo za to, da bodo začeli ločevati odpadke oz. da bodo nadaljevali 
z ločevanjem odpadkov.

•  Učenci so bili navdušeni, ker so sami aktivno sodelovali pri akcijah, z zanimanjem 
so v naravi nabirali rastline, opazovali živali.

•  Otroci so bili aktivni udeleženci raziskovalnega procesa in so z navdušenjem 
sodelovali, raziskovali in spoznali veliko novega s polno mero neprecenljivih 
izkušenj. Zelo pozitivne odzive, spodbudne za nadaljnje delo in dejavnosti, smo 
prejeli tudi s strani staršev. Vsi vzgojitelji smo zadovoljni z realizacijo projekta, 
doseženimi cilji in aktivno udeležbo otrok ter želimo s tovrstnimi dejavnostmi 
nadaljevati tudi v naslednjem šolskem letu.

• Učenci so nad obiskom jame navadno pozitivno presenečeni.
• Samo pozitivno.
•  Otroci in starši so bili zelo navdušeni nad obiskom Postojnske jame. Zanimiv jim 

je bil celoten projekt, še posebej zato, ker živimo na kraškem področju in so otroci 
spoznavali svojo okolico.

•  Za nagrado vsem sodelujočim sem ob koncu projekta organizirala ogled Postojnske 
jame. Zraven smo povabili tudi starše, ki so z navdušenjem sprejeli neformalno 
obliko druženja učiteljev in učencev. Marsikateri učenec in marsikateri od staršev 
je prvič obiskal Postojnsko jamo, zato je bilo navdušenje še toliko večje. Ob samem 
obisku Postojne smo sodelovali tudi na Eko delavnici, kjer smo iz odpadnih baterij 
izdelovali različne predmete.

•  Učenci so bili navdušeni nad ogledi jam in muzejev, saj so lahko nova znanja in 
informacije povezali s terenskim delom in tako spoznali del domače pokrajine ter 
njeno naravno in kulturno dediščino.

6.3.2.5 Najpogostejša vprašanja
•  Vprašanj med potekom projekta ni bilo. Tistim, katerih prijavnice sem prejela, sem 
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že na začetku glede na njihove interese posredovala dodatne smernice za delo na 
posamezni stopnji otrokovega razvoja (posebna navodila za delo v vrtcu in OŠ). V 
poročilih pa sem zasledila dva primera, ko so pogrešali dodatne usmeritve. Mislim, 
da so to ustanove, od katerih nisem prejela prijavnic in jim nisem mogla podati 
dodatnih navodil oziroma usmeritev.

•  Iz poročil lahko razberem, da je za večino projekt dober, za delo dovolj sprejemljiv 
in zanimiv tako za otroke kot tudi za učitelje. Prinaša navdušenje za aktivnosti v 
razredu in naravi, spontanost, veselje … Nekateri so se zaradi širine dejavnosti 
odločili projekt izvajati še naslednje leto.

•  Zgoraj navedeno potrjuje misel enega od vodij projekta: »Otroci so bili aktivni 
udeleženci raziskovalnega procesa in so z navdušenjem sodelovali, raziskovali 
ter spoznali veliko novega, s polno mero neprecenljivih izkušenj. Zelo pozitivne 
odzive, spodbudne za nadaljnje delo in dejavnosti, smo prejeli tudi s strani staršev. 
Vsi vzgojitelji smo zadovoljni z realizacijo projekta, doseženimi cilji in aktivno 
udeležbo otrok ter želimo s tovrstnimi dejavnostmi nadaljevati tudi v naslednjem 
šolskem letu.«

•  V enem poročilu sem zasledila tudi denarni problem, ko je potrebno vstopnino za 
jamo ali druge oglede plačati. Moje izkušnje so, da za večino dejavnosti ni potrebno 
plačevati, le nekoliko iznajdljivosti pri iskanju krajev za raziskave je potrebnih 
in pomoč ljudi, ki se ukvarjajo z določenimi dejavnostmi (npr. jamarstvom – v 
Sloveniji imamo veliko majhnih in lahko dostopnih jam, kjer lahko potekajo take 
dejavnosti).

6.3.2.6 Moja opažanja in predlogi za delo v prihodnje
 Opazila sem, da se dogaja zamenjava dveh projektov, in sicer Kras v očeh otrok 
in mladostnikov, ki ga vodi ga. Marjeta Marinčič pod okriljem podjetja Turizem 
Kras v Postojni, in Kras, priložnost za učitelje in učence pod okriljem mednarodnega 
projekta Ekošola kot način življenja, ki ga vodim jaz. V prihodnje bomo morali temu 
problemu posvetiti nekoliko več pozornosti. Več bo potrebno pojasnjevati, seznanjati 
in oglaševati za naš projekt. Dobro bi bilo tudi predstaviti projekt v okviru srečanja 
koordinatorjev Ekošol, tako kot so bili že predstavljeni nekateri projekti v lanskem 
letu.
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6.4 DELOVNI LISTI KOT UČNI PRIPOMOČEK
 Zaenkrat se izvajajo dejavnosti kraških vsebin v večjem okviru na OŠ Antona 
Globočnika Postojna, in sicer z uporabo dela delovnih listov. Analizo delovnih listov 
smo naredili na omenjeni šoli. Dejavnosti se izvajajo tudi na drugih osnovnih šolah, 
srednjih šolah in vrtcih kraškega in tudi nekraškega področja: OŠ Miren, OŠ Toneta 
Tomšiča Knežak, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, OŠ Miroslava 
Vilharja Postojna, Vrtec Postojna, OŠ Raka, OŠ Dutovlje, Podružnična šola Tomaj, OŠ 
Toneta Šraja Aljoše Nova vas, Podružnična šola Kostanjevica na Krasu. Po pogovorih 
z učitelji pa se dejavnosti izvajajo tudi drugod, samo ne pod okriljem projekta Kras.

6.4.1 Primeri izpolnjenih delovnih listov
 Priložen je primer sklopa delovnih listov treh učencev. Dva učenca nista bila na 
terenu. Prvi sklop je primer zelo slabega reševanja, drugi pa zelo dobrega. Tretji sklop 
pa je primer reševanja učenke, ki je bila na terenu. Podobne rezultate so dosegli tudi 
drugi udeleženci terenskih dejavnosti.

Učenec 1 (ni bil na terenu)
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Učenec 2 (ni bil na terenu)



6 REZULTATI Vidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

88 89



88

6 REZULTATIVidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

89



6 REZULTATI Vidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

90 91



90

6 REZULTATIVidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

91



6 REZULTATI Vidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

92 93

Učenec 3 (bila na terenu)
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6.4.2  Analiza rezultatov učencev pri izpolnjevanju delovnih 
listov

Graf	1:	Uspešnost	učencev	pri	reševanju	delovnih	listov	v	%

 Na grafu št. 1 je prikazana uspešnost pri reševanju delovnih listov v odstotkih. 
Rezultati analize kažejo, da učenci, ki niso bili na terenu, slabše oziroma v manjšem 
odstotku rešijo naloge z delovnih listov. Tako vidimo, da več kot 70 odstotkov nalog ni 
rešil nihče iz te skupine. Učenci, ki so bili na terenu in so izvajali dejavnosti, zapisane 
na delovnih listih, bolje rešujejo naloge. Kar 5 jih je rešilo naloge 90-odstotno.
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Graf	2:	Uspešnost	učencev	pri	reševanju	posameznih	nalog	v	delovnih	listih

 Na grafu št. 2 so prikazani rezultati reševanja posameznih nalog z delovnih listov 
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dveh skupin učencev. Ena skupina je bila na terenu, druga ne. V vseh nalogah so bili 
v reševanju boljši učenci, ki so se udeležili terenskega dela v poznavanju krasoslovnih 
vsebin. Vsi so imeli težave pri reševanju prve naloge, v kateri so morali zapisati formule 
spojin v procesu zakrasevanja. To so učenci 7. razreda, ki znanj iz kemije še nimajo 
in so rezultati temu primerni. Bolje so reševali naloge, ki se nanašajo na poznavanje 
živalskega in rastlinskega sveta (naloge št. 4, 9, 10, 11, 12).
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Graf	3:	Uspešnost	učencev	v	reševanju	posameznih	delovnih	listov

 Na grafu št. 3 so prikazani rezultati izpolnjevanja posameznih delovnih listov. 
Ponovno lahko vidimo, da so rešitve prvega delovnega lista slabe, kar se nanaša na 
poznavanje formul spojin (na znanje iz kemije, ki ga ti učenci še nimajo). Dobro so 
rešeni delovni listi o poznavanju živalskega sveta, rastlinskega sveta in o onesnaževanju 
okolja.
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 Na grafu št. 4 so prikazani rezultati analize reševanja posameznih nalog dečkov 
in deklic. Pri vseh nalogah so bile deklice uspešnejše v reševanju od dečkov. Zelo 
velike razlike so bile pri nalogah 9, 10 in 12, ki se nanašajo na razporeditev rastlin v 
vhodnemu delu jame. Domnevam, da je lahko vzrok temu ta, da dečki neradi rišejo, 
skicirajo. Ali se mogoče manj zanimajo za rastlinski svet. Zanimivo je, da niti na enem 
področju ne presegajo znanja deklet. Težko bi na podlagi rezultatov samo te analize 
ugotovila vzroke za to. Potrebno bi bilo narediti dodatne analize.
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Graf	4a:	Uspešnost	učencev	pri	reševanju	posameznih	nalog	v	delovnih	listih	glede	
na	spol

 Graf št. 4a podaja iste rezultate, je samo v drugačni obliki, da so bolje vidna 
odstopanja med dekleti in dečki.

6.4.3 Kaj si učenci mislijo o izvajanem delu 
 Učenci, ki so bili na terenu in so opravljali dejavnosti v zvezi s kraškimi vsebinami, 
večinoma lažje odgovarjajo na vprašanja in trditve v delovnih listih. Tudi odgovori so 
bolj natančni od odgovorov učencev, ki niso bili na terenu. Vsi učenci imajo težave 
pri samostojnem reševanju kemijskih reakcij oziroma poimenovanju spojin. Manj 
napak so naredili tisti, ki so bili na terenu. Večinoma niso odgovorili na vprašanje 
oziroma dopolnili skice o manjkajočih organizmih in dejavnikih v prehranjevalnem 
spletu učenci, ki niso bili na terenu. Odgovori učencev, ki so bili na terenu, o razlikah 
med površinskim in podzemnim hroščem, so bili natančnejši. Tudi vpliv okolja na 
onesnaževanje jamskega sistema in rastlinstvo na vhodu jame so le-ti opisali veliko 
natančneje.
 Iz zapisanega lahko sklepamo, da je znanje, pridobljeno na terenu, nekoliko boljše 
in trajnejše od tistega, ki je pridobljeno brez izkustvenih dogajanj. To pa potrjuje, da 
sem s svojim delom na pravi poti.
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6.5 ANKETA UČITELJEV
 Učitelji naše šole so v šolskem letu 2008/09 in 2009/10 sodelovali v projektu Kras. 
Po opravljenem delu so bili naprošeni, da izpolnijo anketne vprašalnike. 

6.5.1 Zbirnik anketnega vprašalnika 
 Anketa je bila namenjena učiteljem, ki so sodelovali v projektu Kras, in je bila 
anonimna. Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno za predstavitev dela v projektu 
KRAS, po priporočilih mednarodne komisije, in v magistrski nalogi.
 Anketo je prejelo 59 učiteljev in učiteljic na šoli. Izpolnjene obrazce je vrnilo 10 
učiteljev in učiteljic. Vsi v projekt vključeni učitelji so bili z višjo ali visoko izobrazbo 
pedagoške smeri. Vsi učitelji imajo več kot desetletne delovne izkušnje. Na področju 
izobraževanja ima take izkušnje 70 % vprašanih. Večina jih je zaposlenih na razredni 
stopnji (1.–5. razred 80 %) in poučujejo vsa predmetna področja. Doizobražuje se 
jih 90 %, ker so prepričani, da si mora vsak človek znanje nenehno dopolnjevati in 
nadgrajevati z novimi spoznanji. Vsi učitelji vidijo možne povezave krasoslovnih 
vsebin na vseh predmetnih področjih in v povezavi z učnim načrtom. 

6.5.2 Rezultati ankete
 Anketo sem razdelila vsem učiteljem in učiteljicam na šoli (59). Večina poučujejo 
vse predmete na razredni stopnji. Razen dveh imajo vse več kot 20 let delovne dobe 
v vzgoji in izobraževanju. Razen ene se vse redno doizobražujejo, ker vidijo v tem 
dopolnilna znanja. Večina jih je zapisala, da lahko vsebine krasa povežejo v vsa 
predmetna področja. Ostali učitelji in učiteljice niso izpolnile ankete, kar je za našo 
šolo kar običajna slika na vseh področjih dela.
 Rezultati ankete so podrobneje predstavljeni v poglavju 5.3.
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7 DISKUSIJA
 V šolskih učnih načrtih je izredno malo časa namenjenega učenju krasoslovnih 
vsebin, čeprav živimo v deželi s skoraj 44 % kraškega ozemlja. Kras je življenjsko 
pomemben ekosistem z naravnimi, kulturnimi in drugimi danostmi. Delo v osnovni šoli 
je mogoče prilagoditi okolju, v katerem živimo, in to na vseh predmetnih področjih. In 
ravno to je bil namen moje naloge: da osvetlim možnosti vnosa krasoslovnih vsebin na 
vsa predmetna področja.
 Narava je vse bolj ogrožena. Z izobraževanjem od malih nog lahko na tem 
področju marsikaj spremenimo. Kajti le ljudje, ki poznajo kompleksno delovanje 
narave, ki poznajo določene strukture, ki so zelo kompleksne, lahko bolje gospodarijo 
z določenim okoljem.
 Tudi zaradi tega sem prevzela najprej strokovno sodelovanje, nato pa vodenje 
projekta Kras pod okriljem projekta Ekošola kot način življenja. Od tu je tudi ideja, 
da bi šolski kurikulum ali učni program za posamezne predmete osvežili s tematskim 
sklopom Kras kot dodano vrednostjo in tako obogatili pouk in obšolske dejavnosti.
 Že tretje leto predstavljam vsebine krasa tudi skupini nadarjenih otrok na šoli. V 
tem šolskem letu smo to razširili na osnovne šole v celi občini, kar se mi zdi dober 
premik v pozitivno smer.
 Priprava delovnih listov terja veliko časa, idej … V mojih delovnih listih je veliko 
prilagoditev za delo v kraški pokrajini, hkrati pa enake delovne liste lahko skoraj v 
celoti uporabimo (z manjšimi spremembami) tudi za druga območja.
 Delovni listi so pripravljeni tako za delo na terenu kot tudi v razredu in so sad 
dolgoletne pedagoške prakse. Ne nazadnje tudi mojega osebnega zanimanja za delo 
na terenu s tako imenovano metodo raziskovalnega dela. To pa zato, ker menim, da je 
tak način boljši, na ta način pridobljeno znanje večje in dolgotrajnejše, hkrati pa tudi 
posamezniki pridobivajo izkušnje. 
 Serija delovnih listov je model, ki ga preizkušamo. Temelji na osebni zamisli in 
oblikovanju delovnih listov, preizkušanju le-teh na terenu, popravljanju delovnih listov 
v sodelovanju z učitelji praktiki in učenci udeleženci ter na pregledu strokovnjakov s 
posameznega področja. Vsak del vsebuje aktivnosti, ki učence privedejo k spoznanju 
o določenih stvareh na temo kraške oblike.
 Z izvajanjem naloge se učenci na praktičen način seznanijo z raziskovalnimi 
metodami, načinom raziskovalnega dela, nadgradijo svoje znanje, osvojijo nova znanja, 
bolje razumejo težje razumljive stvari oziroma teme teoretičnega spoznavanja krasa. 
Število delovnih listov v taki meri, kot je predstavljeno v tem delu, še ni zaključeno. V 
mislih imam še veliko novih idej, ki se že oblikujejo v uporabno obliko, ki bo izvedena 
v prihodnjih letih. Menim, da je v delu predstavljeno dovolj gradiva za vsa področja 
proučevanja krasa za izhodišče dela z mladimi.
 Smisel terenskega dela je v tem, da se otrokom omogoči stik z naravo. V naravi 
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pridobivajo nova znanja in poglabljajo že osvojena znanja. S takim načinom dela lahko 
povezujejo tudi znanja z različnih predmetnih področij. Pri delu uporabijo čim več 
čutil. Ob delu jih opozorimo na vrednote za vzpostavitev pravega odnosa do narave in 
ljudi. S tem, ko spoznavajo svoje okolje, se naučijo varovati to občutljivo pokrajino in 
postanejo tudi bolj odgovorni.
 Naredila sem analizo izpolnjenih delovnih listov učencev, ki so s pomočjo delovnih 
listov predstavljeni v poglavju Rezultati. Primerjala sem rezultate na delovnih listih 
skupine učencev, ki so se udeležili terenskega dela, in učencev, ki niso bili na terenu. 
Iz rezultatov, pridobljenih s to analizo, lahko ugotovim, da učenci, ki so bili na terenu 
in so opravljali dejavnosti v zvezi s kraškimi vsebinami, večinoma lažje odgovarjajo 
na vprašanja in trditve v delovnih listih. Tudi njihovi odgovori so bolj natančni od 
odgovorov učencev, ki niso bili na terenu. Vsi učenci imajo težave pri samostojnem 
reševanju kemijskih reakcij oziroma poimenovanju spojin. Manj napak so naredili 
tisti, ki so bili na terenu. Pridobljeno znanje je dolgotrajnejše. 
 Analiza izpolnjenih delovnih listov je bila narejena na manjšem vzorcu učencev 7. 
razreda (12 učencev je bilo na terenu, 12 učencev se take oblike dela ni udeležilo). Vem, 
da bi moral biti vzorec za natančno analizo narejen na večjem številu učencev, vendar 
iz dolgoletnih pedagoških izkušenj lahko trdim, da dobljeni rezultati ne odstopajo od 
realnosti.
 Menim, da so delovni listi uporabni tudi za druge učitelje ali tiste, ki jih ta tema 
zanima. Prihranijo jim precej časa, ker je izdelava delovnih listov lahko zelo zamudna.
 Seveda delo ne sme potekati samo in zgolj na terenu. Priprave za delo morajo biti 
pred terenskim delom. Delo se mora zaključiti s povzetki, razpravo po opravljenem 
terenskem delu, kajti le tako bo celostno.
 Presenetilo me je, da se učitelji niso spoprijeli z dejavnostmi, ki so povezane z 
zgodovino, arhitekturo, običaji, navadami, prehrano, družabnimi igrami in podobnim.
Učenci so dejavnosti večinoma opravljali z veseljem. S svojim delom so bili zadovoljni. 
Srečni, ko so svoje izdelke lahko videli na razstavi in ko so svoja videnja lahko 
predstavili obiskovalcem na delavnicah. Take oblike dela si še želijo. Dodali bi še 
kakšno nalogo. Presenetilo jih je spoznavanje domačega terena na nekoliko drugačen 
način. Nekaterih krajev sploh niso poznali (npr. jamo pod Pečno rebrijo).
 Učiteljem se je porodila marsikatera nova ideja za izvajanje dejavnosti tako med 
rednim poukom kot tudi pri izbirnih predmetih, krožkih, pri delu z nadarjenimi … 
Nekateri imajo že veliko idej za naslednje šolsko leto. Delovno gradivo smo pripravljali 
za vsako dejavnost posebej, nato smo zbirali predloge, kritike, pohvale, ki jih bomo pri 
naslednjih obiskih terena in dejavnostih upoštevali. V prihodnje bi bilo dobro pridobiti 
še mnenja staršev. 
 Projekt je bil pri učencih lepo sprejet, saj zelo radi raziskujejo domače okolje in so 
ponosni, da živijo na krasu. Zavedajo se tudi, da je potrebno domače okolje zelo dobro 
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poznati in zanj skrbeti, saj bomo le tako lahko živeli drug z drugim.
 Otroci zelo radi spoznavajo Slovenijo, še posebej takrat, ko so sami aktivni, ker 
se zavedajo, da je ne poznajo prav dobro. Voditeljica projekta pravi, da ji je všeč, ker 
projekt poteka čez celo šolsko leto. Da bi bilo zelo dobro, če bi prišlo do izmenjave 
dijakov; da bi odšli npr. za en teden na Kras ter podrobneje in aktivneje spoznali 
lepoto tega predela Slovenije. Naša domača pokrajina ponuja nešteto možnosti za 
raziskovanje in nadaljnje učenje.
 Ugotovili so, da kljub temu da živijo otroci na krasu, slabo poznajo njegove 
značilnosti. Voditeljici projekta se zdi, da v učnih načrtih pri različnih predmetih 
manjka predvsem še veliko vsebin, ki bi še bolj povezale otroke s krasom, saj je le-
ta nam najbližja pokrajina in odlična učilnica na prostem. Vse dejavnosti izven šole 
pripomorejo k motivaciji otrok, k lažjemu razumevanju in dopolnjujejo teoretično 
znanje. Kras je zelo pomemben del našega ekosistema, zato se ji zdi nujno dvigniti 
zavest otrok in ostalih ljudi o varovanju kraške pokrajine.
 Z vključevanjem vsebin krasoslovja s pomočjo terenskega dela in uporabo vseh 
čutil so bili zelo zadovoljni tudi otroci iz vrtca Postojna, njihova vzgojiteljica in njena 
pomočnica. Dejavnosti in potek so predstavili tudi drugim zaposlenim v vrtcu. 
 Za učence prve in druge triade je nujno prilagajanje nekaterih delovnih listov, saj so 
naloge, kjer so kemijske reakcije, zapisi spojin … zanje nerazumljive. Učenci 5. in 6. 
razreda s pomočjo tak delovni list rešijo, v zadnji triadi pa je dovolj znanja za rešitev 
preprostih kemijskih reakcij. Težko razumljiv jim je tudi prehranjevalni splet, čeprav 
se ga pri obravnavanju ekosistemov v drugi in tretji triadi kar nekajkrat omeni. Pri 
fizikalno-kemijskih meritvah moramo učence opozoriti, da merjenja nimajo absolutnih 
rezultatov, možne so napake. Mislila sem, da bodo naloge prelahke za učence 8. in 
9. razreda OŠ, pa se je izkazalo, da niso. Pri vsakem delovnem listu je še kakšno 
vprašanje, naloga, ki da učencem misliti, ali imajo pravi odgovor ali ne.
 Iz zapisanega lahko sklepamo, da je znanje, pridobljeno na terenu, nekoliko boljše 
in trajnejše od tistega, ki je pridobljeno brez izkustvenih dogajanj. To pa potrjuje, da 
sem s svojim delom na pravi poti.
 Moj glavni namen je bil vpeljati krasoslovne vsebine v slovenski šolski kurikulum, 
v učne programe za posamezne predmete, v slovenske osnovne šole. Posredno je 
podana možnost uporabe le-teh v vrtcih, srednjih šolah in v interesnih skupinah pri 
nas.
 Tako ob vsem tem delu nisem uspela pogledati, če oziroma na kakšen način ta 
oblika dela poteka še v kateri drugi izmed držav, ki so na kraškem območju. Menim, 
da bi bilo to zanimivo raziskati in je to mogoče izhodišče za novo raziskovalno nalogo.
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8 ZAKLJUČEK

 To delo je pokazalo, da: 
• se učenci pri neposrednem delu več naučijo;
• se z intenzivnim delom na terenu poglobi znanje učencev;
• je pridobljeno znanje dolgotrajnejše;
• je samostojno delo učencev boljše in zanimivejše;
•  tako spoznajo svoje ožje domače okolje, ki ponuja nešteto možnosti za raziskovanje 

na vseh predmetnih področjih, ki jih nezavedno povezujemo;
• tu se najde vedno za nas kaj novega, neodkritega, zanimivega;
• je pri delu možna uporaba velikega števila čutil;
• se oblikuje nek odnos do narave, naravnih in kulturnih danosti; 
• delo poteka lahko celo šolsko leto in več let zaporedoma.

 Otroci si želijo več dejavnosti, kjer sami aktivno sodelujejo. Tudi zato se mi zdi 
moje delo prilagojeno tem potrebam. Vedno bolj ugotavljamo, da ljudje svojega kraja 
bivanja skoraj ne poznamo oziroma ga slabo poznamo in to je eden od možnih načinov 
da to spremenimo.

 Dobro je zaradi:
• neposrednega stika z naravo;
• čustvenega doživljanja okolja, v katerem se gibljemo;
• bolj poglobljenega in boljšega znanja;
• drugačnih oblik in metod dela;
• spontanega povezovanja znanj z različnih predmetnih področij;
• spodbujanja k večji angažiranosti in samostojnosti;
• aktiviranju predznanj, novih idej … za reševanje problemov.

 Slabosti:
• delo je vezano na vremenske razmere;
• pripravljenost oziroma nepripravljenost izvajalcev na medpredmetne povezave;
• zmožnost posameznikov v povezovanju znanj z različnih predmetnih področij;
•  za izvedbo in osvojitev znanja je potrebno nekoliko več časa, ker je potreben čas 

za odhod na teren, terensko delo, prihod s terena, analizo in sintezo pridobljenih 
rezultatov ter predstavitev le-teh in diskusijo po terenskem delu.
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POVZETEK V SLOVENSKEM JEZIKU

 Kras je del zemeljske skorje na vodotopnih kamninah, ki jih raztaplja voda; proces 
se imenuje korozija. Za kras je značilna podzemeljska (kraška) hidrologija in posebne 
površinske (škraplje, vrtače, kraška polja) ter podzemeljske (jame) oblike. Kras 
zavzema okrog 15 % Zemljine površine. V Sloveniji 44 %.
 Kras (Carso) je apnenčeva planota med Tržaškim zalivom in Vipavsko dolino južno 
od reke Soče. Kras sodi v Sredozemlje, vendar sredozemske vplive močno zmanjšujeta 
njegova lega daleč na severu in nadmorska višina (planota je 200–500 m nad morjem).
 Pivška kotlina leži na jugozahodu Slovenije. To je pokrajina ob reki Pivki. Kotlina 
je z vseh strani obdana s kraškimi planotami. Na severu se strmo dvigata Nanos in 
Hrušica, na vzhodu, jugovzhodu in jugu Javorniki in Snežniški masiv, na zahodu 
pa Taborski hrbet in Slavinski ravnik. Tako zaobkrožena kotlina sega od Šembij in 
Koritnic na jugu, do Strmce in Gorenj na severu ter Ravbarkomande na vzhodu in 
Razdrtega na zahodu.
 Izbran teren za spoznavanje krasa, ki se nahaja v Pivški kotlini, je v okolici 
Prestranka. Na izbranem ozemlju bomo preučevali vodo, kamnine, prst, floro, favno, 
kraške oblike itd., s pomočjo delovnih listov. Delo bo potekalo v obliki raziskovalnega 
dela učencev.
 V osnovnih šolah kras sedaj učenci spoznavajo samo pri nekaterih predmetih 
(naravoslovje, geografija), in to le v izredno skrčeni obliki (le nekaj ur v šolskem 
letu, 1–2 uri (Učni načrt za naravoslovje 5.r)). Da bi proučevanje krasa poenotili in 
ga obdelali celostno, sem se odločila za magistrsko nalogo na to temo. Že nekaj časa 
se v vodstvu projekta Ekošola kot način življenja poraja ideja, da bi šolski kurikulum 
ali učni program za posamezne predmete še posebej osvežili s tematskim sklopom 
KRAS kot dodano vrednostjo in tako obogatili pouk in obšolske dejavnosti. Samo 
idejo je oblikovala ga. Nada Pavšer, nacionalna koordinatorica Ekošole, sama pa sem 
oblikovala program za vnos krasoslovnih vsebin v OŠ oziroma lahko tudi v vrtce, 
srednje šole ali druge interesne skupine. Ta program je tudi osnova moje magistrske 
naloge in je tu v pisni obliki predstavljen.
 V tem delu gre za spoznavanje učencev s krasom. Glavni cilj je, kako lahko otroci 
najbolje spoznajo naravo in kras na naraven in preprost ter učinkovit način. Temelji na 
terenskem delu, podkrepljenim z različnimi vrstami znanja.
 V delu sem oblikovala en model spoznavanja vsebin krasa, ki bi se lahko uporabljal 
v osnovnih šolah. Predlagan program se lahko izvaja tudi v vrtcu (poteka v dveh vrtcih), 
srednji šoli (poteka v eni), pa tudi za odrasle s prilagoditvami nalog, z namenom:

•  da se udeležencem omogoči stik z naravo (večina dejavnosti lahko poteka v 
naravi);

• da pridobijo in poglobijo znanje o krasu;
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• da povežejo različna znanja z različnih predmetnih področij;
• da uporabijo svoja čutila;
• da se naučijo varovati občutljivo kraško okolje in odgovornega ravnanja z naravo.

 Glede na to, da je Slovenija kraška dežela (kras zavzema skoraj polovico dežele), 
moramo še posebej varovati to našo danost. To je svet s posebnimi pokrajinskimi 
površinskimi in podzemnimi oblikami (požiralniki, zaprte depresije, jame, izviri 
…). Na slovenskem krasu se je začelo tudi razvijati krasoslovje kot znanost. Kras je 
življenjsko pomemben del našega ekosistema, ki je izredno ranljiv zaradi njegovih 
značilnosti (odsotnost na primer površinskega varovalnega plašča iz prsti in direkten 
prenos snovi skozi odprte kanale v podzemlje brez samoočiščevalnih sposobnosti). 
Tu smo vezani na podzemno vodo, ki je zaradi dejavnosti človeka zelo ranljiva in 
ogrožena. Vemo pa, da brez vode ni življenja. Zato je nujno dvigniti zavest ljudi o 
potrebi varovanja kraške vode in drugih naravnih dobrin, da bi ohranili pokrajino. 
 Da bi ohranili naravo, moramo dobro gospodariti z njo. To pa lahko storimo le 
tako, da poleg ustrezne zakonodaje, upravnih služb tudi vzgajamo in izobražujemo 
že otroke. To lahko dosežemo s skupnimi napori celotne družbe, ne le strokovnjakov. 
Družbenoekonomski interesi morajo biti uravnoteženi z interesi okolja. Pridobiti si 
moramo ustrezno znanje o strukturi in delovanju krasa, ki je zelo kompleksno. To pa 
nam da lahko le ustrezno izobraževanje, ki ga nudi usposobljeno osebje.
 Ljudje se moramo zavedati življenjskega pomena ekosistema. Ozaveščati moramo 
ljudi – predvsem otroke – o pomenu ustrezne rabe zemljišča, ustreznega načrtovanja, 
razumni rabi vodnih in drugih virov, uvedbi varstvenih območij, previdnejšemu ravnanju 
s škodljivimi snovmi, poznavanju delovanja sistema, spremljanju (monitoringu) 
itd. Ker če razumemo vzroke ukrepov, jih običajno veliko lažje sprejmemo in tudi 
upoštevamo.
 Moj predlog je, da bi vsi učitelji na svojem predmetnem področju imeli možnost 
vnašanja posameznih vsebin krasoslovja v svoje delo. Vse dejavnosti bi izvajali 
interdisciplinarno. Povezovali bi vsa predmetna področja, na primer:

 -  slovenski jezik – krasoslovni izrazi in njihova interpretacija, ustvarjanje poezije, 
proze, rebusi, uganke, križanke …;

 -  tuj jezik – prevajanje v različne jezike, komunikacija z drugimi državami, izvor 
besed, mednarodni termini …;

 - matematično – izračuni količin razmerij, porabe …; 
 - zgodovinsko – izvor poimenovanja, razvoj skozi zgodovino …;
 - likovno izražanje – slike, izdelki, fotografije …;
 -  glasbeno izražanje – uglasbitev ustvarjene poezije, poustvarjanje zvokov narave 

…; 
 - kemija – kemijske analize, zakonitosti …;
 - biologija – raziskave tal, vode, rastlin, živali …;
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 -  geografija – geomorfologija, kartiranje, orientacija …; varovanje okolja in ne 
nazadnje 

 - mednarodno sodelovanje (mednarodna krasoslovna šola).
 Za izvedbo dejavnosti uporabljamo vsa čutila (vid, sluh, čutilo za tip, vonj in okus 
le z nenevarnimi snovmi) in vrednote, ki so opisane v Mavrici vrednot, za vzpostavitev 
pravega odnosa do narave in ljudi.
 Učitelj ima na razpolago osnovne informacije s posameznega področja in seznam 
literature za večjo informiranost ter izdelane priprave, ki jih lahko preoblikuje po 
svojih potrebah. Te priprave vsebujejo osnovne podatke (teoretične osnove, okvirni 
razred oziroma starost otrok za izvedbo posamezne naloge, okvirni kraj dela, učno 
temo, učno enoto, učno-vzgojne cilje, učne oblike, učne metode, učne pripomočke, 
mogočo povezavo z drugimi predmeti, delo učenca v razredu in na terenu) ter delovne 
liste za učence, katere učitelj lahko priredi za svoje potrebe. Delo poteka v razredu, 
predavalnici, na terenu (jame, kraško površje, suhi travnik, kraško jezero, reka, potok, 
mlaka, gozd …), v laboratoriju itd. Lahko preko celega leta in neomejeno dolgo, 
odvisno od interesnih skupin.
 Z izvajanjem nalog, zapisanih na delovnih listih, in samim terenskim delom se učenci 
na praktičen način seznanijo z raziskovalnimi metodami, načinom raziskovalnega 
dela, nadgradijo svoje teoretično znanje, osvojijo nova znanja, bolje razumejo težje 
razumljive stvari oziroma teme teoretičnega spoznavanja. Pridobljeno znanje je 
dolgoročnejše. Učenci imajo mnogo idej, tako dobrih kot tudi manj uporabnih. Pri 
praktičnem delu na terenu lahko svoje ideje preizkušajo, jih potrdijo ali zavržejo. 
Nekateri posamezniki na ta način pokažejo svoja znanja in spretnosti, ki jih v razredu 
ne bi. Naučijo se sodelovalnega dela, eksperimentalnega dela, raziskovanja različnih 
procedur …
 Otroke s takim načinom dela navajamo na varovanje izredno občutljivega 
življenjskega prostora. Kajti le z učenjem in spoznavanjem zakonitosti lahko učence 
in ostale ljudi navajamo na zavedanje o pomembnosti različnih prostorov in o njihovi 
soodvisnosti. Naučimo jih pravilnega ravnanja in gospodarjenja.
 Delovne liste za delo v jamah sem preverila večkrat v daljših časovnih presledkih 
z različnimi učenci. Nekajkrat smo raziskovanje izpeljali v celoti, nekajkrat pa samo z 
delovnimi listi, primernimi za delo v sami jami.
 V vseh primerih so se delovni listi izkazali kot dobri. Teoretične osnove so se 
izkazale kot primerne. Delovni listi za poročila (po opravljenem terenskem delu) 
morajo biti prilagojeni delovnim listom za delo na terenu (vrstni red, prostor za pisanje, 
risanje …).
 V tem delu so predstavljeni učni načrti v osnovni šoli s prilagoditvami na temo kras 
za posamezna predmetna področja, Ekošole, vključene v projekt Kras pod okriljem 
projekta Ekošola kot način življenja, rezultati njihovega dela, delovni listi, uporabljeni 
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na terenu, misli učencev o terenskem delu in uporabi delovnih listov, analize znanj 
učencev, ki so bili na terenu in tistih, ki niso bili, in ankete učiteljem ter njihovi 
komentarji, pripombe, ideje.
Kaj so prinesli rezultati?
 Rezultati terenskega dela z uporabo delovnih listov so pokazali, da se z intenzivnim 
delom, pozitivnimi vzpodbudami, nevsiljenim popravljanjem napačnih predstav … 
bolje nadgradi osvojeno znanje v razredu in osvoji nova spoznanja, oblike in metode 
dela. Učenci raje sodelujejo v takih oblikah dela, so bolj sproščeni in spontani. Pri 
takem načinu dela imajo veliko idej, ki jih lahko preizkusijo. Svoje trditve potrdijo 
ali ovržejo. Do izraza pridejo lahko tudi učenci, ki se v razredu ne morejo izkazati, 
tisti, ki imajo specifične danosti … Ob tem spoznavajo svoje okolje, ki ponuja nešteto 
možnosti za raziskovanje. Učitelju daje možnost drugačnega načina dela, prilagajanja 
vsebin, metod in oblik dela. Delovne liste lahko uporabi posamezno, v sklopih take, 
kot so ali pa jih predela v obliko, ki je njemu bližja.

Prilagoditev učnih načrtov s cilji na temo kras 
 Učitelji na naši šoli so bili naprošeni, da pregledajo učne načrte in podajo mnenje 
o vnosu kraških vsebin v učne načrte. Pri posameznih predmetih smo ugotovili, da 
bi bilo možno vnesti v učni načrt tudi vsebine s področja krasa. Rezultat pregleda je 
podan v preglednici.

TABELA ŠT. 3: PREDMETNA PODROČJA UČNIH NAČRTOV S PRILAGOJENIMI 
VSEBINAMI IN CILJI NA TEMO KRAS

RAZRED OZ. 
PREDMET

VSEBINA CILJI

1. razred: Športna 
vzgoja
Spoznavanje 
okolja
Likovna vzgoja

Glasbena vzgoja

Slovenščina

Plesne igre: otroški 
ljudski plesi
Življenjska okolja v 
bližji okolici šole
Kip, oblikovanje 
kipa
Glasbene igre in 
glasbena zgodba
Avdioposnetek, opis 
prostora, stavbe, poti

Razvija gibalne in ritmične sposobnosti.

Spoznava življenjska okolja v ožji okolici šole ter živa 
bitja v njej.
Modelira enostavno statično figuro, kapnik, človeško 
ribico.
Poglablja melodični posluh z igro posnemanja fraz.

Posluša, gleda in razčlenjuje govorjena ali glasno brana 
neumetnostna besedila.



108

POVZETEKVidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

109

2. razred: Športna 
vzgoja
Spoznavanje 
okolja

Likovna vzgoja

Glasbena vzgoja

Slovenščina

Plesne igre: otroški 
ljudski plesi in igre
Življenjska okolja v 
bližji in širši okolici 
šole
Kip, oblikovanje 
kipa
Glasbene igre in 
glasbena zgodba
Avdioposnetek, opis 
prostora, stavbe, poti

Razvijanje gibalne in ritmične sposobnosti.

Spoznava življenjska okolja v ožji in širši okolici šole ter 
živa bitja v njih.

Modelira enostavno statično in dinamično figuro, kapnik, 
človeško ribico, jamskega pajka …
Poglablja melodični posluh z igro posnemanja fraz, z 
glasbili zvočno upodablja kratke zgodbe in dogodke.
Posluša, gleda in razčlenjuje govorjena ali glasno brana 
neumetnostna besedila.

3. razred: 
Spoznavanje 
okolja

Likovna vzgoja

Slovenščina

Narava in letni časi

Življenjska okolja

Uporaba mehkega 
materiala

Neumetnostna 
besedila

Opazuje spremembe v naravi in dejavnosti človeka, 
vezane na letni čas.
Spozna življenjska okolja v ožji in širši okolici šole ter 
živa bitja v njih.
Oblikuje polne in votle oblike iz mehkega materiala z 
odvzemanjem in dodajanjem.
Posluša, gleda, razčlenjuje govorjena neumetnostna 
besedila.
Tvori in razčlenjuje krajša neumetnostna besedila.
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4. razred: 
Spoznavanje 
okolja

Jaz in narava
Spoznajo živa bitja 
ter okolja, v katerih 
žive.
Spoznajo, kako so 
živali, rastline in 
ljudje povezani med 
seboj ter z neživo 
naravo.
Spoznajo, da se 
živa bitja po smrti 
razgradijo.
Spoznajo, da imajo 
rastline, živali in 
človek lastnosti, ki 
jim pomagajo živeti 
v njihovih okoljih.
Spoznajo, da živa 
bitja potrebujejo 
za življenje hrano, 
vodo, zrak, svetlobo 
…
Spoznajo 
najpomembnejše 
okoljske probleme 
in načine reševanja 
le-teh.
Kaj zmorem narediti
Vedo, da je voda 
lahko onesnažena, 
čeprav tega ne vidijo.

Spoznavajo gibanja 
teles v vodi in zraku.

Živa bitja v življenjskih okoljih (izbor iz življenjskih 
okolij).
Prehranjevalne povezave med živimi bitji, življenje, 
umiranje in razkroj živih bitij, lastnosti živih bitij v 
povezavi z življenjskim okoljem.
Potrebe živih bitij za življenje: voda, zrak, hrana, okolje, 
snovi v prsti.
Problemi onesnaževanja zraka, vode, tal, spreminjanje 
življenjskega okolja, reševanje problemov onesnaževanja 
okolja.

Pri raziskovanju uvajamo čim več raziskovalnih 
postopkov (načrtovanje, napovedovanje, postavljanje 
hipotez, eksperimentiranje, sporočanje, uporaba 
preglednic, grafov).
Voda in zrak upočasnita padanje.
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4. razred: 
Naravoslovje in 
tehnika

Spoznavanje 
družbe

Prst je zmes.

Pitna voda

Naravne danosti

Spoznavajo vrste prsti glede na okolje.
Spoznavajo glavne onesnaževalce prsti.
Ugotovijo, kako onesnažena voda, odpadna olja in 
tekoča goriva onesnažujejo prst.
Vedo, da lahko pride do onesnaženosti prsti pri poplavah.
Ugotovijo vzrok onesnaženosti prsti ob avtomobilskih 
cestah.
Učijo se preudarno spreminjati okolje.
Spoznavajo, da morajo varčevati z naravnimi viri, kar 
pomeni, da je treba ohranjati različnost in pestrost v 
naravi.
Oblikujejo pozitiven odnos do narave in tehnike ter 
kritičen odnos do posegov v naravo.
Spoznajo pomen podtalnice kot vira pitne vode.
Razumejo pomen varovanja vode in omejenost vodnih 
zalog.
Spoznajo lastnosti vode za pitje.
Spoznajo nevarnost pitja onesnažene vode.
Naštejejo onesnaževalce voda in podtalnice.
Pojasnijo posledice onesnaževanja vode ob slikovnem 
gradivu.
Spoznavajo naravne danosti kot pogoj za življenje ljudi 
danes, v preteklosti in prihodnosti (ob primerih).
Znajo pokazati naravne značilnosti domače pokrajine in 
izrabo tal (peskovnik, risba, zemljevid …).
Znajo ob primerih uvideti vloge posameznih dejavnikov, 
ki vplivajo na oblikovanost površja.
Ugotavljajo vpliv človeka na spreminjanje narave (ob 
primerih) in ga vrednotijo.
Razumejo povezanost, odvisnost gospodarskih 
dejavnosti s pokrajinskimi osnovami nekoč in danes 
(obrt, turizem …).
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Slovenščina

Glasbena vzgoja

Umetnostno besedilo

Narečja in običaji 
pokrajin

Vrednotijo pozitivne in negativne vplive gospodarskih 
dejavnosti v dani pokrajini.
Znajo pokazati lego dinarskega sveta na zemljevidu 
Slovenije.
Znajo ob slikovnem gradivu in kartah prepoznati ter 
opisati pokrajinske značilnosti dinarskega sveta (površje, 
vode, videz naselij, izraba pokrajine …).
Spoznajo slovensko (dinarsko) tipičnost.
Spoznajo gospodarski pomen visokih in nizkih planot.
Spoznajo naravno enoto dinarski svet.
Spoznajo površinske in podzemne kraške oblike.
Znajo našteti naše najbolj znane turistične kraške jame.
Spoznavajo gospodarski pomen podolij in presihajočega 
Cerkniškega jezera.
Spoznajo dodatne gospodarske dejavnosti: žagarstvo, 
mletje, suhorobarstvo …
Spoznajo pomen prometnih poti v dinarskem svetu.
Učenec posluša in razume pripovedovanje ali branje 
umetnostnega besedila.
Učenec zazna in doživi pesem: s posebej oblikovanim 
govorom ponazarja razpoloženje besedila, doživeto 
recitira besedilo.
Učenec poustvarja po obravnavanih besedilih.
Poslušajo opis kraja.
Razumejo poslušano besedilo, tj. prepoznavajo temo, 
ključne besede, bistvene in manj bistvene podatke.
Povzemajo vsebino besedila z dopolnjevanjem miselnega 
vzorca.
Ustno obnavljajo opis kraja ob miselnem vzorcu.
Poiščejo podatke po priročnikih.
Tvorijo govorjeni opis naravnega pojava.
Poročajo o svojih ugotovitvah …
Spoznavajo narečja in običaje pokrajin.
Seznanijo se s skladatelji po posameznih pokrajinah in 
njihovimi deli.
Pojejo pesmi, jih spremljajo na mala glasbila.
Ustvarjajo pesmice.
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Slovenščina Kraji in države Opis kraja (imena prebivalcev, sklanjatve).
Učenci berejo krajša neumetnostna poljudnoznanstvena 
besedila (opis kraja).
Obnavljajo in razčljenjujejo besedilo, povedo svoje 
mnenje o njem in ga poskušajo utemeljiti, ga tudi 
besedno in slovnično razčlenijo.
Sami pišejo krajše besedilo (opis kraja).
Po različnih virih iščejo manjkajoče podatke.
S pomočjo učitelja oblikujejo besedilo (vsebinske, 
slovnične, slogovne in pravopisne napake odpravljajo).
Sami govorno nastopajo (opis kraja).
Med govornim nastopom pazijo na pravilni vrstni red 
pripovedovanja z napovedjo.
Po govornem nastopu odgovarjajo na vprašanja in 
presojajo govorni nastope sošolcev.
Poslušajo prosto govorjenje, posneta neumetnostna 
besedila (opis kraja).
Po poslušanju zapišejo bistvene podatke, uredijo miselni 
vzorec, obnovijo besedilo, povedo svoje mnenje in ga 
skušajo utemeljiti.
Bogatijo besedni zaklad.
Spoznavajo položaj in vlogo slovenskega jezika …
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Angleščina Kraji in države Opis kraja.
Učenci berejo krajša besedila (opis kraja).
Sami pišejo krajše besedilo (opis kraja).
Sami govorno nastopajo (opis kraja).
Bogatijo besedni zaklad.

Italijanščina Kraji in države Opis kraja.
Učenci berejo krajša besedila (opis kraja).
Sami pišejo krajše besedilo (opis kraja).
Sami govorno nastopajo (opis kraja).
Bogatijo besedni zaklad.

Matematika Količinska razmerja Z nalogami s terena nadgrajujejo in utrjujejo znanje. 
Fizika Količinska razmerja Z nalogami s terena nadgrajujejo in utrjujejo znanje.

Ugotavljajo različna količinska razmerja pri dobljenih 
rezultatih.
Uporabijo rezultate terenskega dela za izračune različnih 
količin.

Kemija Snovi
Kemijske reakcije
Kisline, baze in soli

Spoznavajo snovi, značilne za kras.
Spoznavajo osnovne kemijske reakcije, ki potekajo na 
krasu.
Ugotavljajo povezave med različnimi snovmi in 
njihovim nastankom.
Spoznavajo, kako kisline vplivajo na kamen na krasu.

Biologija Življenjska okolja
Prilagoditve živali

Spoznavajo različna življenjska okolja.
Spoznajo popoln in nepopoln ekosistem.
Spoznajo podzemeljski življenjski prostor.
Spoznajo, da podzemeljski ekosistem ni popoln.
Spoznajo prehranjevalni splet.
Spoznajo rastlinski in živalski svet.
Ugotovijo povezavo med različnimi dejavniki okolja in 
njihovimi vplivi nanj.

Naravoslovje in 
tehnika

Življenjska okolja
Izdelava 
pripomočkov

Spoznavajo različna življenjska okolja na krasu.
Spoznavajo življenje na krasu.
Spoznavajo dejavnike, ki so značilni za neko okolje.
Ugotavljajo vplive različnih dejavnikov na okolje in 
varovanje le-tega.
Izdelujejo pripomočke za izvajanje terenskega 
raziskovalnega dela.
Izvajajo raziskovalno terensko delo (voda, tla).
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Glasbena vzgoja Glasbeno-razvojni 
dosežki
Učenci igrajo na 
lastna, ljudska 
glasbila.

Poglabljajo zaznavo zvočnih barv (2. razred).
Stopnjujejo spretnost instrumentalne igre na različnih 
glasbilih (2. razred).
Ustvarjati glasbo, sproščati lastne zvočne zamisli in 
domišljijo ter preizkušati procese glasbenega oblikovanja 
(6. razred).
Petje in instrumentalno igro povezujejo s plesi (7. 
razred).
Igrajo spremljave k pesmim in instrumentalne skladbe 
(9. razred).
Oblikujejo spremljave (9. razred).
Zvočno eksperimentirajo (9. razred).
Raznolike glasbene dejavnosti povezujejo v vsebinsko 
zaokrožene glasbene projekte (9. razred).
Učenci bodo izvajalsko aktivnost uresničevali z 
instrumentalno igro in ob tem izboljševali koordinacijo 
gibov in orientacijo na posameznih glasbilih (8. razred).
Znali bodo eksperimentirati z glasovi in glasbili … 

Športna vzgoja Plesi
Pohodništvo

Naučijo se in odplešejo plese s kraške pokrajine.
Naučijo se in odigrajo za kraško področje značilne stare 
igre. 
Obiščejo različne kraje in značilne točke na krasu.

Likovna vzgoja Relief in oblike

Slikarske tehnike

Domači kraj

Oblikujejo relief kraškega površja, oblike.
Pojasnijo pojma nizek in visok relief.
Ovrednotijo kiparska dela v domačem kraju.
Razvijajo občutek za različnost, globine reliefnih 
površin.
Razvijajo spretnosti pri oblikovanju raznolikih 
materialov.
V različnih slikarskih in drugih tehnikah oblikujejo 
umetniške stvaritve.
Ogledajo si in ovrednotijo umetnost domačega kraja, 
pokrajine in arhitekture ter v različnih tehnikah 
poustvarjajo.

Geografija Pokrajinske enote 
Slovenije

Spoznajo dinarski svet.
Spoznajo kraški svet (Nizki in Visoki kras).
Spoznajo značilne kraške oblike.
Ugotavljajo pomen turizma in njegove vplive.
Ogledajo si nekaj značilnosti krasa.

Zgodovina Ljudje in kraji Spoznajo razvoj življenja na področju Pivške kotline od 
prazgodovine do danes.
Obiščejo kraje in si ogledajo različne značilnosti teh 
krajev.
Spoznajo arheološko najdišče.
Spoznajo posamezne kraje na krasu.

Gospodinjstvo Prehrana Spoznajo značilne jedi s kraškega področja.
Ogledajo si eko kmetijo v Narinu in peko kruha.
Spoznajo značilna oblačila za to področje.

Vse te vsebine se že preizkuša tudi v praksi.
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Poročila šol, vključenih v projekt Kras
 Poročila je oddalo triindvajset ustanov z učenci, dijaki in otroki različnih starostnih 
skupin. Sodelovale so osnovne šole, srednje šole, CŠOD-i in vrtci. 
 Po pregledanih poročilih je v dveh letih v projektu sodelovalo čez 3.000 otrok, 
učencev in dijakov ter 24 vodij projektov.

Realizirani so bili naslednji cilji:
•  otrokom smo omogočili stik z naravo, pridobili in poglobili so znanje o značilnostih 

kraške pokrajine, pri opazovanju so uporabljali čutila, naučili so se varovati 
občutljivo kraško pokrajino, spoznali kamnine na različnih področjih Krasa;

•  pridobili in poglobili so znanja o krasu, naučili so se odgovornega ravnanja z 
naravo, spoznavali in raziskovali so kraške pojave v domačem okolju in tudi bližnji 
in širši okolici: 

•  aktivno so se vključevali v ohranjanje in širjenje znanja o naravni in kulturni 
dediščini v evropskem prostoru, se aktivno vključevali v pripravo, izvedbo in 
promocijo dosežkov, spodbujali razvoj inovativnega projektnega sodelovanja 
izobraževalnega sistema z gospodarstvom, razvijali lastne ustvarjalne zamisli;

•  učencem se je omogočil neposreden stik z naravo – krasom, pridobili so nekaj 
specifičnih znanj krasoslovja, povezovali so znanja z različnih predmetnih področij, 
pri delu so uporabljali več čutil, pospeševali smo odgovorno ravnanje z naravnimi 
danostmi;

•  razvili smo večjo ekološko zavest pri dijakih, učiteljih, starših, ostali lokalni 
skupnosti, promovirali ekodejavnosti ustanove in s tem pripomogli k temu, da je v 
tem kraškem območju postala bolj prepoznavna;

•  otrokom smo omogočili stik z naravo, pridobili in poglobili so nova znanja o 
značilnostih kraške pokrajine, pri opazovanju so uporabljali čutila, se naučili 
varovati občutljivo kraško pokrajino;

•  otroci so spoznali nastanek površja in spremembe skozi čas (različni vplivi, 
naravni pojavi …), spoznali so nastanek novih živalskih vrst, prilagoditev le-teh v 
različnih življenjskih okoljih, spoznavali značilnosti okolja, kot so kraški pojavi, 
jezero, reke, jama …, se seznanjali z različnimi geografskimi in kulturnimi okolji, 
pridobivali izkušnje, kako sami in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko 
dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju okolja;

•  učencem je bil omogočen stik z naravo – obisk manjše kraške jame, ponovili in 
poglobili so znanje o krasu, povezovali so znanja z različnih predmetnih področij 
(kemija, zemljepis, biologija), se seznanili s pomenom varovanja občutljivega 
kraškega okolja;

•  povezavali so teorijo in prakso, interdisciplinarni pristop, medpredmetno 
povezovanje, spoznavanje enega izmed biserov Slovenije;
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•  otroci so preko leta spoznavali svojo bližnjo okolico – Kras, njegove znamenitosti 
in značilnosti. Poleg tega, da so spoznali lepote in znamenitosti Krasa, so dobili tudi 
splošno znanje o občutljivosti kraškega okolja in znanje za odgovorno ravnanje z 
njim;

•  spoznali so značilnosti kraškega sveta in njihov pomen (kraško polje, jame, doline, 
vrtače, rastlinstvo in živalstvo …), da je zaradi ekološke občutljivosti še posebej 
pomembna skrb za ohranjanje čistega okolja (varstvo netopirjev), se seznanili s 
podzemnimi kraškimi oblikami in spoznali način njihovega nastanka, spoznali 
jamarstvo in delo jamarjev.

Aktivnosti, izvedene v okviru projekta:
•  učenci so raziskovali rastline na Krasu, predvsem drevesa, grme in praproti, aktivno 

sodelovali pri varovanju in čiščenju Krasa, z eksperimentalnim delom spoznavali 
značilnosti kraške prsti in kamnin;

•  izdelovali so različne izdelke na temo kras (namizne igre, spomin, plakati, makete, 
instrumenti ...) in postavili razstavo, si ogledali čistilno napravo v Novi vasi in 
spoznavali, čemu je namenjena in kako deluje, si ogledali kraške pojave v bližnji 
okolici šole (kraški izvir, vrtače ...), se srečali z jamarji in spoznavali jamske živali, 
kraške oblike, potrebo po varovanju krasa, kako se odpravimo na obisk kraške 
jame, opremo jamarjev ... Starejši učenci so obiskali Škocjanske jame in spoznavali 
izvire Ljubljanice. Spoznavali so Cerkniško jezero in legendo o njegovem 
nastanku. Spoznavali so tehniško dediščino na vodotokih Blok. Raziskovali so 
čistost in kvaliteto voda v bližnji okolici šole. Spoznavali, kako so o krasu in Krasu 
razmišljali pesniki in pisatelji. Turistični krožek je izvedel kviz o poznavanju krasa 
in kraških pojavov za učence od 4. do 9. razreda;

•  izdelali so didaktična gradiva za natečaj »Kras v očeh otrok in mladostnikov« 
(didaktične karte), posneli pesem Postojnska jama rap, promovirali učilnico v 
naravi, predstavili medkulturno povezovanje šole z mednarodnim oddelkom 
nizozemske partnerske šole Over Betuwe College iz Bemmla;

•  izdelovali so plakate na temo živali na krasu, obiskali so Postojnsko jamo, kaširali 
so kapnike, spoznavali so življenjska okolja v okolici šole, sodelovali na natečaju 
Vodni detektiv z naslovom Lokve ni več, opazovali in fotografirali ptice pozimi 
na kraškem terenu, pripravili zbirko – gradivo Ptice pri nas, napisali zgodbe o 
živalih, hišnih ljubljenčkih in njihovem vplivu na kraško pokrajino, si ogledli 
čistilno napravo in njen pomen, likovno se izražali na temo kraška hiša, urejali 
Eko kotiček na temo kras, izdelali razredni koledar, obiskali Planinsko jamo in 
Cerkniško jezero, kaširali kraško pokrajino in jo predstavili v Powerpointu, pisali 
umetnostna besedila: Hej, na Nanosu in Jaz sem burja;

•  učenci so raziskovali rastline na Krasu (predvsem drevesa, grme in praproti), izdelali 
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herbarij, aktivno sodelovali pri varovanju in čiščenju Krasa (poleg vsakodnevne 
skrbi za čisto okolico šole tudi v akciji »Očistimo Slovenijo«), se likovno izražali 
na temo značilnosti kraške hiše, raziskovali mlake v okolici in življenje v njih;

• izvedli so naravoslovno ekskurzijo in obisk odprte učilnice v naravi;
•  seznanili so se z delovanjem karbidovke, spoznali pomen varovanja kraških jam in 

podtalnice (jama je bila v preteklosti manjše smetišče);
•  pridobivali so teoretična znanja o krasu (izoblikovanost površja oziroma kraški tip 

reliefa, kraški pojavi: vrtače, uvale, kraška jama Dimnica ...), o živalskem svetu 
v jamah, vodotokih na krasu, koroziji, preperevanju kamnin, klimi, o ekoloških 
problemih na tem občutljivem območju, si ogledali naravne značilnosti krasa;

•  otroci so skupaj s starši obiskali Postojnsko jamo, si ogledali človeško ribico, se 
seznanili z jamsko biotsko raznolikostjo, odšli so na planinski izlet, si ogledali 
kraški ponor, spoznavali in preizkušali so propustnost tal, izvajali razne poizkuse 
z vodo in apnenecem;

•  temo Kras so obravnavali iz več zornih kotov: pri pouku tehnike so učenci 
raziskovali in nadgrajevali znanje o delu v steklu; kot zaključek raziskovanju je 
sledila izdelava človeške ribice, ujete v steklo in mehurčke. Izdelovali so kraške hiše 
iz gline. Na preprost način je učitelj približal učencem tipičnost gradnje. Izdelali 
so nenavadno maketo. Učenci so se »namučili« pri tolčenju kamenja in doslednem 
nanašanju kamenja na osnovo makete. Na ta način so doživeli tudi težko delo in 
življenje na krasu. Ob izdelavi makete so preko izkušenj spoznavali, zakaj je tak tip 
hiše tako značilen za to pokrajino. Učenci so bili na končni izdelek zelo ponosni. 
Da pa ne bi sebično naše pridobljeno znanje hranili samo zase, smo v goste na šolo 
povabili tudi učence iz OŠ Preserje. Predstavili smo jim projekt in jih povabili 
v skupinsko ustvarjanje mozaika na temo človeške ribice. Učenci so bili nad 
sodelovanjem izredno navdušeni, kot posledica pa je nastal izredno lep mozaik, ki 
bo s ponosom krasil našo šolsko avlo. Za izdelavo mozaika smo uporabili ostanke 
keramičnih ploščic po prenovitvi nekaj prostorov v šoli. Izvedli smo petdnevno 
potepanje in raziskovanje krasa. Učenci so se seznanili z možnostmi preživljanja 
prostega časa v tej lepi pokrajini. Raziskovali so jame, čolnarili, plezali, se potepali 
po gozdovih in poljih. Ob tem so učenci sami naredili več ur posnetkov s kamero in 
pripravili zgoščenko. Na potepanja so se podali tudi s fotoaparatom in skozi svoje 
oči prikazali značilnosti krasa;

•  učenci so si ogledali brežiški muzej in izkopanine iz Ajdovske oziroma Kartuševe 
jame (prazgodovina – mlajša kamena doba), obiskali Kostanjeviško jamo, se 
seznanili z njenim nastankom in spoznali jamske živali in rastline (netopirji), 
izvedli naravoslovni dan, terensko in raziskovalno delo v Kobilah – VODNA 
IN GEOLOŠKA UČNA POT (vodovje, kraška polja, ponikalnice, rastlinstvo in 
živalstvo, kraške doline ...). 
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Kaj so učitelji pogrešali v projektu?
•  Določenih aktivnosti ni bilo mogoče izpeljati z določenimi skupinami otrok – za 

nekatere aktivnosti bi potrebovali več časa.
•  Projekt je zelo dobro predstavljen in ponuja veliko različnih možnosti za vse – za 

otroke iz vrtca in osnovnošolce. Ravno zato smo se za projekt tudi odločili. Gospa 
Suzana Vidmar mi je še dodatno poredovala predloge, kaj naj pri projektu delamo. 
Ničesar nismo pogrešali. Projekt je zelo dober.

•  Vsi, ki smo bili aktivni pri delu, smo delali z veseljem, zato pri projektu nismo 
pogrešali ničesar.

•  Učitelji so zelo vezani na drugo delo, tako da jim zmanjkuje časa za poglobljeno 
delo v projektu Kras.

•  Za nekatere aktivnosti bi potrebovali več časa oziroma podaljšujemo ta projekt na 
dve leti.

•  Z realizacijo projekta in vsemi dejavnostmi smo zadovoljni.
•  Projekt je med učenci in tudi učitelji dobro sprejet, morda bi ga za kakšno šolo 

lahko nadgradili in razširili.
•  Projekt je zelo dobro naravnan za tiste, ki živijo v bližini Krasa. Pogrešali smo več 

usmeritev in splošnih smernic za delo.
• Projekt je potekal skladno z načrtom. Pri izvajanju nismo ničesar pogrešali.
•  Pri delu smo pogrešali predvsem obilico lepega vremena, saj je terensko delo 

odvisno od le-tega. Delo je bilo povezano tudi z večjimi stroški za šolo in učence, 
saj smo se morali pripeljati na določene lokacije ter plačati vstopnine in vodenje.

Vtisi učencev in učiteljev
•  Učenci so bili navdušeni, ker so sami aktivno sodelovali pri akcijah – z zanimanjem 

so v naravi nabirali rastline, različne kamnine – z zanimanjem so primerjali različne 
kamnine kraškega področja med seboj in ugotavljali različne fosile na apnenčasti 
kamnini.

•  Zelo smo bili zadovoljni s sodelovanjem z jamarji jamarskega društva Društvo 
ljubiteljev Križne jame. Izvedli smo celodnevni naravoslovni dan za vse učence 
in vključili tudi otroke iz vrtca. Ta dan je bil za učence in otroke iz vrtca res nekaj 
posebnega. Sodelovanje načrtujemo tudi v prihodnosti. Bili so polni vtisov in novih 
spoznanj o svetu, ki nam je zelo blizu, a hkrati tako nepoznan.

•  Vsi smo bili zelo navdušeni. Naša slikovna doživetja si lahko ogledate na naši 
razredni spletni strani: http://www2.arnes.si/~tselan/moj%20razred/animacija/
razred.html 

• Doživetja otrok pa bodo zapisana v šolskem časopisu.
•  Vse aktivnosti so potekale spontano, z veliko dobre volje; krepitev samozavesti, 

nastopanje pred javnostjo, navdušenje nad končnim rezultatom, nekateri starši so 
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prišli tudi na zaključno prireditev, ponosni so bili na svoje otroke, starši cenijo 
delo mentorjev, ki vzpodbujajo otroke, da pokažejo česa so sposobni in v tem tudi 
uživajo.

•  Učenci so večinoma z veseljem opravljali naloge v projektu. S svojim delom so 
bili izjemno zadovoljni, ponosni, če so lahko svoje delo pokazali ostalim in svoje 
izdelke videli na razstavi.

•  »Čas je in prav tako nujno potrebno, da začnemo razmišljati o prihodnosti in bolj 
skrbeti za naše okolje.« (Citat, M. Rudl, 2. let. ET.) Spremenimo miselnost naših 
staršev in poskrbimo za to, da bodo začeli ločevati odpadke oz. da bodo nadaljevali 
z ločevanjem odpadkov.

•  Učenci so bili navdušeni, ker so sami aktivno sodelovali pri akcijah, z zanimanjem 
so v naravi nabirali rastline, opazovali živali.

•  Otroci so bili aktivni udeleženci raziskovalnega procesa in so z navdušenjem 
sodelovali, raziskovali in spoznali veliko novega, s polno mero neprecenljivih 
izkušenj. Zelo pozitivne odzive, spodbudne za nadaljnje delo in dejavnosti, smo 
prejeli tudi s strani staršev. Vsi vzgojitelji smo zadovoljni z realizacijo projekta, 
doseženimi cilji in aktivno udeležbo otrok in želimo s tovrstnimi dejavnostmi 
nadaljevati tudi v naslednjem šolskem letu.

• Učenci so nad obiskom jame navadno pozitivno presenečeni.
• Samo pozitivno.
•  Otroci in starši so bili zelo navdušeni nad obiskom Postojnske jame. Zanimiv jim 

je bil celoten projekt, še posebej zato, ker živimo na kraškem področju in so otroci 
spoznavali svojo okolico.

•  Za nagrado vsem sodelujočim sem ob koncu projekta organizirala ogled Postojnske 
jame. Zraven smo povabili tudi starše, ki so z navdušenjem sprejeli neformalno 
obliko druženja učiteljev in učencev. Marsikateri učenec in marsikdo od staršev je 
prvič obiskal Postojnsko jamo, zato je bilo navdušenje še toliko večje. Ob samem 
obisku Postojne smo sodelovali tudi na Ekodelavnici, kjer smo iz odpadnih baterij 
izdelovali različne predmete,

•  Učenci so bili navdušeni nad ogledi jam in muzejev, saj so lahko nova znanja in 
informacije povezali s terenskim delom in tako spoznali del domače pokrajine ter 
njeno naravno in kulturno dediščino.

Najpogostejša vprašanja
• Vprašanj med potekom projekta ni bilo. Tistim, katerih prijavnice sem prejela, sem 

že v začetku glede na njihove interese posredovala dodatne smernice za delo na 
posamezni stopnji otrokovega razvoja (posebna navodila za delo v vrtcu in OŠ). V 
poročilih pa sem zasledila dva primera, ko so pogrešali dodatne usmeritve. Mislim, 
da so to ustanove, od katerih nisem prejela prijavnic in jim nisem mogla podati 



120

POVZETEKVidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

121

dodatnih navodil oziroma usmeritev.
• Iz poročil lahko razberem, da je za večino projekt dober, za delo dovolj sprejemljiv 

in zanimiv tako za otroke kot tudi za učitelje. Prinaša navdušenje, aktivnosti v 
razredu in naravi, spontanost, veselje … Nekateri so se odločili zaradi širine 
dejavnosti projekt izvajati še naslednje leto.

• Zgoraj navedeno potrjuje misel enega od vodij projekta: »Otroci so bili aktivni 
udeleženci raziskovalnega procesa in so z navdušenjem sodelovali, raziskovali 
ter spoznali veliko novega s polno mero neprecenljivih izkušenj. Zelo pozitivne 
odzive, spodbudne za nadaljnje delo in dejavnosti smo prejeli tudi s strani staršev. 
Vsi vzgojitelji smo zadovoljni z realizacijo projekta, doseženimi cilji in aktivno 
udeležbo otrok in želimo s tovrstnimi dejavnostmi nadaljevati tudi v naslednjem 
šolskem letu.«

• V enem poročilu sem zasledila tudi denarni problem, ko je potrebno vstopnino za 
jamo ali druge oglede plačati. Moje izkušnje so, da za večino dejavnosti ni potrebno 
plačevati, le nekoliko iznajdljivosti pri iskanju krajev za raziskave je potrebno in 
pomoč ljudi, ki se ukvarjajo z določenimi dejavnostmi (npr. z jamarstvom – v 
Sloveniji imamo veliko majhnih in lahko dostopnih jam, kjer lahko potekajo take 
dejavnosti).

 Zaenkrat se izvajajo dejavnosti kraških vsebin v večjem okviru na OŠ Antona 
Globočnika Postojna, z uporabo dela delovnih listov. Analizo delovnih listov smo 
naredili na omenjeni šoli. Dejavnosti se izvajajo tudi na drugih osnovnih šolah, 
srednjih šolah in vrtcih kraškega in tudi nekraškega področja: OŠ Miren, OŠ Toneta 
Tomšiča Knežak, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, OŠ Miroslava 
Vilharja Postojna,Vrtec Postojna, OŠ Raka, OŠ Dutovlje, Podružnična šola Tomaj, OŠ 
Toneta Šraja Aljoše Nova Vas, Podružnična šola Kostanjevica na Krasu. Po pogovorih 
z učitelji pa se dejavnosti izvajajo tudi drugod, samo ne pod okriljem projekta Kras.
 Učenci, ki so bili na terenu in so opravljali dejavnosti v zvezi s kraškimi vsebinami, 
večinoma lažje odgovarjajo na vprašanja in trditve v delovnih listih. Tudi odgovori so 
bolj natančni od odgovorov učencev, ki niso bili na terenu.Vsi učenci imajo težave pri 
samostojnem reševanju kemijskih reakcij oziroma poimenovanju spojin. Manj napak 
so naredili tisti, ki so bili na terenu. 
 Iz zapisanega lahko sklepamo, da je znanje, pridobljeno na terenu, nekoliko boljše 
in trajnejše od tistega, ki je pridobljeno brez izkustvenih dogajanj. To pa potrjuje, da 
sem s svojim delom na pravi poti.
 
Zaključek
 To delo je pokazalo, da se z intenzivnim delom na terenu poglobi znanje učencev, je 
dolgotrajnejše … Tako spoznajo svoje ožje domače okolje, ki ponuja nešteto možnosti 
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za raziskovanje na vseh predmetnih področjih, ki jih nezavedno povezujemo. Tu se 
najde za nas vedno kaj novega, neodkritega, zanimivega. Delo poteka lahko celo 
šolsko leto in več let zaporedoma.
 Otroci si želijo več dejavnosti, kjer sami aktivno sodelujejo. Tudi zato se mi zdi 
moje delo prilagojeno tem potrebam. 
 Vedno bolj ugotavljamo, da ljudje svojega kraja bivanja skoraj ne poznamo oziroma 
ga slabo poznamo in to je eden od možnih načinov, da to spremenimo.
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POVZETEK V ANGLEŠKEM JEZIKU - ABSTRACT

 Karst is the portion of the Earth's crust made up of water-porous rock layers that are 
corroded by the water. Karst is defined by its underground hydrology and its particular 
surface (e.g., Karst fields) and underground forms (caves). Karst takes up approximately 
15% of the Earth's surface, while in Slovenia the percentage is approximately 44%.
 The Karst area is a limestone plane between the Gulf of Trieste and the Vipava 
valley south of the river Soča. Although the Karst area geographically belongs to the 
Mediterranean, the Mediterranean influences are strongly limited by its northerly 
position as well as the elevation at about 200-500 m above the level of the sea.
 The Pivka valley is located in the south-west of Slovenia. This is a region along 
the river Pivka. The valley is surrounded by Karst mountains. The mountains Nanos 
in Hrušica rise steeply at the north, while the southeast and south boundary are the 
Javorniki in Snežniški massif and the »Taborski hrbet« in »Slavinski ravnik« at its 
western edge. So surrounded by mountains, the valley stretches from Šembij and 
Koritnica in the south, to Strmce and Gorenje in the north, to Ravbarkomanda in the 
east, and Razdrto in the west. 
 The area for learning about the Karst which we have chosen is in the Pivka valley, 
near the town of Prestranek. In this area, we will study the water, rock formations, 
flora, fauna, the Karst forms, etc. with the assistance of our work sheets. The work will 
proceed in the form of research projects by the students. 
 In our elementary schools, the students learn about the Karst only in a few subject 
matters (nature, geography) and even them in a very shortened coverage (only 1-2 
hours during a school year). In order to make the study of Karst more unified and 
comprehensive, I elected to write my Master's Thesis on this topic. For some time now, 
the leadership of the Eco-School has had the idea of freshening up the entire school 
curriculum as well as the lesson plans of particular subjects to include the study of the 
Karst as an added value to the teaching and learning. The idea itself was formed by 
Mrs. Nada Pavšer, the national coordinator of the Eco-School, while I worked on the 
formation of the program for the inclusion of the Karst-specific subject matters into the 
curricula for elementary school in particular, which could also apply to kindergarten, 
high school or other interest levels. This program is the basis of my Master's Thesis 
described here in the written form.
 This work is about introducing the Karst to the students. The main goal is to study 
how the children best learn about nature and the Karst in the most natural and simple, 
yet effective, manner. The work is based on field work strengthened by the various 
subject areas of learning. 
 In this work, I developed a model of learning about the Karst which can be used in 
elementary schools. The proposed program can also be adapted for use at kindergarten 
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level (it is currently used in two kindergartens), high schools (it is currently used in 
one), as well as in adult education with appropriate changes to the program, with the 
following goals:

•  to allow the children ample contact with nature (the majority of the tasks can take 
place in nature)

• to achieve and deepen knowledge of the Karst
• to connect different knowledge obtained through different subject matters 
• to use their senses
•  to learn to protect the sensitive Karst environment in to learn about responsible 

interaction with nature.

 Given that Slovenia is a Karst country (Karst takes up nearly one half of the 
country), we have to be particularly mindful to protect this heritage. Karst is a world 
of particular geographic, surface and underground forms (closed depressions, caves, 
springs...). In Slovenia, the study of the Karst is being recognized as a science. Karst 
is a vitally important part of our ecosystem which is extremely vulnerable because 
of its characteristics (for example, the absence of a protective surface area allowing 
for a direct transfer of surface matters into the underground area which lack any self-
cleansing capabilities). We are connected to underground sources of water which is 
threatened by human activity. We know that there is no life without water. As such, it 
is urgent to raise the awareness of the people about the need to protect the Karst water 
and other natural resources in order to protect the place where we live.
 To conserve nature, we have to practice good stewardship of it. We can accomplish 
this only if, in addition to the appropriate legislation and oversight bodies, we educate 
the children. We can achieve this goal through the efforts of the society as a whole, not 
just the scientists and experts. Our socio-economic interests must be balanced with the 
interests of the environment. We have to gain appropriate knowledge of the structure 
and functioning of the Karst, which is very complex. This knowledge can only be 
obtained through appropriate education provided by trained personnel.
 We have to be aware of the critical importance of the ecosystem. We have make 
others aware, especially children, about the importance of the appropriate use 
of the land, appropriate planning, reasonable use of the source of water and other 
resources, creation of protected areas, more careful handling of hazardous substances, 
understanding of the working of the system, monitoring, etc. Because, if we understand 
the reasons for certain rules, it is often easier to accept and abide by them. 
 My proposal is that all teachers have the opportunity to incorporate particular 
aspects of the Karst science into their everyday school work. We can arrange our 
activities in an interdisciplinary way, by connecting different subject matter areas, for 
example:
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•  Slovene language: idioms of the Karst and their interpretation; poetry and prose; 
anagrams, puzzles, crossword puzzles, etc.;

•  Foreign language: translation into different languages; communication with other 
countries; sources of words; international terminology, etc.;

•  Math: calculation of the various areas, volumes, usages, etc.; 
• History: sources of words; development through history, etc.;
• Graphic arts: pictures, models, photographs, etc.;
• Musical arts: setting the poetry to music; sounds of nature, etc.;
• Chemistry: chemical analyses and rules, etc.;
• Biology: research of the soil, water, plants, animals, etc.;
•  Geography: geomorphology; mapping; orientation; protection of the environment; 

and, last but not least,
• International cooperation: international school of the Karst science.

 To accomplish these tasks, we use all our senses (sight, hearing, touch, smell, 
and taste, but only with harmless substances) and values which are described in the 
Rainbow of Values, in order to establish a true relationship between people and nature. 
 A teacher has at his or her disposal the basic information about the particular subject 
matter area as well as the compilation of literature and prepared lesson plans which 
can be modified as needed. These lessons plans contain basic facts (theoretical bases, 
suitable ages of children for particular task, teaching forms and methods, teaching 
aids, possible interface with other subject matter areas, description of the students' 
work in the classroom and in the field), as well as the work sheets for the students 
which can be adjusted by the teacher for the particular needs.
 The work takes place in the classroom, in the field (caves, Karst area, dry grasslands, 
Karst lakes, rivers, streams, forests, etc...), in the laboratory, etc. The work can take 
place year-around for as long as the students are interested.
 By doing the lessons on their work sheets, as well as through field work, students 
learn practical insights about the research methods, they gain new knowledge, better 
understanding of more difficult subjects and theoretical knowledge. The acquired 
knowledge can be long-term. Students have many ideas, both good and those less 
useful. During the field work, students can test their ideas so that they can adopt 
or reject them. Some individuals can show their knowledge and skills in this way, 
which would not be possible in the classroom. They learn about cooperative work, 
experimental work, and the research into different procedures.
 With this work format, we teach the children about the conservation of the extremely 
sensitive living environment. It is only with the study and learning that children and 
others can be accustomed to the importance of the various ecosystems and our reliance 
on them. We can teach them the correct behavior and stewardship.
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 I checked the work sheets designed for work in caves on several occasions during 
lengthy periods with different students. We went through the entire research project 
several times, and we also worked with work sheets specific for cave work.
 In each case the work sheets proved to be very useful and the theoretical bases 
appropriate. Work sheets for reports (after the field work is complete) must be 
coordinated with the work sheets designed for field work (timetable, room for writing 
and drawing etc.).
 This work presents: lesson plans for elementary schools adjusted for the various 
subject matters; Eco-Schools being included in the Project Karst under the sponsorship 
of the Eco-School as a way of life; the results of the work; work sheets used during 
field work; the impressions of the students about the field work and the use of the work 
sheets; analysis of the students' knowledge, both of those students who participated in 
the field and those who did not; and surveys of teachers and their comments and ideas.

What do the results show
 The field work using work sheets has shown that intensive efforts, positive 
encouragement, and unforced correction of errors, result in better accumulation of 
knowledge in the classroom and acquisition of new forms and methods of work. 
Students are more keen to participate in these work forms and are more relaxed and 
spontaneous. Using these work methods, students have many ideas which they are 
allowed to explore and test. They can accept or reject their hypotheses. Students who 
may not show their true potential in the classroom are able to be noticed, including those 
with special skills. In so doing, students learn about their environment which offers 
endless possibilities for curiosity. Teachers are given an opportunity of a different way 
of work, adjustment of the curriculum, method and form of work. Work sheets can be 
used individually or as a group, or they can be modified in any format suited for the 
particular teacher.

Adjustment of the work sheets with the goal of the study of the Karst
 Teachers at our school were asked to review their lesson plans and to give their 
opinions about the inclusion of Karst related content into the lesson plans. With respect 
to some subjects, we concluded that it would be possible to include into the lesson 
plans topics related to the Karst area. The results of this survey are shown in the table 
below.
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Table No. 3: Subject Matter area lesson plans adjusted for the content in goals related 
to the study of the Karst

GRADE AND 
SUBJECT

CONTENT GOALS

1. grade:
Sports

Nature

Art
Music

Slovene language

Dance games: children’s 
folk dances 
Living spaces near the 
school 
Statue, sculpting 
Musical games and 
musical story 
Audio recording, 
description of the area, 
buildings, paths 

Development of movement and rhythmic ability 

Learning about living spaces nearby the school and 
the related living things
Modeling of simple static figure, stalactite, human fish 
Deepen melodic hearing with the game for recording 
of phrases 
Listening, watching and analyzing spoken or loudly 
read non-fiction

2. grade:
Sports

Nature

Art
Music

Slovene language

Dance games: children’s 
folk dances 
Living spaces near the 
school 
Statue, sculpting 
Musical games and 
musical story 
Audio recording, 
description of the area, 
buildings, paths 

Development of movement and rhythmic ability 

Learning about living spaces nearby the school and 
the related living things
Modeling of simple static figure, stalactite, human fish 
Deepen melodic hearing with the game for recording 
of phrases 
Listening, watching and analyzing spoken or loudly 
read non-fiction

3. grade: 
Nature

Art

Slovene language

Nature and seasons

Living spaces

Use of soft materials

Nonfiction work

Observation of changes in nature and human activities 
related to seasons
Learning about living spaces nearby the school and 
the related living things
Formation of solid or empty forms from soft material 
with adding or removing of material
Listening, watching and analyzing spoken non-fiction 
texts.
Writing and analyzing short non-fiction texts 
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4. grade:
Nature The nature and I

Learn about living 
beings and the 
environments in which 
they live 
Learn how animals, 
plants and people are 
interconnected and 
connected with nature 
Learn that the living 
things decompose upon 
death 
Learn that plants, 
animals and humans 
have characteristics that 
help them live in their 
environments 
Learn that living things 
require food, water, air, 
light in order to survive 
Learn the most important 
environmental problems 
and solutions to them
What we can do
They know that water 
can be polluted even 
though the pollution 
can’t be seen

Learn about the motion 
of the bodies in water 
and air 

Living things in the life environment
Nutritional connections among living things, life and 
death of the living things, properties of living things 
in connection with the environment

Needs of the living things: water, air, food, 
environment, matters in the soil

Problems of the pollution of air, water, surface areas, 
change of the environment, solutions to the problem 
of environmental pollution

During exploration, we conduct as many research steps 
as possible (planning, forecasting, hypothesizing, 
experimenting, reporting, use of tables and graphs)

Water and air slow down the rate of fall
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4. grade: Nature and 
tehnology

Society

Soil mixture

Drinking water

Natural gifts

Learning about the types of soils based on the 
environment
Learning about the main polluters of the soil
Understanding how polluted water, used oils and 
liquid fuels pollute the soil
Knowing that pollution of the soils can occur during 
floods
Understanding the reasons for pollution of the soil 
near the highways
Learning about the changes to the environment
Learning that natural sources of water must be 
preserved, which means that natural diversity must be 
protected
Forming a positive relationship to nature and 
technology and critical thinking about activities 
affecting nature
Learning about the importance of the underground as 
source of drinking water
Understanding the importance of protecting water and 
the limited nature of water resources
Learning about the properties of drinking water
Learning about dangers of drinking polluted water
Listing the pollutants of water and the underground 
sources
Explaining the consequences of water pollution using 
art

Learning about gifts of nature as a condition for the 
human life today, in the past and in the future (using 
examples)

Learning to show natural characteristics of the home 
area and the working of the soil (sand sketches, 
drawings, maps)

Learning to spot examples of particular actors that 
affect the formation of the soil
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Society

Slovene language

Music

Natural gifts

Fiction

Regional dialects and 
customs

Examine and value the human influences on the 
changes in nature (using examples)
Understanding the connection between economic 
activities and the area basics in the future and today 
(crafts, tourism, etc..)

Valuing positive and negative influences of economic 
activities in a given area

Learning to show the reach of the Dinaric world on a 
map of Slovenia
Learning to recognize and describe area characteristics 
using art (surface, waters, towns, use of the area...)
Learning about the Slovene (Dinara) characteristics
Learning about the economic importance of high and 
low plains

Learning about the Dinaric world as a natural unit
Learning about surface and underground karst forms
Learning to list the best known tourist karst caves
Learning about the economic importance of the 
sinking holes and the Cerkniško lake which is drying 
up
Learning about additional economic activities: wood 
milling, grain milling, dry goods...
Learning about the meaning of travel ways in the 
Dinaric world

Listening to and understanding of story telling or 
reading of fiction
Learning songs and making them alive: using the 
language of art, showing the expression of the text, 
recitation of the text

Student analyzes the texts
They attempt to describe the area
Understanding of the text, recognizing the theme, key 
words, important and less important facts
Summarizing the text by filling in the thought format
Verbally describing the area 
Searching for facts in study aids
Verbally describing natural occurrences
Reporting about their conclusions,...
Learning about regional dialects and customs 
Learning about the composers in various regions and 
their works
Singing songs accompanied with small instruments
Writing short songs
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Slovene Language Regions and countries Description of the region (inhabitants, shelter)
Reading shorter non-fictional naturalist works 
(description of the region)
Review and analysis of texts, sharing of opinions 
about the texts, attempt to ground the opinion
Writing short texts (description of the region) 
Looking for missing facts in various source materials
With teacher’s help, writing text (removing errors in 
content, grammar, syntax, word choice)
Verbal presentation (description of the region) 
In the verbal presentation, students pay attention to 
the chronology of the story telling
After the verbal presentation, students answer 
questions and grade each other’s presentations

Listening to simple speech, recorded non-fiction texts 
(description of the region)
After listening, students write down key facts, create 
a thought framework, review the text, share their 
opinion of the text and attempt to support it
Enriching the vocabulary
Learning about the position and role of the Slovene 
language

English Language Regions and countries Description of the region
Students read short texts (description of the region)
Students write short texts (description of the region)
Students present verbal presentations (description of 
the region)
Enriching the vocabulary

Italian Language Regions and Countries Description of the region
Students read short texts (description of the region)
Students write short texts (description of the region)
Students present verbal presentations (description of 
the region)
Enriching the vocabulary

Mathematics Volumes and areas Students build on and solidify their knowledge using 
the lessons from field work

Physics Volumes and areas Students build on and solidify their knowledge using 
the lessons from field work
Figuring out various volumes and areas using the 
collected results
Using the results of the field work in calculating 
various volumes and areas

Chemistry Substances
Chemical reaction
Acids, bases and salts

Learning about substances important in the karst
Learning about basic chemical reactions that take 
place in the karst
Learning about the relationships between different 
substances and their origins
Learning about the effect of the acids on the rock 
formation in the karst
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Biology Living areas
Adaptability of animals

Learning about various living areas
Learning about complete and incomplete ecosystems
Learning about the underground living areas
Learning that the underground ecosystem is not 
complete
Learning the food chain
Learning about the plant and animal life
Understanding the correlation between different 
environmental actors and their influences on the 
environment

Study of nature and 
technology 

Living areas
Creation of helpful tools

Learning the various living areas in the karst
Learning about the life in the karst
Learning about the important actors influencing an 
area
Understanding the influences of various actors on the 
environment and its protection
Creation of tools and aids for the conduct of field 
exploration work
Conduct of field exploration work (water, soil)

Music Musical development
Students and play their 
own folk instruments

Deepening the knowledge of tone colors (2. grade)
Improving knowledge of paying various instruments 
(2. grade)
Playing music, improving one’s own musical ideas 
and creativity and trying out the processes of musical 
creation (6. grade)
Singing and playing connected with dances (7. grade)
Playing accompaniment to songs (9. grade)
Writing accompaniment (9. grade)
Experimentation with sound (9. grade)
Various musical activities are connected into coherent 
musical projects (9. grade)
Students will bring to life their performance activities 
with instrumental games, through which they will 
improve coordination of movement and knowledge of 
particular instruments (8. grade)
They will learn to experiment with the voices and 
instruments,...

Physical Education Dances Learn to dance dances from the karst region
Learning to play important old games from the karst 
area
Visiting various regions and important points in the 
karst
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Art Relief and forms 

Painting techniques

Home area

Creation of relief of the karst surface and forms
Explaining of the meaning of high and low relief
Valuing sculptures in the home area
Development of the feeling for the differences in the 
depth of relief surfaces 

Development of abilities in working with various 
materials
Creation of art works using various artistic techniques
Viewing and valuing the art and architecture from the 
home region and creating in various techniques

Geography Regional units of 
Slovenia 

Learning about the Dinaric world
Learning about the Karst world (Low and High Karst)
Learning about various karst forms
Understanding the importance of tourism and its 
influences
Viewing some characteristics of the karst

History People and places Learning about the development of life in the Pivka 
valley area from prehistoric times to today
Visiting the regions and viewing different 
characteristics of these regions
Learning about an archeological site
Learning about particular areas in the karst

Home Economics Food Learning about the characteristic foods from the karst 
region
Viewing an eco-farm in Narin and the baking of bread
Learning about the characteristic clothing for this 
region
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Reports from school involved in the Project Karst:
 Twenty-three educational institutions with students of various ages submitted their 
reports. Participants were elementary and high schools, as well as kindergartens.
 According to the reports, over 3,000 students and 24 project leaders participated in 
the project over two years.

The following goals were met:
•  We created opportunities for the children to have contact with nature, obtain and 

deepen their knowledge about the characteristics of the karst area, use their senses 
during observations, learn about protecting the sensitive karst area, learn about the 
rock formation of the various areas of the Karst. 

•  The students obtained and deepened their knowledge about the karst, responsible 
handling of nature, karst characteristics in their home environment as well as in the 
surroundings areas near and far.

•  The students have actively participated in the preservation and spreading of the 
knowledge about the natural and cultural heritage in the European space, and 
have actively participated in the preparation, execution and promotion of their 
successes, as well as supported the development of the innovative collaboration of 
the educational system with the private sector.

•  The students were given the opportunity to have a direct contact with the nature 
and the karst, they gained specific knowledge about the karst science, connected 
the knowledge gained from different subject matter areas, used different senses in 
their wok, and promoted responsible attitude towards the natural heritage.

•  We developed higher ecological consciousness in the students, teachers, parents, 
and other local groups, as well as promoted eco- participation of our institution 
and, with that, we helped make the Karst area better known.

•  We helped the children to have contact with nature, to gain and deepened new 
knowledge about the characteristics of the Karst area, by using their senses in the 
observations, they learned to protective the sensitive Karst area.

•  The children learned about the origin of the surface soils and changes that occur 
over time (different influences, natural elements, creation of new animal species 
and their adaptation to different circumstances, characteristics of the karst area, 
such as lakes, rivers, caves, learned about various geographic and cultural areas, 
gained experiences about how they themselves, as well as others, influence nature 
and how they can contributed to the protection and conservation of the environment.

•  The students had the chance to be in contact with nature - a visit to a smaller karst 
cave, the deepened their knowledge about the karst, connected knowledge from 
various subject matter areas (chemistry, geography, biology), and learned about the 
importance of the protection of the sensitive karst environment,
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•  We connected theory and practice, interdisciplinary approach, connections between 
subject matter areas, and knowledge about one of the pearls of Slovenia,

•  During the year, the children learned about their own Karst area, its characteristics 
and notable features. In addition, they learned about the beauty of the Karst, and 
they gained general knowledge about the sensitivity of the Karst area and about 
responsible stewardship over it.

•  They learned about the features of the karst world and their importance (karst 
fields, caves, valleys, plant and animal life ...), and realized that the ecological 
sensitivity makes even more important the care for the clean environment (for 
example, protection of the bats), and learned about the underground karst forms 
and their creation, as well as learned about the work of the cave explorers.

Which activities have been undertaken in connection with the project:
•  The students explored the plant life on the Karst, in particular the trees, shrubs and 

mosses, and actively participated in the preservation and cleaning of the Karst, 
with experimental work, they learned about the characteristics of the karst rock 
formations,

•  They created various items on the karst theme (table games, souvenirs, posters, 
paper models, instruments...) and organized an exhibition, they visited a cleaning 
apparatus in Nova Vas and learned about its purpose and operation, they saw Karst 
characteristics near their school (karst spring), met with cave explorers and learned 
about cave animals, karst formations, the need to protect the karst, how one gets 
prepared to visit a karst cave, the equipment used by cave explorers, etc. Older 
students visited Škocjan caves and learned about the spring waters of the river 
Ljubljanica. They learned about the Cerkniško lake and the legend about its origin. 
They learned about the technical heritage in the waterways of the Bloke. They 
researched the cleanliness and quality of the waters near the school. They learned 
about how the Karst area was viewed by poets and writers. The Tourist Group held 
a quiz about the knowledge of the karst and karst characteristics for the students 
from the 4. to the 9. grade.

•  We created didactical materials for the contest »Karst in the eyes of the children and 
youth« (didactical charts), recorded a rap song about the Postojna caves, promoted 
a classroom in nature, undertaken inter-cultural connection with a school with an 
international department at the Dutch partner school Over Betuwe College from 
Bemmel,

•  Created posters about the animals on the karst, visit to the Postojna caves, creation 
of the stalagmites, learned about animal environment near the school, participated 
in the contest about a water detective under the title »The Puddle is No More,« 
observed and photographed birds living in the karst during the winter, prepared 
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a collection about the birds in the karst, wrote stories about animals and pets and 
their impact on the karst area, viewed a cleaning installation and its importance, 
expressed themselves artistically on the topic of Karst houses, prepared an eco-
corner about the karst, created a class calendar, visited Planina cave and Cerkniško 
lake, demonstrated the karst area in a PowerPoint presentation, wrote artistic 
literature under the titles »Hej, na Nanosu« and »Jaz sem burja«

•  The students researched the plant life on the Karst (mostly trees, brush and mosses), 
created a herb garden, actively participated in the protection and cleaning of the 
Karst (in addition to the everyday care for the environment, also in the action »Let's 
Clean Up Slovenia«, they expressed themselves artistically on the theme of the 
characteristics of karst houses, researched lakes in the area and the life in them.

• Took part in a nature excursion and a visit to the open classroom in nature
•  Learned about the operation of oil lamps, learned about the importance of the 

protection of karst caves (the cave was formerly a small rubbish depository) 
•  Learned theoretical knowledge about the karst (surface soil such as the karst type 

relief, karst phenomena: holes, karst cave Dimnica..., animal world in the caves, 
water ways in the karst, corrosion, rock formation, climate, ecological problems in 
this sensitive area, and viewed the natural characteristics of the karst,

•  Children along with their parents visited the Postojna cave, viewed the Human fish, 
and learned about the biodiversity in the cave, went on a mountain trip, and viewed 
a karst canyon, learned about and tested the porousness of the soil, undertaken 
various experiments with water and limestone,

•  The Karst thematic was examined from different viewpoints: in connection with 
the technical subjects, the students explored and deepened their knowledge about 
the work with glass. As a conclusion of the research, the students made a human 
fish from glass and bubbles. They made houses from clay. The teacher used simple 
methods to bring closer to the students the methods of construction. They created 
an unusual model. The students »struggled« with the breaking of the rock and 
the subsequent addition to the rock as a foundation of the model. In this way 
they learned about and experienced difficult work that goes on in the karst. In the 
making of the model they learned why this type of house construction is specific 
for this area. The students were very proud with their final product. So as not to 
be selfish with all the acquired knowledge, we invited as guest into our school the 
students from the Elementary School Preserje. We presented our project to them 
and invited them to collaborate with us in the making of a mosaic of a human fish. 
The students were very excited about this collaboration, and the end result was a 
very beautiful mosaic which will be proudly displayed in our school lobby. For 
the making of the mosaic we used the leftover tiles from a remodel project in our 
school. The students undertook a five day long journey and research of the karst. 
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They learned about the possibility of spending free time in this beautiful country. 
They researched caves, boated, crawled, wandered in the woods and fields. In so 
doing, the students filmed several hours of video and created a DVD. They also 
took their photo cameras on these wanderings and demonstrated the characteristics 
of the karst through their own eyes,

•  The students viewed the museum in Brežice and the findings from the Ajdovska 
and Kartuševa caves (prehistoric caves from the younger stone age), visited 
Kostanjeviška cave, learned about its origins and the cave animals (bats) and 
plants, participated in a nature day, did field work in Kobile - WATER AND 
GEOLOGICAL EDUCATIONAL PATH (water ways, karst fields, plant and 
animal life, karst valleys, ...).

What was missing in the project?
•  Certain activities could not be completed with certain groups of children - more 

time was needed for certain activities,
•  Project was presented very well in it offers many different possibilities for everyone 

- the children from kindergarten and for elementary school students. It is for this 
reason that we decided to participate in the project. Mrs. Suzana Vidmar also 
provided suggestions about what to do in the project. We did not miss anything. 
The project was very good,

•  Everyone who participated in the work did so gladly, which is why we did not miss 
anything in the project,

•  Teachers are very connected with their other work so that they lacked time for the 
detailed work on the Project karst,

•  We needed more time for some activities, such as for example lengthening the 
project to two years,

• We were very satisfied with the realization of the project,
•  The project was very well received by the students and also teachers, perhaps some 

schools could add to it and expand it,
• The project went according to plan. We did not miss anything in the execution,
•  We missed only some nice weather because the field work is dependent on it. The 

work was connected with some additional expenses to the school and the students, 
as we had to drive to certain locations and pay for entry and guide fees.

Impressions of the students and teachers:
•  The students were very excited because they actively participated in the work - they 

were very interested in the gathering of the plant life and various rock formation 
- they were interested in the comparison of different karst rock formations among 
themselves as well as the different fossils in the limestone rock,
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•  We were very pleased with the participation of the cave society of Križne caves. 
We went on a day-long nature day with all students including children from the 
kindergarten. This day was something truly special for the children and students. 
We plan to participate in the future. The students were full of impressions and new 
understanding about the world which is very near to us, but also very unknown,

•  We were all very excited. You can view pictures of our experiences on our web page 
http://www2.arnes.si/~tselan/moj%20razred/animacija/razred.html. The children's 
experiences will be written up in the school newspaper,

•  All activities went along spontaneously with lots of good will, • building up of 
self-confidence in public performance • excitement about the end product • some 
parents came to the final presentation and were proud of their children • parents 
value the work of the mentors who encourage the children to show what they can 
do and that they enjoy in the work, 

•  Students happily did their project lessons. They were very pleased with and proud 
of their work and the fact that they could show their work to others and see their 
own work in an exhibition.

•  »It is time, and it is highly important, that we start thinking about the future and 
better care of our environment« (quote, M. Rudl, second grade). Let's change the 
thinking of our parents and ensure that they separate the trash. 

•  Students were excited because they actively participated in the work, they were 
very interested in collecting plant life and observing animals,

•  Children were active participants in the research process and they participated, 
researched, and learned many new things with excitement with full measure of 
priceless experiences. We received very positive reactions, with encouragement for 
further work, also from the parents. All teachers were happy with the realization of 
the project, the goals achieved, and the active participation of the children, and we 
wish to continue with similar activities during the next school year,

• The students were very positively surprised by the visit of the cave,
• Only positive reactions,
•  The children and the parents were very happy with the visit to the Postojna cave. 

They found the entire project interesting, especially because we live in the karst 
area and the children were getting to know their own environment,

•  As a reward for everyone who participated, I organized at the end of the project 
a visit to the Postojna cave. We also invited the parents to come along, who were 
very pleased to spend informal time with the teachers and the students. For many a 
parent this was the very first visit to the Postojna cave, which made the excitement 
even greater. In connection with the visit to Postojna, we also participated in the 
Eco workshop where we created various objects from used batteries,

•  The students were excited about the visits to the caves and museums as they were 
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able to connect newly acquired knowledge with the field work and, in so doing, 
they learned about a part of their home area and its natural and cultural heritage.

Most frequently asked questions:
•  There weren't any questions during the course of the project. Those who registered 

were contacted in the beginning to inquire about their interests and to provide 
additional guidance about the work for the particular stage of the child's development 
(specific instructions for the work in kindergarten and the elementary school). In the 
reports, I reported two cases where additional instructions were missing. I believe 
that these were institutions from which I did not receive registration material so I 
could not provide additional instructions or guidance.

•  From the reports, I can conclude that the project was very good for most participants, 
that it was sufficiently easy to follow and interesting for the children and well as 
the teachers. It brings excitement to the activities in the classroom and in nature, 
spontaneity, happiness. Some participants decided to conduct the project during the 
following year in order to broaden the activities.

•  The above proves the thoughts of one of the leaders of the project: Children were 
very active participants in the research project and were excited to participate 
and explore, they learned many new things with the full measure of priceless 
experiences. We received very positive responses and encouragement for further 
work also from the parents. All teachers were satisfied with the realization of the 
project, the goals achieved and the continued participation of the children, and we 
wish to continue similar activities in the next school year.

•  In one report, I noticed a financial problem where it is necessary to pay for entry 
fees to the cave or other visits. My experience is that most activities do not require 
payment, but some ingenuity is helpful in finding the places for exploration and 
getting help from people who are involved with certain activities (for example, 
cave exploration - in Slovenia, we have many small and easily accessible caves 
where such activities can take place).

Work Sheets
 For now, the activities with karst content are taking place in large part at the 
elementary school Anton Globočnik in Postojna, with the use of the work sheets. The 
analysis of the work sheets was undertaken at this school. Activities are taking place at 
other elementary schools, high schools and kindergartens, both in the karst area as well 
as outside of it: elementary school Miren, elementary school Toneta Tomšiča Knežak, 
Education High School and Gymnasium in Ljubljana, elementary school Miroslava 
Vilharja Postojna, kindergarten Postojna, elementary school Raka, elementary school 
Dutovlje, collective school Tomaj, elementary school Toneta Šraja Aljoše Nova Vas, 
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collective school Kostanjevica na Krasu. The activities are also taking place elsewhere 
under informal discussions with teachers, albeit not under the umbrella of the project 
karst.
 Students who were in the field conducted the activities related to the karst subjects 
by and large have an easier time answering questions and proofs in the work sheets. 
Their answers are also more precise from the answers of the students who did not 
work in the field. All students have trouble with solving chemical reactions or naming 
compounds on their own. Students who were in the field make fewer mistakes.
 From the above, we can conclude that the knowledge acquired in the field is 
somewhat better and longer lasting from that acquired without experiential activities. 
This proves that this work is on the correct path. 

Conclusion:
 This work has shown that, with intensive field work, the students' knowledge is 
deepened and made more long lasting. This is how they learn about their near home 
environment which offers innumerable possibilities for exploration in all subject matter 
areas which are unconsciously connected. This is where we always find something 
new, undiscovered, interesting. The work takes place throughout the school year and 
in several years in a row. 
 The children desire more activities in which they actively participate. This is why I 
also believe that my work is adjusted to these needs.
 We often realize that we almost do not recognize the people of our own area or that 
we do not know them well, and this is one of the possible ways to change this.
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DOBRODOŠLI V KRASOSLOVNI PROGRAM: VODE NA KRASU

Za območje krasa je značilno, da je praktično brez površinskih vodotokov. Zaradi do-
bre prepustnosti karbonatnih kamnin se padavinska voda hitro infiltrira v podzemlje 
in delež površinskega toka je zanemarljiv. Drugače je na območjih s slabšo prepustno-
stjo, ki kras obdajajo. Na njih se je razvila gosta mreža površinskih tokov, ki pa na 
stiku s kraškim vodonosnikom poniknejo v podzemlje.

Kras gradijo zakraseli in dobro prepustni apnenci in dolomiti. Kraška hidrologija za-
znamuje več kot tretjino slovenskega področja. Za tipično kraško pokrajino je značil-
no, da se menjavajo območja s prevladujočim podzemnim vodnim tokom in območja s 
prevladujočim površinskim tokom. Tako tu ločimo več različnih hidrogeoloških enot: 
območja kraških narivov (Javorniki) in območja pretočnega krasa z izrazitim kraškim 
režimom, območja kraških polj ter območja neprepustnih oz. slabo prepustnih kamnin.

Voda na krasu je in hkrati je ni. Za življenje je izredno pomembna. Zaradi prepustnosti 
kamnine je je na površju zelo malo. Obenem pa ob deževju vodotoki narastejo, podtal-
nica se dvigne in nastanejo poplave. Ker je kraško področje zaradi svojih lastnosti zelo 
ranljivo, ga je potrebno dobro poznati, varovati in dobro gospodariti z njim.

Zaradi pomena voda sem izbrala dejavnosti, ki omogočajo spoznavanje vode na krasu 
z vseh vidikov, z vidikov njenega pomena za življenje in preživetje.

POMEN NALOGE

Vsaka izmed izbranih nalog nam poda določene informacije o območju raziskovanja. 
Z izvedbo vseh nalog si lahko ustvarimo popolno sliko raziskovalnega območja, ki ga 
lahko z dodatnimi nalogami še obogatimo.

OPOZORILA UČENCEM

• V bližini vode pazite na zdrs, padec – možne so poškodbe, utopitev.
• Ne zabredite v vodo, če je globlja od vaših škornjev.
• Če je breg prestrm, ne hodite in ne raziskujte, ampak le od daleč približno 

ocenite.
• Če je voda plitva, lahko primerno obuti zabredete vanjo.
• S kemikalijami ravnamo previdno (možnost poškodb).
• Pri uporabi kemikalij upoštevamo napisana navodila in preberemo oznake za 

nevarne snovi.
• Rastlin po nepotrebnem ne trgamo.
• Živali ne pobijamo in jih ne vznemirjamo.
• Varujemo naravno in kulturno dediščino.

OPOZORILA UČITELJEM

• Pazimo na varnost učencev.
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• Navodila naj bodo kratka in natančna.
• Delovne liste prilagodimo svojim potrebam, naravnim danostim, primerni naj 

bodo starosti in znanju učencev.
• Če nimamo ustreznih pripomočkov, prilagodimo delo svojim zmožnostim.
• Skupina naj ne bo večja od 15 učencev, ki so razdeljeni v manjše delovne 

skupine.
• Vse skupine imajo lahko enake ali različne naloge.

OSNOVNE INFORMACIJE O MODULU 

Modul je pripravljen tako, da učence:
• nauči temeljnih znanj o vodi,
• seznani s praktičnim načinom učenja,
• nauči temeljnih načinov raziskovanja življenjskega prostora na znanosti primeren 

način,
• zagotovi miselno povezavo pri učenju in spoznavanju vode na krasu,
• poskuša na praktičen način odpravljati napačne predstave,
• pripravi za uporabo pridobljenih podatkov in znanj o vodi na krasu ter analize in 

sinteze le-teh.

Serija delovnih listov je model, ki ga preizkušamo. Temelji na osebni zamisli in obli-
kovanju delovnih listov, preizkušanju le-teh na terenu, popravljanju delovnih listov s 
sodelovanjem učiteljev praktikov, učencev udeležencev in s pregledom strokovnjakov 
s posameznega področja. Vsak del vsebuje aktivnosti, ki učence privedejo k spoznanju 
o določenih stvareh na temo vode na krasu in tudi drugje. Z izvajanjem naloge se učen-
ci na praktičen način seznanijo z raziskovalnimi metodami, načinom raziskovalnega 
dela, nadgradijo svoje znanje, osvojijo nova znanja, bolje razumejo težje razumljive 
stvari oziroma teme teoretičnega spoznavanja voda na krasu.

DELOVNI LISTI – ZBIRNIK OSNOVNIH INFORMACIJ

1. Analize vode

Z različnimi analizami vode dobimo sklop različnih podatkov, ki nam omogočijo vpo-
gled v kakovost raziskovane vode. S tem delom se učenci urijo v eksperimentiranju, 
branju in obdelavi podatkov, kritičnosti pri dobljenih podatkih. 

2. Sledilni poskusi

Spoznavanje sledilnih poskusov nam omogoča vpogled v tok vode, ko izgine s površ-
ja, in njeno pretakanje po podzemnih rovih. S pomočjo računalniške simulacije lahko 
zasledujemo tok vode po podzemeljskih poteh na plastičen način.

3. Hitrost vodnega toka

Hitrost vodnega toka ni povsod v preseku struge enaka. Hitrost je odvisna od materi-
alov, s katerimi je dno struge pokrito (pesek, prod, skale …). Hitrost je tudi odvisna 
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od strmine rečnega korita. Z aktivnostjo učenci spoznajo različnost toka. Spoznajo 
dogajanja tudi v posebnih razmerah (obilne padavine, suša).

4. Padec (strmec) vodnega toka

Voda vedno teče iz višjega na nižje področje (zakon) v vseh plasteh površja in ne samo 
na površju. Učenci spoznajo, da padec vodnega toka lahko vpliva na življenje v vodi 
in da ga lahko izkoriščamo za izboljšanje kakovosti našega življenja (hidroelektrarne) 
ali pa je krivec za naravne nesreče (nanos materiala, poplave …).

5. Širina in prerez struge

Spoznajo načine merjenja širine prereza struge. Naučijo se iz dobljenih podatkov nari-
sati prerez struge in izračunati vodni pretok.

6. Spiranje in odnašanje prsti ob strugi

Spoznajo načine, kako lahko ugotovimo, kakšno je spiranje prsti ob strugi, od česa je 
le-to odvisno. Srečajo se s pojmoma prepustnost in neprepustnost tal.

7. Strmina rečnega brega

Spoznajo, da sta hitrost vodnega toka in odpornost matične podlage tista dejavnika, 
ki pogojujeta obliko rečnega brega. S poznavanjem oblike brega nam je omogočeno 
sklepanje na procese, ki so preoblikovali dolino oziroma jo še preoblikujejo.

8. Temperatura vode

Poznavanje temperature vode nam omogoča spoznavanje dejavnikov, ki vplivajo na 
temperaturo vode. Od temperature vode so odvisni tudi kemijski, biološki in fizikalni 
procesi. Učenci spoznajo, kaj je toplotno onesnaževanje in kakšni so njegovi vplivi in 
posledice.

9. Barva vode

Barva vode je viden pokazatelj spremembe v vodi in nas usmerja k raziskavam drugih 
lastnosti vode, da preverimo, ali voda ni mogoče onesnažena. Učenci spoznajo možne 
barve vode, ki kažejo na nevarno onesnaženost vode (rdeča, oranžna in zelena) ali 
barve, ki so posledica akomulacijskih procesov v strugi (rjava, rumena in sivkasta).

10. Bistrost vode

Učenci spoznajo, kaj pomeni bistrost vode, da se bistrost spreminja z obarvanostjo 
vode, s prisotnostjo suspendiranih usedlin, količino alg, zaradi optične aktivnosti ko-
loidnih delcev … Sprememba bistrosti je lahko posledica spremenjene količine hra-
nilnih snovi.
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11. Vonj vode

Vonj se v čistih vodah ne pojavlja. Če pa zaznamo drugačne vonjave, pomeni, da je 
naša voda onesnažena. Usmeri nas še k drugim raziskavam kakovosti vode. Ob razi-
skovanju učenci spoznajo, katere snovi povzročajo nam neprijetne vonjave. Spoznajo 
tudi, da ima toplejša voda močnejši vonj.

12. Lebdeči material v vodi

Učenci spoznajo, kateri material imenujemo lebdeči material. Spoznajo postopek, 
kako dobimo vzorec lebdečega materiala (filtriranje). Spoznajo, da je lahko lebdeči 
material naraven (neškodljiv) ali nenaraven (škodljiv) – onesnaženje.

13. Prisotnost fosfatov v vodi

Učenci spoznajo način določevanja fosfatov v vodi. Le-ti so posledica gnojenja in 
odvajanja odpadnih voda, ki vsebujejo čistila, pralne praške in detergente. Spoznajo, 
kako količina fosfatov vpliva na rast in razvoj rastlin (predvsem zelene alge in modro-
zelene cepljivke).

14. Prisotnost dušikovih spojin v vodi

Učenci spoznajo postopke določevanje količine dušika v vodi, njegove oblike in po-
men za življenje. Spoznajo tudi, na kaj vpliva prisotnost dušika, kako se porablja in 
pretvarja. Spoznajo, da zaradi prevelike količine dušika pride do razraščanja alg in 
drugih rastlin, kar posledično vpliva na kakovost vode in spremenjene življenjske raz-
mere.

15. Trdota vode

Trdota vode je mera za ugotavljanje količine raztopljenih soli v vodi. Ta mera nam 
pomaga pri varovanju strojev in naprav, ki za svoje delovanje uporabljajo vodo (vodni 
kamen – poškodbe – ukrepi).

16. pH vode

pH je mera za količino kislih ionov v vodi (H+ ionov). pH vpliva na kemijske procese v 
vodi. Kisle vode povzročajo korozijo. Večje spremembe pH-ja v vodi so lahko usodne 
za življenje. Učenci spoznajo načine določanja pH vode in spreminjanje le-tega. Spo-
znajo nekaj bazičnih in kislih snovi v svojem okolju – v vsakdanjem življenju.

17. Kemijska analiza vode

S pomočjo kemijske analize dobimo sklop različnih podatkov, ki nam omogočajo do-
ločitev stopnje čistosti oziroma onesnaženosti vode. Učenci se naučijo oceniti oziro-
ma postaviti oceno za stopnjo onesnaženosti raziskovane vode na podlagi dobljenih 
podatkov.
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18. Merjenje lastnosti vode v jezeru ali ribniku

Ta merjenja nam omogočajo povezovanje več dejavnikov, ki nam povedo marsikaj o 
stanju raziskovane vode.

19. Določanje onesnaženosti vode z indikatorskimi rastlinami

Rastline so zelo občutljive na zelo majhne spremembe življenjskih razmer (npr. one-
snaženost). Nekatere v onesnaženih vodah sploh ne živijo. Na podlagi prisotnosti ozi-
roma odsotnosti določene rastlinske vrste iz določevalnega ključa lahko sklepamo o 
kakovosti raziskovane vode. Učenci spoznajo rastlinski ključ za določanje.

20. Določanje onesnaženosti vode z indikatorskimi živalmi

Indikatorske živali nam povedo, kako čista oziroma onesnažena je preiskovana voda. 
Učenci spoznajo ključ za določanje in značilne živalske vrste, ki določajo stopnjo 
onesnaženosti vode.

21. Življenje obvodnega sveta

To je poseben življenjski prostor, v katerem vladajo določene življenjske razmere. 
Učenci spoznajo, kateri dejavniki vplivajo na življenjske razmere obvodnega sveta.

22. Popis rastlinskih vrst

S pomočjo popisa rastlin v določenem kvadrantu in analize le-tega dobimo podatke o 
številu rastlinskih vrst, številu posameznih osebkov na določenem področju. Iz podat-
kov lahko sklepamo tudi o možni ogroženosti posamezne vrste.

23. Popis živalskih vrst

S pomočjo popisa živali na določenem kvadrantu in analize le-tega dobimo podatke o 
številu živalskih vrst, številu posameznih osebkov na določenem področju. Iz podat-
kov lahko sklepamo tudi o možni ogroženosti posamezne vrste.

24. Močvirje

Učenci spoznajo, kaj je močvirje, kaj je zanj značilno, zakaj je pomembno. Spozna-
jo močvirske rastline in živali ter njihove značilnosti. Naučijo se uporabljati metodo 
popisovanja na določenem kvadrantu, kaj pomeni kvadrant in zakaj je tak popis po-
memben.

25. Arhitektura ob vodi na krasu

S pomočjo skice objekta ugotavljajo značilnosti hiše, žage, mlina na določenem po-
dročju. Poiščejo odgovore, zakaj so objekti take oblike iz določenega materiala, zakaj 
se nahajajo ravno tu in tako obrnjeni ter drugo.
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26. Orientacija

S pomočjo tega delovnega lista se učenci urijo v orientaciji s pomočjo karte, kompasa, 
določijo markantne točke … Določajo hribe, doline …, razdalje. Spoznajo in znajo 
prebrati merilo na karti in kako s pomočjo le-tega lahko določijo oziroma izračunajo 
razdalje v naravi.
27. Presihajoče jezero

Učenci spoznajo, kaj pomeni depresija. Da v tej depresiji je občasno voda. Izračunajo, 
koliko vode je v jezeru v času raziskovanja in koliko bi je bilo, če bi bil čas zelo viso-
kih voda.

28. Presihajoče jezero – orientacija

S pomočjo karte, kompasa in opazovanj področja se orientirajo, poiščejo markantne 
točke in jih vnesejo v karto.

29. Presihajoče jezero – pastirske igre

Spoznajo dve stari pastirski igri, značilni za raziskovalno območje, se jih iz priložene-
ga opisa in z izdelavo pripomočkov naučijo igrati.

30. Presihajoče jezero – izdelki otrok na paši

Spoznajo nekaj izdelkov, ki jih lahko iz naravnih materialov na jezeru izdelamo in tudi 
preizkusimo. To so piščali, rog in piske.

31. Presihajoče jezero – dejavnosti

Spoznajo dejavnosti, ki so potekale na presihajočih jezerih v 20. stoletju, in nekatere, 
ki potekajo še danes. Natančneje si ogledajo pašnik z njegovimi značilnostmi.

PEDAGOŠKI PRISTOP

Pri vseh predmetih s pomočjo znanosti oblikujemo z drugimi disciplinami pravi po-
gled na raziskovalnem področju in v osvojenih načinih dela. Učenci prihajajo v šolo 
z različnimi predznanji, idejami, razlagami pojmov, dejstev, videnj. Mnoge njihove 
ideje so dobre in jih je vredno uporabiti, učence usmerjati in njihove ideje včasih tudi 
popravljati na nevsiljiv način. Primerjave med razmišljanjem nekaterih in razumeva-
njem drugih dajejo učitelju številne možnosti za usmerjanje razmišljanja učencev, so 
pomoč pri njihovem delu, s tem pa vodijo k premiku iz nepopolnega razlaganja ali 
napačnih razlag idejnih zasnov k pravemu razumevanju. Zelo dobra pot za spremembo 
učenčevega mišljenja, gradnjo njegovega zavedanja, njegovih predznanj in kasneje 
predvidenih izkušenj, je praktično delo. Učenčevo vedenje je sad njegovega dela, je 
eksperiment, ki proizvaja izzive in dejavnosti. Če njegove ustvarjalne ideje ne morejo 
zaživeti, jih ne more potrditi, razložiti svoja opažanja in tako ne dobimo pričakovanih 
rezultatov. Pozitivne vzpodbude pa lahko spodbudijo učenca k novim razlagam, ide-
jam, razmišljanjem … Če je ta spodbuda dobra, dobi potrditve za svoja razmišljanja 
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oziroma pri napakah raje spremeni svoje zamisli. Če je učenčeva nova zamisel boljša 
od stare, vendar še vedno ne najboljša (nepopolna ali napačna), ima učitelj možnost, da 
mu pomaga oblikovati nov pogled na stvar, doživeti novo izkušnjo in nove ponovitve, 
dokler učenec ne razume poteka s pravim razumevanjem.

Metoda poizvedovanja ni samo zaželena, ampak je tudi absolutno potrebna za učence 
in njihovo pripravo idej ter preverjanja le-teh. In če je potrebno tudi njihova zavrnitev 
ter ponoven povratek na začetek njihove raziskave. Iskanje idej, ki so boljše, je odsev 
resničnega sveta.
Za pomoč učiteljem za iskanje učenčevega predznanja se aktivnost lahko začenja z 
vprašanjem, trditvijo, postavitvijo hipoteze, opisom … Ta vprašanja, trditve … poma-
gajo učencem poiskati ideje, da zavzamejo svoja stališča do snovi in lahko dajo svoj 
doprinos v aktivnost. Za odpravo možnih zadreg pri vključevanju posameznikov, pri 
pomanjkanju idej v skupini ali razredu ima učitelj možnost, da učence vzpodbudi s 
podvprašanji, izzivi, diskusijo in iskanjem novih možnosti rešitve problema. Na koncu 
vsake aktivnosti je dobro, da učence povprašamo, vzpodbudimo, da preverijo in pri-
merjajo svoje prve odgovore z najnovejšimi.

Kot učitelj imamo možnost naslednje primerjave:
• oceniti učenčevo razumevanje,
• oceno efektivne učne izkušnje,
• indikacijo katere koli dodatne izkušnje,
• voditi razredno diskusijo o eksperimentalnem opazovanju,
• pokazati oziroma voditi pot do zapiskov, načina, kako učenci lahko raziskujejo, 

kako razumejo načrtovanje dejavnosti …

Aktivnosti si smiselno sledijo od začetka do konca, kjer se tudi nadgrajujejo od teme-
ljev do zaključkov. To usmerjeno raziskovanje pomaga učencem priti do neodvisne 
raziskave z:
• utrditvijo snovi, ki je jedro koncepta,
• raziskovanjem veščin, ki jih zahteva znanstveno raziskovanje,
• zagotovitvijo predstavitev učencev svojih izkušenj raziskovalnega dela v skupini 

in predstavitev njihovih osebnih vprašanj.

Modul pomaga pri temeljitem raziskovalnem učenju in s tem zagotovi učencem mo-
žnosti tudi lastnega oblikovanja eksperimentov, raziskovalnih procedur ali zasledova-
nja njihovih idej. V modulu učenci lahko raziskujejo tudi razumevanje in veščine, ki 
jih potrebujejo pri svojem delu.

KAKO NAJ SE LOTIM DELA?

1. Poišči kaj je v tej nalogi.
2. Ugotovi, kakšne aktivnosti so potrebne za izvedbo naloge.
3. Ugotovi, kateri material in pripomočke potrebuješ.

a. Za razumevanje, kako je aktivnost v nalogi podana, preberi navodila na začetku. 
V vsakem besedilu je razloženo.

b. Za razumevanje podrobnosti v aktivnosti (vključujoč materialne potrebe, časovno 
razporeditev …) preberi v besedilu.
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c. Na začetku delovnega lista je predstavljen material, potreben za izvedbo 
aktivnosti. Za izvedbo aktivnosti uporabi navedena in pripravljena materialna 
sredstva.

KAKO JE MODUL ZGRAJEN?

Napisan je kot raziskovalni vodnik. Navodila in delovni listi podajajo možno osnovo 
in pedagoške napotke za izvedbo aktivnosti ter navodila. Izobraževanje naj bi potekalo 
na fleksibilen način, ki je prilagojen delu v naši skupini oziroma našemu razredu.

OZADJE

Lahko razumevanje osnovnih informacij omogoča razumevanje konceptualnega klju-
ča v aktivnosti.

UČNE AKTIVNOSTI

Natančno razdelan potek aktivnosti z učnimi listi, ki omogoča lažje načrtovanje razre-
dnega ali skupinskega dela.

KAZALEC POUČEVANJA

Pomaga pri praktičnem delu, drugih aktivnostih. Tu lahko najdete možne načine po-
učevanja, strategijo poučevanja, navodila za delo in izvedbo, ideje za diskusijo, vpra-
šanja, odgovore.

OCENJEVANJE

Ta modul nudi veliko možnih idej za ocenjevanje učencev, vključujoč vprašanja, vpra-
šalne sklope, praktično delo učencev, odnos do dela in naravne ter kulturne dediščine, 
možnih alternativnih poti za ekshibicijo učenčevega razumevanja.

TEHNOLOGIJA IN INTERNET

Tehnična in internetna podpora je dobrodošla. Ta daje učencem možnost iskanja pod-
pornega materiala. Z listo internetnih naslovov, naslovov CD-romov, videov in druge-
ga širimo naša obzorja. S pomočjo računalniških simulacij lažje razumemo nam skrita 
dogajanja v naravi. Kakor koli, v modulu ni izključena uporaba katere koli možne 
tehnologije.

PRIMER UČENJA

Vsaka aktivnost v temu modulu prinaša nekaj pomembnih informacij, ki so potrebne 



156

PRILOGA
1

Vidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

157

za odgovore na naša vprašanja.

STANDARDI ZNANJ
Kateri standardi znanj so uporabljeni v tem modulu?

• Združeni koncepti in procesi:
 - sistematika, red in organizacija,
 - zapisovanje (evidenca), modeli, razlage,
 - trajnost, spremembe in merjenja,
 - razvoj (evolucija) in ravnotežje,
 - potrebna sposobnost za izvajanje aktivnosti,
 - razumevanje osnov znanstvenega raziskovanja.

• Fizikalna znanja:
 - zgradba in lastnosti snovi,
 - gibanje in sile,
 - shranjevanje energije,
 - interakcija energije in snovi.

• Matematična znanja:
 - osnovne matematične operacije,
 - izračunavanje s pomočjo podatkov in formul,
 - pojasnitev rezultatov,
 - odvisnost pretoka, zalog od količine padavin.

• Geografska znanja:
 - osnovni geografski pojmi,
 - poznavanje pojma izvir, ponor, breg, zaledje …,
 - orientacija v prostoru s pomočjo karte, kompasa …,
 - osnovne kraške oblike in njihove značilnosti.

• Naravoslovna znanja:
 - osnovne raziskovalne metode v naravoslovju,
 - uporaba različnih metod raziskovalnega dela,
 - nadgradnja teoretičnega znanja, pojmov, zakonitosti …,
 - uporaba vseh čutil.

• Zgodovinska znanja:
 - pomen razvoja Zemlje in njene površine,
 - delovanje zunanjih faktorjev na Zemljino površino.

• Znanost in tehnologija:
 - uporaba novih tehnologij,
 - nova spoznanja znanosti na področju raziskave voda.

• Slavistična znanja:
 - zapis rezultatov,
 - orientacija v besedilu,
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 - znanstveni jezik,
 - nove besede in njihov pomen,
 - oblikovanje zapiskov, trditev …

• Likovna znanja:
 - izpopolnjevanje opazovanj narave in risanje skic, slik …,
 - oblikovanje pozornih in natančnih skic, slik …

• Glasbena znanja:
 - slišati zvoke narave,
 - poustvariti zvoke narave na različne načine,
 - s pomočjo različnih naravnih in umetnih instrumentov posnemati zvoke 

narave.

• Znanja tujih jezikov:
 - bogatitev besednega zaklada,
 - nadgradnja pisanja besedil,
 - prevajanje strokovnih besedil,
 - komunikacija v tujem jeziku.

• Športna znanja:
 - osnove varne hoje,
 - poseben način hoje v posebnih razmerah,
 - utrjevanje zdravja,
 - primerna obleka in obutev, prilagojena za delo v določenih razmerah.

AKTIVNOST
1. Namen (cilji)
2. Osnovne informacije
3. Ključni pojmi
4. Miselne zveze
5. Spretnosti in veščine
6. Skupne napačne predstave
7. Material
8. Priprave
9. Čas

AKTIVNOST
1. Osnove (teorija).
2. Predocena.
3. Potek testiranja učencev – ideje:

 - predstavitev problema (Kako …?) in razredna debata, kako lahko 
nadzorujemo spremenljivke,

 - navodilo za delo,
 - naloge,
 - uporaba,
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 - zapisovanje v tabele, grafe … (lastni rezultati),
 - opis svojih osebnih videnj raziskave, poti raziskave …,
 - zaključki v skupini,
 - diskusija, razlaga.

4. Vprašanja za preizkus učenčevega razumevanja.
5. Varnostni zapiski.

PRIPOROČILA
 
1. Izbira mesta za terensko delo

Mesto opravljanja vaj naj bo lahko dostopno. Bregovi morajo biti varni. Izogibamo se 
strmega, spolzkega brega. Vodo moramo varno doseči z roba. Voda ne sme biti glo-
boka, prehitra, tako da učenci lahko zabredejo do višine škornjev. Ob toku navzgor in 
navzdol preverimo potencialne nevarnosti.

2. Kako s skupino na teren

Na teren peljemo le toliko otrok, kot jih lahko nadzorujemo (normativi predpisujejo 
15 učencev na enega odraslega). Vsak otrok mora biti primerno oblečen in obut (škor-
nji, terenska obutev, vetrovka, topla jopa, pokrivalo, rezervna obleka in obutev, prva 
pomoč, sredstvo proti insektom …). Učence moramo opozoriti na nevarnosti, vedno 
morajo biti v naši bližini. Najbolj primeren čas za terensko delo je od marca do novem-
bra, odvisno od vremena.
Vsi otroci se morajo držati pravil o varnosti. Vedno moramo biti na preži, paziti, opa-
zovati počutje otrok (mraz, veter …). Voda lahko vsebuje mikroorganizme, zato si 
moramo po terenskem delu dobro umiti roke. Na terenu vode ne pijemo in se ne umi-
vamo. Na mirnih vodah se lahko pojavijo modrozelene cepljivke, ki lahko povzročijo 
vnetje kože in oči, nosu in ust.
Vse odpadke odnesemo s seboj. Ne uničujemo narave.

DELO UČENCEV

PRIPRAVA ZA UČITELJA

Predmet: Izbirne vsebine iz krasoslovja

Razred: priporočeno za učence od 5. do 9. razreda OŠ

Kraj dela: v učilnici in na terenu

Učna tema: Življenjski prostor kras

Učna enota: Voda na krasu

Učno-vzgojni cilji: - spozna osnove kemijskih analiz voda;
 -  prepozna razliko med besedami: reka, reka ponikalnica, zaje-
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tje, zaledje …; 
 - seznani se z metodami raziskovalnega dela;
 - prepozna rastlinske in živalske združbe v vodi in ob njej;
 - seznani se z naravnimi in kulturnimi danostmi področja;
 -  spozna pomen varovanja okolja in posledice nepremišljenega 

delovanja človeka.

Učne oblike: - skupinsko delo,
 - delo v dvojicah,
 - individualno delo,
 - individualno skupinsko delo,
 - frontalno delo.

Učne metode: - delo na terenu,
 - eksperimentalno delo,
 - delo s tekstom,
 - delo z učnimi listi,
 - delo z literaturo,
 - delo z računalnikom,
 - razgovor.

Učni pripomočki - ustrezna literatura,
 - delovni listi,
 - mapa s trdimi platnicami,
 - svinčnik, radirka, barvice,
 - termometer, kovček za terenske analize,
 - primerna obleka in obutev,
 - lupa in drugi pripomočki.

Povezava z drugimi predmeti:  biologija, kemija, okoljska vzgoja, geografija, slovenski 
jezik, angleški jezik, likovni pouk, glasbeni pouk, ma-
tematika, fizika, zgodovina …

V literaturi najdemo: poezijo, prozo, strokovne članke, slikovni material …

DELO UČENCA

V razredu: - sodeluje v razgovoru,
 - se pripravlja za terensko delo,
 - rešuje delovno gradivo.

Na terenu: - izvaja praktično delo,
 - izpolnjuje delovne liste,
 - prepoznava zakonitosti narave.
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V razredu: - rešuje delovno gradivo,
 - povezuje pridobljeno znanje na terenu in ga oblikuje v celoto,
 - pripravi poročilo o svojem delu,
 - predstavi ugotovitve tudi drugim,
 -  povezuje predmetna področja z različnimi izdelki (poezija, proza, glas-

beno poustvarjanje in ustvarjanje, likovno ustvarjanje, literarni in likov-
ni prispevki, prevodi, prispevki za časopis (interni ali lokalni), opozorila 
zaradi onesnaževanja, varovanje ogrožene vrste …).

DELOVNI LISTI: ANALIZE VODE
Izvajajo se lahko v Korentanu in v reki Pivki.

Merjenja oz. analize: - temperature,
 - pH,
 - motnosti,
 - specifične električne prevodnosti,
 - kationov in anionov,
 - celotne trdote vode,
 - karbonatne trdote,
 - nekarbonatne trdote,
 - razmerja Ca/Mg,
 - vsebnosti raztopljenega kisika,
 - kemijske potrebe po kisiku,
 - biokemijske potrebe po kisiku,
 - vsebnosti organskih snovi, težkih kovin.

DELOVNI LISTI: SLEDILNI POSKUSI (simulacija na maketi)
Izvajamo lahko za Korentan.

Naloge : - iniciacija sledila,
 - analiza vode,
 - izračuni,
 - hitrost pretoka,
 - zaledje,
 - zajetje,
 - črpanje in izraba,
 - varovanje.

DELOVNI LIST: HITROST VODNEGA TOKA
Izvajamo za reko Pivko.

Naloge: - meritve,
 - izračuni,
 - zaledje,
 - izraba,
 - varovanje.
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DELOVNI LIST: PADEC (STRMEC) VODNEGA TOKA

Pripomočki:
• daljša plastična prozorna cev za vodo,
• meter,
• merilec padca vodnega toka.

Postopek

Zgornji tok reke, potoka
1. Dve enako veliki osebi stopita v strugo (če je varno) 10 m narazen, sicer ob strugo.
2. Spodnji drži merilec padca vodnega toka in skozi cevko pogleda zgornji osebi v oči.
3. Tretja oseba odčita padec vodnega toka na merilcu v stopinjah. 

(Merilec vodnega toka – navodila za izdelavo so v prilogi.)

Rezultat:

 Strmec vodnega toka = _________ stopinj.

Narišite izmerjen kot, ki kaže tok reke.

Srednji in spodnji tok reke, potoka
Daljšo plastično cev napolnite z vodo in jo položite v strugo. Oba konca cevi dvignite 
nad vodno gladino tako, da voda ne izteče iz cevi.
Izmerite višino vodnih stolpcev na vodno gladino. Razlika v višini vodnih stolpcev je 
velikost strmca vodnega toka (v mm ali cm na določeno razdaljo).

 Strmec vodnega toka = _________ stopinj.

Slika	zgornjega	toka	reke
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Narišite izmerjen kot vodnega padca.

Razlaga
Voda se po naravnih zakonih gravitacije pretaka z višjih v nižje lege (do morske gladi-
ne), in to ne le v potokih in rekah ali podzemnih tokovih, temveč tudi v prepustnih in 
vodonosnih plasteh površja.
Velikost padca vodnega toka prav gotovo vpliva na življenje živali in rastlin v reki. 
Reka z velikim padcem je sposobna opraviti večje delo, kar pomeni, da lažje premika 
večje skale, izpodjeda bregove in dno struge ter s tem neposredno vpliva na oblikova-
nje svojega korita.
Količina vode v reki se spreminja. Poleti je navadno manj vode, pozimi lahko naraste 
in ima zato tudi veliko več energije.
Ko voda izgublja padec ali če je manjši vodni tok, reka odlaga material, ki ga nosi s 
sabo. Padec se zmanjšuje od izvira proti ustju. Zato je rečni tovor po dnu razporejen 
od največjega in najtežjega materiala na začetku, do drobnega, lahkega materiala ob 
izlivu.

Slika	spodnjega	toka	reke
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DELOVNI LIST: HITROST VODNEGA TOKA

Pripomočki:

1. plavajoči predmet (npr. pomaranča),
2. 10 m vrvice,
3. štoparica.

Postopek

10-metrsko vrvico položite vzdolž vodnega brega.
V vodo ob sprednjem koncu vrvice položite pomarančo in s štoparico merite, koliko 
časa je potrebno, da pride pomaranča do drugega konca vrvice.
Če imate še kakšno pomarančo ali pa vam je uspelo prvo ujeti, naredite to še večkrat 
(5-krat). (Ne tvegajte, da pri lovljenju pomaranče otrok pade v vodo. Če jo odnese, 
vodi ne bo škodilo. Če otroci pomarančo ujamejo, naj je ne pojedo.)

Izračunaj povprečno hitrost vode v potoku. Razmerje med potjo in časom potovanja 
nam pove hitrost (v = s/t ; v = hitrost toka [m/s], s = pot [m], t = čas [s]).

Rezultati: 
ponovitev 10 m 1 2 3 povprečje

X korekturni faktor
hitrost = m/s

Razlaga
Interpretacija hitrosti vodnega toka
Ker lebdeči predmet plava na gladini vode, ste določili hitrost na gladini. Hitrost po 
celem preseku vodnega toka ni povsod enaka, zato morate napraviti popravek hitrosti. 
Če so tla struge prekrita s prodom, je povprečna hitrost po preseku struge približno 80 
% izmerjene (pri gladki je odstotek nekoliko nad 80 %, pri skalnem dnu pa nekoliko 
pod 80 %).
Hitrost vodnega toka je najbolj odvisna od strmine rečnega korita in se poveča, če se 
poveča pretok. Med poplavami se pretok vodotoka močno poveča in povzroča močno 
erozijo. Strmina rečnega korita pa ne vpliva na volumen vode v vodotoku, ki ga opi-
suje pretok vode, in kaže množino vode, ki v določenem času steče mimo določene 
točke.
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DELOVNI LIST: ŠIRINA IN PREREZ STRUGE

Pripomočki:
• 1 m dolga vrvica,
• meter,
• palica (s cm oznakami).

Postopek
Izmerite širino reke v ravnem delu struge (in v rečnem okljuku).

Ozka reka
Če je reka ozka, jo izmerite z vrvico ali palico.

Široka reka
En meter dolgo vrvico položite pred sabo na tla. Ocenite, koliko takih vrvic je potreb-
nih od enega do drugega brega: preverite lahko tako, da torbo ali kak drug predmet 
položite stran toliko, kot je reka široka. Stopite na breg in poglejte drug breg reke in 
oddaljenost torbe. Ocenite, ali je torba ravno toliko oddaljena kot nasprotni breg, če 
ne, postavite torbo bližje oz. jo bolj oddaljite od reke.
Izmerite oddaljenost torbe do reke, ta razdalja pomeni širino reke.
Ne prečkajte reke, da bi izmerili širino. Če je v bližini most, lahko preko njega izmerite 
širino reke.

Globina vode
Le za plitve vode. Stopite v vodo. Ne zabredite, če je globlja od vaših škornjev. Preko 
struge položimo palico in pravokotno nanjo vsakih 20 cm izmerimo globino vode.

Risanje prereza potočne struge
Rezultate širine in globine vrišite na milimetrski papir in povežite točke med sabo. 
Dobili boste skico prereza struge.

Najprej podatke vpišite v tabelo:

Širina 
struge 0 cm 20 cm 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm X cm

Globina

Skica struge:

Vodni pretok
Pretok vode je količina vode, ki preteče v sekundi skozi merjen profil. Enota za pretok 
vode je m3/s. Na pretok vplivata nagib dna struge in razgibanost profila struge. Po-
memben je za prezračenost vode – količino raztopljenega kisika.

Izračunaj vodni pretok: Q = A x v (Q = pretok [m3/s], A = presek toka [m2], v = hitrost 
[m/s] ).
Račun:________________
Opišite obliko rečne struge in razložite dejavnike nastanka.
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DELOVNI LIST: SPIRANJE IN ODNAŠANJE PRSTI OB STRUGI

Potrebščine:
• manjše vedro, 
• voda,
• lopatka.

Postopek

Poiščite ravno površino, ki je poraščena s travo, ravno površino brez travne ruše (od-
stranite travno rušo), nagnjeno površje s travno rušo in nagnjeno površje brez travne 
ruše. Na ta štiri mesta zlijte po liter vode.
V tabelo vpišite, kako voda odteka (hitro pronica v prst, počasi pronica v prst, nastane 
bazenček, se oblikuje potoček, prst odnese …).

Rezultati:
Poraščeno s travo Neporaščeno

Ravna površina
Nagnjen teren

Kje voda najlažje pronica v prst?

Razlaga
Če je prst slabo prepustna za vodo ali celo nepropustna, voda ostaja v lužah na površju 
in je prst ne more vsrkati. Voda lahko pronica le v prst, ki je porozna. Glinaste prsti 
imajo veliko poroznost, a le počasi vpijajo vodo. Z obdelovanjem se struktura prsti 
spremeni. Preorane prsti se ob uporabi težke mehanizacije zbijejo, zato v take prsti 
voda le s težavo pronica. Voda zato teče po površini in s seboj odnaša drobne delce.
Na pronicanje vode v prst vpliva tudi količina vode, ki je že v prsti. Če so zračni pro-
stori že zapolnjeni z vodo, v njej ni več prostora za dodatno vodo. Prsti, ki so vlažne in 
slabo vpijajo vodo, so navadno v bližini rek in jezer. Če voda težko pronica v prst, je 
verjetnost, da bo voda odtekala po površini v reko, večja. To pa zviša verjetnost poplav 
ob deževju.

Slika	brega	–	erozija
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DELOVNI LIST: STRMINA REČNEGA BREGA

Pripomočki:
• transektna vrvica,
• merilec nagiba.

Postopek
Izberite predel, ki je tipičen za rečni breg. Ne izberite predela, ki izgleda drugačen kot 
ostali deli. Transektno vrvico položite na tla pod pravim kotom na reko. To je vaša 
linija vzorčenja ali transekt. Pri oddaljenosti 1, 2, 5 in 10 metrov ob transektu boste 
zabeležili nagib.
Vzemite merilec nagiba in ga položite na oznako 1 m na transektni vrvici. Odčitajte 
nagib rečnega brega. Enako ponovite pri oznaki 2, 5 in 10 m ter zapišite podatke.
(Če je breg prestrm, ne hodite in ne raziskujte, ampak le od daleč približno ocenite.)
Rezultati bodo pokazali, kako se rečni breg spreminja, ko se oddaljuje od vodnega 
roba.

Rezultat
Strmina brega v stopinjah pri oddaljenosti:
Razdalja Stopinje
1 m
2 m
5 m
10 m
20 m

Razlaga
Oblika rečnega brega je odvisna od hitrosti vodnega toka in odpornosti matične pod-
lage. V meandru je zunanji breg strm, ker ga voda neprestano izpodjeda, notranji breg 
pa položen, ker tu voda odlaga material. Poznavanje oblike rečnega brega omogoča 
sklepanje na recentno preoblikovanje doline ter procese, ki se odvijajo v porečju.

Slika	brega	reke
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DELOVNI LIST: TEMPERATURA VODE

Pripomočki:
• termometer,
• vrvica.

Postopek
Najprej izmerimo temperaturo zraka, ko je termometer še suh. Termometer obesimo v 
senco in po 3-eh do 5-ih minutah odčitamo temperaturo zraka.
Vrvico trdno pritrdimo na termometer, si jo zavijemo okrog zapestja, da nam termome-
ter ne zdrsne. Če je reka plitva, lahko primerno obuti zabredemo v vodo, a ne več kot 
do višine škornjev. Če je voda globoka, z zajemalcem vzamemo vzorec vode in vanjo 
potopimo termometer ali privežemo termometer na vrvico in ga potopimo v vodo. 
Pazimo, da sonce ne sije neposredno na termometer. Termometer potopimo do globine 
10 cm za 3 do 5 minut, nato ga dvignemo le toliko, da lahko odčitamo temperaturo. 
Če se da, naj bo termometer v vodi, ko odčitavamo temperaturo. Le-to hitro zapišemo.
Če se temperatura zraka močno razlikuje od temperature vode ali če je vetroven dan, 
se lahko vrednost na termometru naglo spremeni, ko ga dvignemo iz vode.
Temperaturo zraka in vode primerjamo.

Rezultati
Temperatura zraka
Temperatura vode

Razlaga
Voda, ki priteka iz zemeljske notranjosti, ima drugačno temperaturo kot površinske 
tekoče vode. Za dobro pitno vodo velja, da ima od 8 ˚C do 12 ˚C.
Temperatura vode je odvisna od količine sončne energije, ki jo absorbira voda, prst v 
okolici in zrak. Močnejše sončno ogrevanje povzroči višjo temperaturo vode. Voda, ki 
izhlapeva s površine, lahko zniža temperaturo vode, a le v tankem sloju na površini. 
Temperatura vodnih teles je lahko različna zaradi zemljepisne širine, nadmorske viši-
ne, časa v dnevu, letnih časov, globine vode in drugih vplivov.
Temperatura vode je pomembna, ker ima ključno vlogo pri kemijskih, bioloških in 
fizikalnih interakcijah v vodnem telesu. Na primer z zvišanjem temperature vode se 
zmanjša njena viskoznost, poveča pa se izparevanje in zato se suspendirane snovi laž-
je in hitreje usedajo. Voda, ki so jo uporabili v proizvodnji (zlasti hladilne vode) ter 
jo spustili v vodno telo, lahko zviša temperaturo na normalno. Posledica toplotnega 
onesnaževanja vode so povečanje hitrosti kemijskih reakcij in upadanje topnosti kisi-
ka. Povečanje metabolizmov vodnih organizmov povzroči hitrejšo rast in razvoj živih 
bitij v vodi, kar ima za posledico povečano porabo v vodi raztopljenega kisika. Če se 
količina kisika zmanjša, pride do odmiranja nekaterih vodnih rastlin in živali in s tem 
do organskega onesnaževanja.
Temperatura vode določa, katere rastline in živali so lahko prisotne, saj imajo vse vrste 
omejeno toleranco za zgornjo in spodnjo temperaturo. Vpliva na število in pestrost 
vodnega življa. Na primer topla voda je smrtno nevarna za občutljive vrste, kot so 
postrvi, ki potrebujejo hladno in s kisikom bogato vodo. Z naraščajočo temperaturo se 
topnost plinov manjša:
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Tlak Temperatura Topnost kisika
1013 Kpa 0 ˚C 14,6 mg O2/l
1013 Kpa 15 ˚C 10,06 O2/l
1013 Kpa 25 ˚C 8,2 O2/l
1013 Kpa 30 ˚C 7,55 O2/l

S spreminjanjem temperature se spreminja tudi sestava združb, kar vpliva na sposob-
nost samoočiščevanja vode. Poznavanje temperature vode nam lahko pomaga pri razu-
mevanju, kaj se dogaja v vodnem telesu, brez neposrednega merjenja mnogih različnih 
stvari v vodi.

Slovenski normativ in normativi EU za maksimalno dopustno temperaturo pitne vode 
je 25 ˚C, priporočena temperatura po normativih ES pa je do 12 ˚C.

Izpusti	vode	spremenijo	ekološke	razmere	v	reki
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DELOVNI LIST: BARVA VODE

Pripomočki:
• kozarec destilirane vode,
• bela podlaga.

Postopek
Prvi kozarec napolnimo z destilirano vodo, drugega pa napolnimo z vzorčno vodo. 
Kozarca postavimo na bel papir in opazujemo barvo vode v obeh kozarcih od zgoraj 
navzdol.

Določimo barvo:
Prikaz barve Vrsta barve Označite s križcem
Rumenkasta
Rumena
Rumeno rjava
Rjava
Rumeno zelena
Zelenkasta
Sivo rumena
Sivo rdeča
Drugo

Rezultati
Barva vode

Interpretacija barve vode
Barva vode ni nujno vedno znak onesnaženosti vode, je pa najbolj viden pokazatelj, da 
preverimo še druge lastnosti vode, če res morda voda ni onesnažena. Posebej moramo 
biti pozorni na nenaravne barve, kot so odtenki rdeče, oranžne, pretirano zelene barve, 
ker so lahko v vodni raztopini nevarne snovi. Rjavkasta, rumenkasta, sivkasta in druge 
naravne barve pa so običajno posledica erozijsko akumulacijskih procesov v rečnem 
koritu in v porečju.
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DELOVNI LIST: BISTROST VODE

Pripomočki:
• cev za ugotavljanje bistrosti,
• ribiški škornji.

Postopek
Bistrost vode merite v senci, s soncem za vašim hrbtom, da bodo rezultati natančni in 
ponovljivi. Če sence ni, uporabite dežnik ali velik karton, da bo senca dovolj velika.
Kdaj dno cevi izgine, lahko vsak vidi pri drugi globini, zato je najbolje, če določevanje 
bistrosti naredijo trije različni učenci.

Vzorec vode nalivajte v cev, dokler pri gledanju naravnost skozi stolpec vode dna cevi 
ne vidite več. Zavrtite cev medtem, ko gledate, da ugotovite, ali so črne in bele povr-
šine še razločljive. Zapišite povprečno globino vseh treh učencev. Če pri polni cevi še 
vedno vidite črno-belo dno, zapišite globino bistrosti vode več kot 1 meter (dolžina 
cevi).

Rezultati
Bistrost vode cm

Razlaga
Sončna svetloba dovaja energijo za fotosintezo, proces, s katerim rastline rastejo tako, 
da porabijo ogljik, fosfor in druge hranilne snovi in oddajajo kisik. Zato prodiranje 
svetlobe v vodo določa, do katere globine lahko rastejo alge in druge rastline ter določa 
relativno stopnjo rasti. Bistrost se zmanjša, ko se zviša obarvanost, količina suspendi-
ranih usedlin ali količina alg. Motnost je posledica optične aktivnosti koloidnih delcev, 
na katerih se svetloba razprši. Voda se obarva zaradi prisotnosti in aktivnosti nekaterih 
bakterij, fitoplanktona in drugih organizmov, zaradi plavajočih delcev gline, peska in 
zemlje ter zaradi razpadanja rastlinskega materiala. Zato na bistrost vpliva tudi koli-
čina hranilnih snovi, ki pridejo v vodo zaradi gnojenja prsti (iz gnojničnih jam, zaradi 
spiranja umetnih gnojil), močnega dežja in zaradi akumulacije vode. Suspendirane 
usedline pogosto nastanejo zaradi poljedelstva, gradnje, pritoka vode zaradi nevihte in 
mešanja usedlin z dna. Bistrost je merilo čistosti vode in se lahko sezonsko spreminja. 
Večina naravnih voda ima bistrost med 1 m in nekaj metrov. Nizko vrednost, pod 1 m, 
lahko pričakujemo v visokoproduktivnih vodah. Nizka vrednost je lahko tudi zaradi 
velike količine suspendiranih delcev. Izredno čista, neproduktivna jezera ali obalna 
voda okrog koralnega grebena, ima lahko bistrost od 30 do 40 m.
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DELOVNI LIST: VONJ VODE

Pripomočki:
• zamašena steklenica z vzorčno vodo,
• Ballova lestvica vonjev.

Postopek
Plastenko z zamaškom napolnimo do polovice z vzorčno vodo in jo dobro zamašimo. 
Plastenko rahlo stresamo pol minute, nato jo odpremo in takoj povohamo.

Vonju določimo vrsto in moč.
Vrsta vonja Ballova lestvica moči vonja
A) brez vonja
B) vonj po trohnenju (plesni)
C) vonj po gnoju
D) vonj po gnilobi
E) vonj po fekalijah
F) vonj po ribah
G) vonj po kemikalijah
H) vonj po zemlji

0 – brez vonja
1 – zelo slab vonj
2 – slab vonj
3 – zaznaven vonj
4 – razločen, izrazit vonj
5 – močan vonj

Rezultati
Parametri
Vrsta vonja vode
Moč vonja
Skupna ocena vonja

Vplivi	urbanih	površin	spreminjajo	tudi	vonj	vode

Razlaga
Vonj se pri čistih vodah ne pojavlja. Vonj po šoti imajo vode, ki tečejo iz močvirskih 
območij. Kadar je v vodi žveplova kislina (onesnaženost), ima voda vonj po pokvarje-
nih jajcih, organske snovi (beljakovine) pa vonj po gnilem. Vonj vode določajo hlapne 
snovi, raztopljene v vodi. Odvisen je od temperature vode; toplejša voda ima močnejši 
vonj.
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DELOVNI LIST: LEBDEČI MATERIAL V VODI

Pripomočki:
• precejevalnik,
• filter papir, 
• povečevalna lupa.

Postopek
En liter vzorčne vode precedimo skozi fini filter papir. Filter papir razgrnemo in z lupo 
opazujemo delno raztopljen material ali delce lebdečega materiala.

Rezultati
Ostanek na papirju narišite in opišite.

Razlaga
Medtem ko reka teče, s sabo odnese mulj, usedline in prodnike. Temu rečemo tovor. 
Raztopljene minerale voda prenaša v obliki raztopine, če je vrtinčasta voda, pa s sabo 
nosi tudi lebdeče delce, kar imenujemo suspenzija. Ko se vodni tok upočasni in reka 
nima več toliko energije, odloži težji material, drobne delce pa nosi še naprej.
Lebdeči material, ki ga lahko opazimo le z lupo, kaže na poreklo vode in pot, ki jo je 
pretekla. S to analizo v pokrajini ugotovimo tudi onesnaženost vode, kar kaže »tuj« 
oziroma nenaraven lebdeči material. Prisotnost lebdečega in raztopljenega materiala 
pa ni vedno znak onesnaženosti.
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DELOVNI LIST: PRISOTNOST FOSFATOV

Pripomočki:
• Aquanal Ökotest,
• Wasser labor.

Postopek
Epruveto z modro oznako napolni z vodo do mesta, ki je označeno na epruveti. Do-
damo 10 kapljic reagenta 1 in epruveto stresemo. Dodamo 1 kapljico reagenta 2 in 
spet stresemo epruveto. Nato počakamo 5 minut in po tem času odpremo epruveto in 
primerjamo barvo vode z merilno barvno lestvico na priloženi legendi. Rezultat je v 
ml/l – različni odtenki modre barve.

Rezultati
Vsebnost (PO4

3-) Mg/l

Razlaga
Največ fosfatov pride v vode s spiranjem umetnih gnojil s kmetijskih površin, poleg 
tega pa še z odpadnimi vodami, ki vsebujejo čistila, pralne praške in detergente. Fosfa-
ti so za rastline pomembni, saj jih vgrajujejo v DNK. Če jih je premalo, lahko omejijo 
rast rastlin. V naravnem okolju ni veliko fosfatov. Povišanje količine hranilnih snovi 
– fosfatov in nitratov – imenujemo evtrofikacija. Ob onesnaženju vodotoka s fosfati ti 
povzročajo množično razmnoževanje in rast rastlin, predvsem zelenih alg in modro-
zelenih cepljivk. Samo 3 g fosfatov zadostuje, da zraste 10 kg alg. Te ovirajo vodni 
tok in ga zaustavijo. Mrtvega, razpadajočega materiala (navadno od teh rastlin), voda 
ne odnese naprej. Kasnejše odmiranje alg in njihovo usedanje na dno tako povzroči 
drugotno onesnaženje. S tem razkrajajočim materialom se hranijo bakterije, ki pa po-
rabijo kisik, ki je v vodi. Zaradi razgradnje začne v vodi primanjkovati kisika za ribe 
in nevretenčarje v vodi.
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DELOVNI LIST: PRISOTNOST DUŠIKOVIH SPOJIN V VODI

Pripomočki:
• Aquanal Ökotest.

Postopek
Dušikove spojine lahko merimo v ppm posebej za amoniak, nitrit in nitrat s Aquanal 
Ökotestom in upoštevamo priložena navodila.

Amonij NH4 (gnojnica, umetna gnojila) v vodi: epruveto napolnimo do oznake z 
vzorčno vodo, dodamo 10 kapljic reagenta 1, premešamo, nato dodamo še 1 žličko 
reagenta 2, premešamo in pustimo stati 5 minut. Nato dodamo 15 kapljic reagenta 3 in 
premešamo. Po 7-ih minutah primerjamo nastalo barvo z lestvico.

Nitriti NO2 (umetna gnojila) v vodi: epruveto napolnimo do oznake z vzorčno vodo. 
Dodamo 2 žlici reagenta 1, premešamo. Nato dodamo še 1 žlico reagenta 2 in eno 
minuto stresamo. Netopen ostanek ne vpliva na rezultat. Po 10-ih minutah primerjamo 
barvo vode z barvno skalo.

Nitrat NO3. Nekaj vode nalijte v čisti kozarec, ki ste ga prej sprali z vodo iz reke. 
Vzemite trak za nitrat in s suhimi rokami odstranite ovoj. Držite le za plastičen del. Za 
1–2 sekundi pomočite trak v vodo tako, da so kvadrati v vodi. Stresite odvečno vodo s 
traku. Po eni minuti primerjajte spodnji kvadrat z barvno skalo na škatlici.

Zapišite vrednosti, ki se ujemajo.

Rezultati
Prisotnost NH4 mg/l
Prisotnost NO2 mg/l
Prisotnost NO3 mg/l

Razlaga
Rastline v sladki vodi potrebujejo tri najpomembnejše hranilne snovi za rast: ogljik, 
dušik in fosfor. Pravzaprav večina rastlin navadno rabi te tri hranilne snovi v enakih 
deležih in ne more rasti, če ene primanjkuje. Ogljik je relativno razširjen v zraku, 
kot ogljikov dioksid, ki se raztopi v vodi, zato rast vodnih rastlin navadno omejuje 
pomanjkanje dušika in fosforja. V nekaterih primerih je omejujoč faktor svetloba ali 
snovi v sledeh, kot je železo.

Dušik je v vodi v številnih oblikah: raztopljene molekule dušika (N2), organske snovi, 
amonij (NH4 

+), nitrit (NO2) in nitrat (NO3). Od teh je nitrat navadno najbolj pomem-
ben. V vodnem ekosistemu so modrozelene cepljivke sposobne pretvoriti N2 v amoni-
ak (NH3) in (NO3

-), kar lahko rastline uporabijo. Živali te rastline jedo, da dobijo dušik 
za tvorbo proteinov. Ko rastline in živali poginejo, bakterije razčlenijo proteinske mo-
lekule do amoniaka. Druge bakterije nato oksidirajo amoniak v nitrit (NO2 ) in nitrat 
(NO3

-). Pri pomanjkanju kisika pa druge bakterije nitrat pretvorijo v amoniak.

Nitrit je navadno prisoten v vodi z malo raztopljenega kisika. Nitratna oblika dušika 
pride v vodo iz zraka (z dežjem, snegom, meglo ali usedanjem), z razpadanjem or-
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ganskega materiala (v prsti in usedlini) ali zaradi dotoka s kmetijskih površin (kmetje 
dodajajo dušikova umetna gnojila, ki jih dež spere iz prsti). Dušik, ki se sprosti pri 
razkrajanju živalskih izločkov, odmrlih rastlin in živali, hitro porabijo rastline.

Kadar se v jezerih ali vodotokih zveča količina omejujočega nutrienta, kot je dušik, 
postane voda obogatena, kar ima za posledico pospešeno rast alg in drugih rastlin. Ta 
proces obogatitve vode imenujemo evtrofikacija. Pretirana rast rastlin povzroči spre-
membo okusa in vonja vode, ki jo uporabljamo za pitje, ali lahko neugodno vpliva na 
ribe in druge vodne živali. Skrb zaradi povišane količine dušika ali fosforja v vodi je 
pogosto vezana na izlivanje odplak. Nasploh velja, da v vodi ne smemo zabeležiti du-
šikovih spojin, saj le-te kažejo na razgradnjo beljakovin, ki so prisotne v vodi.

Analize dušika v njegovih različnih oblikah so eden od značilnih pokazateljev sani-
tarnega onesnaženja vode. Sveže onesnažene vode vsebujejo zlasti organski dušik in 
amonij, večja vsebnost nitratov pa kaže na starejša onesnaženja.

Koncentracijo izražamo z dušikovim nitratom (NO3N) v miligramih na liter (to je 14 g 
dušika na mol NO3) in nikoli kot NO3 (kar je 62 g na mol NO3). Koncentracijo nitrita 
izrazimo kot količino dušikovega nitrita mg/l.
Večina naravnih voda ima raven nitrata pod 1 mg/l dušikovega nitrata, v nekaterih 
področjih pa najdemo do 10 mg/l dušikovega nitrata.
Nitrat težko neposredno merimo, zato ga reduciramo do nitrita in izmerimo končno 
koncentracijo nitrita. Meritev zato pove skupno količino nitrita (če je prisoten) in ni-
trata. Ker nas zanima nitrat, je potrebno izmeriti tudi izvorni nitrit.

Velikokrat nas skrbi prisotnost nitrata v vodi, a pomembno je, da vemo, da so nitrati 
nujni za rast rastlin.
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DELOVNI LIST: TRDOTA VODE

Pripomočki:
• tekočinski indikator ali papirni indikator.

Postopek
Papirni indikator: Nekaj vode nalijemo v čist kozarec, ki smo ga prej sprali z vodo iz 
reke. Vzamemo papirni indikator za trdoto in s suhimi rokami odstranimo ovoj. Drži-
mo le za plastični del.
Za 1–2 sekundi pomočimo trak v vodo tako, da so kvadrati v vodi. Po eni minuti (mo-
ker trak) primerjamo spodnji kvadrat z barvno skalo na škatlici. Zapišemo vrednost, ki 
se najbolj ujema z legendo na škatlici.

Tekočinski indikator: Določimo jo tako, da epruveto napolnimo do oznake z vzorčno 
vodo. Dodajamo kapljice reagenta in jih štejemo. Dodajamo jih tako dolgo, dokler se 
barva vode ne spremeni iz roza v modro. 1 kapljica = 1˚d = 10 mg CaO v enem litru 
vode.

Rezultati: 
Trdota vode

Razlaga
Trdota je mera za skupno količino raztopljenih soli v vodi (predvsem kalcij in magne-
zij). Trda voda vsebuje veliko Ca in Mg, kar lahko tudi posredno izmerimo. Ta lastnost 
je neposredno odvisna od kamnin, po katerih teče voda.
Magmatske kamnine so zelo trde. Voda, ki teče preko njih, slabo topi minerale. V takih 
vodah je nizka koncentracija kalcija in bikarbonata.
Če reka teče po sedimentnih kamninah, ki so zelo drobljive, jih lažje spira in raztaplja 
minerale v njih. Apnenec vsebuje veliko kalcijevega karbonata, zato ga je tudi v vodi 
veliko.

Pri razvrstitvi glede na trdoto se upošteva nemška trdotna lestvica. Nemška trdotna 
stopinja ustreza 10 mg CaO v enem litru vode. V Angliji in Ameriki trdoto podajajo v 
mg CaCO3 v enem litru vode. 

Trdota vode Nemška lestvica Angleška lestvica
Zelo mehka 0˚–4˚ 0–50 mg/l CaCO3
Mehka 4˚–8˚ 50–100 mg/l CaCO3
Srednje trda 8˚–12˚ 100–150 mg/l CaCO3
Dokaj trda 12˚–18˚ 150–200 mg/l CaCO3
Trda 18˚–30˚ 200–300 mg/l CaCO3
Zelo trda nad 30˚ nad 300 mg/l CaCO3

Klasifikacija uporabnosti vode glede na trdoto:
do 4˚ d  zelo mehka voda najboljša voda za pranje
4˚ d–7˚ d  mehka voda dobra za pranje, kopanje in pitje

7˚ d–14˚ d srednje trda primerna za vse namene, dobra pitna voda, za pranje 
potrebno dodati več pralnih sredstev

14˚ d–21˚ d trda voda močno izločanje apnenca, velika poraba pralnih sredstev
nad 21˚ d zelo trda voda neprimerna za tehnične namene, močna usedlina apnenca



PRILOGA
1

Vidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

178 179

DELOVNI LIST: pH VODE

Pripomočki:
• papirni ali tekočinski indikator,
• elektrometrični pH meter.

Postopek

pH indikatorski papir 
50 ml ali 100 ml čašo vsaj dvakrat sperite z vodo iz reke. V čašo do polovice nalijte 
vodo, ki jo preiskujete. Vzemite pH trak in s suhimi rokami odstranite ovoj. Držite le 
za bel konec in pazite, da se ne dotaknete kvadratov. Barvni konec namočite v vodo in 
počakajte, da se barva ne spreminja več (to je lahko med 1 in 10 minutami). Vsi štirje 
deli papirja morajo biti potopljeni. Trak vzemite iz vode in primerjajte barvo z barvami 
na škatli. Zapišite vrednost, s katero se ujema.
Če je težko določiti vrednost, potrebuje papir dalj časa do polne reakcije. Papir poto-
pite še enkrat v vodo in počakajte še eno minuto. Ponavljajte, dokler niste prepričani, 
da je rezultat natančen. Če po desetih minutah ne morete dobiti natančnega rezultata, 
poskusite z novim trakom pH papirja.

Tekočinski indikator
Vzorčno vodo nalijemo v epruveto do oznake, dodamo 3 kapljice reagenta in preme-
šamo ter takoj primerjamo barvi lestvice in vode.

pH meter
Zaradi natančnosti meritev je vedno bolj uveljavljeno merjenje pH vrednosti z elek-
tronskim pH metrom, saj meritev opravimo hitro in natančno.
Ima obliko pisala, v spodnjem delu je elektroda, ki je vedno namočena v raztopino z 
vrednostjo pH 7 (ko kupimo pH meter, kupimo tudi to raztopino). V zgornjem delu pH 
metra je gumb, s katerim prižgemo oz. ugasnemo pH meter. Deluje na baterije.

Rezultati
pH vrednost =

Razlaga
pH je mera za količino kislin v vodi. Pravzaprav pa merimo koncentracijo vodikovih 
ionov v vodi. pH vode vpliva na večino kemičnih procesov v vodi. Čista voda (ki ni v 
stiku z zrakom) ima pH 7. Voda z nečistočami ima pH 7, če sta količini kisline in baze 
popolnoma enaki in uravnoteženi. Če je pH pod 7, je presežek kisline, če pa je ph nad 
7, je presežek baze v vodi.
pH lestvica je drugačna od ostalih lestvic, ki jih uporabljamo za nečistoče. Vrednosti 
so med 1 in 6,4 (kislo) in od 7,5 do 14 (bazično), 7 je nevtralno. Je logaritemska, kar 
pomeni, da ena enota pH predstavlja faktor 10 v spremembi količine kisline v vodi. 
Tako ima voda s pH 3 desetkrat več kisline kot voda s pH 4, ta pa ima desetkrat več 
kisline kot voda s pH 5; sprememba od 7 do 5 pomeni 100-krat višjo kislost. Nižji kot 
je pH, bolj je voda kisla.
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Naravna, neonesnažena deževnica ima pH med 5 in 6, torej ima tudi deževnica na naj-
manj onesnaženih delih Zemlje nekaj naravne kislosti. Ta naravna kislost je posledica 
ogljikovega dioksida v zraku, ki se raztopi v deževnih kapljicah. Destilirana voda, ki 
je uravnotežena (izenačena) z zrakom, ima isti pH. Najbolj kisel dež ima pH okrog 4, 
izmerili pa so tudi že mestno meglo, ki je imela pH 2. Večina jezer in vodotokov ima 
pH med 6,5 in 8,5, redko med 3 in 10. Najdemo tudi vode, ki so naravno bolj kisle, za-
radi rudnin v tleh (npr. sulfidi). Zaradi rudarstva lahko v vodotok dotečejo minerali, ki 
povzročajo zakisanje. Naravno bazične vode najdemo tam, kjer tla vsebujejo minerale, 
kot so kalcit ali apnenec. Na pH vpliva geologija tal, tip kamnin in prsti. Voda, ki teče 
po magmatskih kamninah, je navadno kisla. Kisle so tudi vode, ki tečejo preko sedi-
mentnih kamnin, kot so peščenjak, skrilavec in glinenec. Voda, ki teče po apnencu in 
dolomitu, je navadno bolj alkalna zaradi prisotnosti kalcijevega karbonata v trdi vodi. 
Na pH vpliva tudi količina vode v pokrajini.
Vode, ki tečejo po apnenčasti podlagi, vsebujejo mnogo hidrogenkarbonatov in so zato 
dobre pufrske raztopine z rahlo alkalno reakcijo, s pH med 7 in 8. V vodi raztopljeni 
kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati in CO2 tvorijo z vodo ogljikovo kislino.
Tudi ljudje s svojimi aktivnostmi (promet, zgradbe, asfaltirane površine, kisel dež) 
spreminjajo vrednost pH v vodi. Orjemo zemljo, da dež lažje spira minerale in jih 
odnaša v reke. V prst dodajamo umetna gnojila ali apno, da se spremeni pH vrednost 
prsti. Tudi to spira dež v reke.
Pomembno je, da razumemo te povezave. Kisle vode povzročajo korozijo in vplivajo 
na biološke in kemijske procese. Večje spremembe pH vode so lahko usodne za življe-
nje v njej. Ličinke močeradov, žab in drugih dvoživk so zelo občutljive na nizek pH. 
Večina žuželk, dvoživk in rib v vodi, ki ima pH nižji od 4, ne more živeti.

Slovenski normativ za pH reakcijo pitne vode je od 6,5 do 8,5. Maksimalna dopustna 
koncentracija vodikovih ionov v vodi po normativih ES je 9,5, priporočena pa je 6,5 
do 8,5, torej toliko, kot znaša slovenski normativ za vode.

pH igra

Naravni materiali so lahko kisli ali bazični. To lahko poskusimo tako, da jih prelijemo 
z vodo in nato izmerimo pH vrednost vode. Ta igra omogoča sklepanje otrokom, da če 
bodo v naravi določene snovi prisotne v vodi, bodo le-te vplivale na pH vode v potoku, 
reki, jezeru …

Kisle snovi so na primer: sok limone, črna kava, kis, pomarančni sok …

Alkalne ali bazične snovi so na primer: šampon, mila, belila, pecilni prašek, osoljena 
voda …
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DELOVNI LIST: KEMIJSKA ANALIZA VODE

Kemijska analiza vode se opravlja s pomočjo kovčka za analizo vode po priloženih 
navodilih. Meri se vsebnost amonijaka, železa, nitratov, nitritov, fosfatov, pH, karbo-
natna in nekarbonatna trdota.

Enote Izmerjeno MDK Metoda
amonij-DEV mg/l NH4

+ 0,1
železo-DEV mg/l Fe 0,3
nitrat-50 mg/lNO3

- 50
nitrit mg/lNO2

- 0,1
fosfat-DEV P 0,3
pH 6,5–9,5
trdota H 20 ˚N
kar. trdota CA 20 ˚N

Povečana vsebnost amonijevih, nitratnih, nitritnih ionov in fosfatnih ionov je lahko 
posledica pretirane uporabe umetnih gnojil ali odplak iz bivalnih naselij. Povečana 
vsebnost železa lahko kaže na prisotnost industrije.
Karbonatna trdota vode predstavlja raztopljene soli kalcijevega in magnezijevega hi-
drogenkarbonata, nekarbonatna pa še drugih ionov – železovih, sulfatnih, kloridnih … 
Trdota vode se meri v nemških trdotnih stopinjah. 1 ˚N = 10 mg CaO/l vode. 
Kislost vode je odvisna od matične kamnine in seveda snovi, ki so v njej raztopljene. 
Naravne vode imajo navadno pH med 6 in 8. Večje spremembe pH so lahko usodne za 
življenje v vodi.

Ocena onesnaženosti vode po kemijski analizi:
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DELOVNI LIST: MERJENJE LASTNOSTI VODE V JEZERU OZIROMA RIBNI-
KU

Opis opazovalnega mesta
Element Opis ali meritev
Kraj odvzema
Dan in ura odvzema
Opis odvzemnega mesta: bližina do-
toka ali iztoka potoka ali reke, v nase-
lju, izven naselja, v gozdu, ob travniku, 
bližina ceste, čemu je namenjena obala 
(kopališče,  ribolov …)

Širši opis jezera ali ribnika (nadmorska 
višina, velikost, lega, nastanek, gospo-
darska raba vode oz. jezera, pretočnost/
nepretočnost, ime porečja, ali pozimi za-
mrzne …)

Opis vremenskih razmer (padavine, 
sončno/oblačno, vetrovno/mirno – smer 
vetra, temperatura zraka)

Opis jezera na točki opazovanja (giba-
nje vode, barva, plavajoči delci, globina 
vode na odvzemnem mestu, opis vidne-
ga živalstva, opis dna (kamni/mivka/
alge/smeti – odpadki)

Temperatura vode
Temperaturo izmerimo tako, da zajamemo vodo, vanjo takoj pomočimo termometer in 
v vodi odčitamo temperaturo po 5-ih minutah.

Temperatura = ˚C

pH vode – reakcija vode
V čistih vodah je pH v razponu od 4,5 do 8,5, kar pomeni rahlo kisel (5,5–6,9), nevtra-
len (7) ali bazičen (7,1–8,5). Takšen pH dajejo vodi v njej raztopljene humidne snovi 
in CO2. Nižji ali višji pH je znak onesnaženja z industrijskimi odplakami. Reakcijo 
lahko določimo s papirnim ali tekočinskim indikatorjem. 

Papirni indikator: kozarec 2-krat izperemo z vodo iz jezera, ki ga vzorčimo, nato ga 
napolnimo do treh četrtin in s pH indikatorjem odčitamo vrednost.

pH
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DELOVNI LIST:  DOLOČANJE ONESNAŽENOSTI VODE Z INDIKATORSKIMI 
RASTLINAMI

Pripomočki:
• rastlinski ključ za ugotavljanje kakovosti vode.

Postopek
V obsegu 10 m od struge potoka ali reke poglejte, katere rastline rastejo. Rastlin ni 
potrebno trgati, dovolj je, da si jih zabeležite. Glede na prisotnost rastlin poskušamo 
določiti kakovost vode na različnih delih ob potoku. Uporabljamo ključ za ugotavlja-
nje kakovosti vode.

Rezultat
Indikatorske rastline Stopnja onesnaženosti

Razlaga
Nekatere rastline so zelo občutljive na prisotnost onesnaževalcev. Zaradi prisotnih 
onesnaževalcev zato nekatere rastline sploh ne rastejo, druge pa se razbohotijo. Po 
fizikalno- kemijskih in bakterioloških parametrih razporejamo vodovje v 4 kakovostne 
razrede.

1. razred:  Vodo lahko ob dezinfekciji uporabljamo kot pitno vodo in v živilski indu-
striji. V taki vodi lahko živijo t. i. plemenite ribe, kot npr. potočna postrv in 
lipan.

2. razred:  Voda je primerna za kopanje, vodne športe, namakanje zemljišč, gojitev rib, 
za živilsko proizvodnjo. Za uživanje jo je treba očistiti.

3. razred:  Voda je močno onesnažena, komaj še uporabna za namakanje in določene 
tehnološke namene.

4. razred: Nedopustno onesnažena voda, v kateri vodni organizmi umirajo.

Indikatorske rastline

Rastlinski	ključ	za	ugotavljanje	kakovosti	vode
(pridobljen	na	izoraževanju	učiteljev	biologije)
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DELOVNI LIST:  DOLOČANJE ONESNAŽENOSTI VODE Z INDIKATORSKIMI 
ŽIVALMI

Potrebščine:
• planktonska mrežica,
• kadičke, vedra,
• mikroskop, lupa,
• ključ za določanje živali.

Postopek
Na odvzemnem mestu v reki, potoku ali stoječi vodi malce razburkamo vodo s hojo 
po njej. Nato z vedrom zajamemo vodo, ki jo potem precedimo. Najdene organizme z 
lupo ali mikroskopom pregledamo. S pomočjo planktonske mrežice prefiltriramo vodo 
in organizme pogledamo z lupo ali mikroskopom. Nekaj vode lahko tudi s kapalko 
nakapamo na urno steklo in pogledamo, ali je mogoče tudi kak mikroskopsko majhen 
organizem v vodi. Živali določamo s pomočjo ključa za določanje indikatorskih živali 
za določanje onesnaženosti vode. Le-ta je napisan v angleškem jeziku z namenom 
urjenja tujega jezika.

Razlaga
Bioindikatorske živali nam povedo, kako čista oziroma onesnažena je raziskovana 
voda. V manj umazanih vodah bomo našli: ličinke pribrežnic, ličinke enodnevnic, li-
činke mladoletnic, rakce, postranice. V zelo umazanih vodah pa bomo našli: ličinke 
dvokrilcev hironomid, maloščetince tubifeks, rakce vodne ščetince.

Živalski	ključ	za	določanje	onesnaženosti	vode
(pridobljen	na	izoraževanju	učiteljev	biologije)
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DELOVNI LIST: ŽIVLJENJE OBVODNEGA SVETA

Vsaka oblika rečne doline ima določene značilnosti, ki kažejo, kako prijazna je dolina 
za divje živali. Označite tiste elemente, ki jih vidite v dolini tekoče vode, ki jo preu-
čujete, in nato upoštevajte njihovo vrednost, pa boste ugotovili »prijaznost« doline in 
reke za divje živali.

Pokrajinski elementi Vrednost
Sklenjen gozd + 3
Majhne zaplate gozda, npr. ob robu njiv + 2
Žive meje + 3
Parki in igralne površine + 1
Mešana raba tal + 3
Divji rečni bregovi + 3
Zaraščeni bregovi cest in avtocest + 1
Jezera, ribniki, mlake + 3
Nasad dreves + 1
Obdelovalne površine – 1
Večinoma zagrajeno – 2
Zabetonirani rečni bregovi – 2
Brez živih mej – 3 
Brez gozda – 3

Seštejte točke elementov, ki ste jih obkrožili. Višji, kot je rezultat, bolj prijazna je do-
lina za divje živali (maksimalna vrednost je 20 točk, minimalna –11 točk). Negativen 
rezultat nasploh pomeni zelo slabo stanje doline za divje živali.

Rezultat
Dolina tekoče in stoječe vode – divje živali

Razlaga
Reka, rečni bregovi in ozemlje v bližini reke so pomemben življenjski prostor za živali 
in rastline. Veliko stvari vpliva na to: tip prsti, ali reka teče skozi gozd, polje ali mesto, 
ali teče reka po hribovitem svetu ali po dolini, v bližini morja.

Reka vedno teče po dnu doline. Dolina je lahko ozka ali tako široka, da se vam sploh 
ne zdi dolina. Rečni bregovi imajo bolj vlažno prst, ko pa se premikamo stran od reke, 
se ozemlje dviguje in je tudi prst bolj suha. Kjer je prst vlažna preko celega leta, je 
zelo ugodno področje za živali in rastline, ki imajo rade vlažna področja. Drevesa ob 
rekah so dom za mnoge žuželke, od katerih so zaradi načina prehranjevanja odvisne 
ribe. Nekatere ribe se skrivajo v senci upognjenih vej in nekatere odlagajo jajčeca na 
podvodne korenine. Mrtve liste, ki padejo v vodo, pojejo majhne vodne živali, kot so 
ličinke enodnevnice in postranice, druge živali si med drevesnimi koreninami gradijo 
brloge. Drevesa, ki imajo rada vlago, so vrbe in jelše. Rastejo tam, kjer korenine sežejo 
v vodo.

Kako vemo, da je rečni breg prijazen za divje živali? Ni vedno lahko. Območja, ki so 
popolnoma zelena in so nam všeč, mogoče niso zanimiva za živali, kot sta vidra ali 
ptič vodomec. Po drugi strani pa so bregovi, ki so za nas brezupni, zavetje mnogim 
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živalim.
V zgornjem toku reke so navadno strmi in visoki bregovi, kjer lahko rastejo le mahovi 
in rastline z globokimi koreninami. V nižinah je rečni breg vedno vlažen, kar imajo 
rade vlagoljubne rastline.

Najpomembnejša je različnost – veliko različnih dreves, grmov, rastlin, luknje, stvari, 
za katerimi se lahko živali skrijejo, dober dostop do vode, veliko hrane.

Če pustimo drevesa, grme, divje rastline, če očistimo odpadke, se ob reki naseli pre-
senetljivo veliko živali. Gladka zelenica, kjer se ne da skriti, brez okusnih rastlin, in 
strmi bregovi pa niso najbolj gostoljuben rečni breg.

Bogat	življenjski	ekosistem
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DELOVNI LIST: POPIS RASTLINSKIH VRST

Izberi si raziskovalni prostor in izmeri kvadrant v velikosti 2 krat 2 metra ter ga označi. 
V tabelo vpiši rastlinske vrste in število posameznih rastlinskih vrst (rastlin).

Ime rastline Število

Nariši najpogostejšo rastlinsko vrsto.

Katera rastlinska vrsta se najpogosteje pojavlja?
____________________________________________________________________

Oglej si celotno opazovano področje in s pomočjo literature ugotovi, ali je katera iz-
med rastlinskih vrst ogrožena.
____________________________________________________________________

Kako bi ogroženo rastlinsko vrsto lahko varovali pred izumrtjem? (Naštej vsaj tri pre-
dloge.)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Katere vrste dejavnosti bi lahko potekale na raziskovanem področju tako, da ne bi 
ogrozile naravnih danosti?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Katere dejavnosti so se odvijale na raziskovanem področju v preteklosti?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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DELOVNI LIST: POPIS ŽIVALSKIH VRST

Izberi si raziskovalni prostor in izmeri kvadrant v velikosti 2 krat 2 metra ter ga označi. 
V tabelo vpiši živalske vrste in število posameznih živalskih vrst (živali).

Ime živali Število

Nariši najpogostejšo živalsko vrsto.

Katera živalska vrsta se najpogosteje pojavlja?
____________________________________________________________________

Oglej si celotno opazovano področje in s pomočjo literature ugotovi, ali je katera iz-
med živalskih vrst ogrožena.
____________________________________________________________________

Kako bi ogroženo živalsko vrsto lahko varovali pred izumrtjem? (Naštej vsaj tri pre-
dloge.)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Katere vrste dejavnosti bi lahko potekale na raziskovanem področju tako, da ne bi 
ogrozile naravnih danosti?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Katere dejavnosti so se odvijale na raziskovanem področju v preteklosti?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



PRILOGA
1

Vidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

188 189

DELOVNI LIST: MOČVIRJE

Na pobočju se pričenja gozd, na dnu doline pa je močvirje. V času bujne rasti opazimo 
na področju močvirja močvirsko travo. Ob pogledu na močvirje marsikdo pomisli, 
kako nekoristno je to ozemlje. Vendar je močvirje pomemben habitat v vsaki pokrajini, 
saj ima svoje prebivalce, tako rastlinske kot živalske. Ima pa tudi očiščevalno funkcijo 
za podzemne vode. Tu prepoznavamo značilnosti rastlinskega sveta, ki je prilagojeno 
na obilico vode. S pomočjo odkritega sklepamo na pomen ohranjanja mokrišč.

Za izvedbo vaje potrebujemo slikovni ključ za določanje rastlin.

Opazujte močvirje in napišite, po čem je prepoznaven ta habitat.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Zakaj so trave na močvirju drugačne od tistih, ki jih najdete na travniku?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Izberite si prostor ob močvirju tako, da boste lahko odmerili kvadrant v velikosti 2 krat 
2 metra. Polovico raziskovanega dela naj bo na kopnem, polovico v vodi (pri tem pa-
zite, da ne padete oziroma zabredete v močvirje). Popišite rastlinske in živalske vrste, 
ki jih opazite v raziskovanem kvadrantu in zapišite v tabelo ime ter njihovo število.

Ime rastline Število 

Ime živali Število

Glede na ugotovljeno število vrst rastlin in živali na tvojem raziskovanem področju in 
glede na zapise v ustrezni literaturi ugotovi, ali je to močvirje ogroženo ali ne. Uteme-
lji svoje ugotovitve.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Kakšen pomen predstavljajo močvirja za živa bitja?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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DELOVNI LIST: ARHITEKTURA NA KRASU

Skiciraj značilno hišo, žago ali mlin v Pivški dolini.

Opiši hišo, žago ali mlin.

Tvoje ugotovitve:

 
 
 
Kaj meniš, zakaj so se ljudje v Pivški dolini odločili za tako gradnjo hiše? Zakaj so se 
odločili za gradnjo mlina ali žage na Pivki?
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DELOVNI LIST: ORIENTACIJA

Potrebščine:
• kompas,
• karta v merilu 1 : 5000,
• barvice (modra, rdeča) in pisalo.

S pomočjo kompasa pravilno orientirajte karto. Na robove karte vpišite strani neba. Z 
rdečim krožcem označite svoje stojišče na karti.

V kateri smeri, glede na naše stojišče, leži šola ali izhodiščna točka?
____________________________________________________________________

Pot nas vodi po Pivški dolini. Na karti poiščite reko Pivko, Korentan in ostale vode ter 
jih prevlecite z modro črto.

Kaj pomeni, če so vode označene s črtkano črto?
____________________________________________________________________

V kateri smeri, glede na strani neba, se razteza Pivška dolina, Javorniki?
____________________________________________________________________

Na karti poiščite Nanos. V kateri smeri neba se nahaja Nanos?
____________________________________________________________________

Orientiraj se in v naravi poišči, kateri hrib je Nanos.

S pomočjo merila na karti izračunaj zračno razdaljo med reko Pivko pri Tišlerjevem 
mlinu in Nanosom ter jo zapiši.

Razdalja = ___________________

S pomočjo merila na karti izračunaj približno razdaljo med Korentanom in Postojno 
po cesti.

Razdalja = ___________________
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DELOVNI LIST: PRESIHAJOČE JEZERO

Za Zgornjo Pivko so značilne depresije, ki jih ob visokih vodah zalije talna voda pod-
talnica zaradi tega, ker je kras poln vode. Take velike depresije imenujemo tudi presi-
hajoča jezera.
Presihajoče jezero je jezero, ki se občasno presuši. Jezerske kotanje so se oblikovale 
zaradi talne in robne korozije poplavne vode. Na širšem področju presihajočih jezer 
prevladujejo krajše in suhe jame. Na menjavanje režima voda – kopno sta se prilagodi-
li flora in favna. Ugodna strateška lega in klima sta omogočili poselitev tega področja 
že zgodaj v človeški zgodovini.

Potrebščine:
• meter,
• kalkulator,
• karta v merilu 1 : 5000,
• barvice (modra, rdeča) in pisalo.

S pomočjo karte in ocene trenutnega obsega vode v jezeru izračunajte površino, ki jo 
zavzema voda.

Izračun: 

Rezultat vpiši v tabelo.
Dolžina Širina Elipsa m2

Na podlagi karte, njenih višinskih razlik, ki jih zavzema voda v jezeru, določi povpreč-
no globino jezera in izračunaj količino vode v jezeru.

Izračun:

Rezultat vpiši v tabelo.
Globina vode ob 
obali

Globina vode na 
sredini jezera

Povprečna globina m3

Poskusi izračunati, koliko vode bi bilo v jezeru, če bi bilo to zapolnjeno do roba gozda, 
kakor se dogaja ob zelo visokih vodah, običajno v spomladanskem in jesenskem času.

Izračun:

Rezultat: 

Kaj si se naučil v tej dejavnosti?
____________________________________________________________________
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DELOVNI LIST: PRESIHAJOČE JEZERO – ORIENTACIJA

Potrebščine:
• kompas,
• karta v merilu 1 : 5000,
• barvice (modra, rdeča) in pisalo.

S pomočjo kompasa pravilno orientirajte karto. Na robove karte vpišite strani neba. Z 
rdečim krožcem označite svoje stojišče na karti.

V kateri smeri, glede na naše stojišče, leži Sveta Trojica?
____________________________________________________________________

Pot nas je pripeljala na obrobje presihajočega jezera. Na karti poiščite obiskano jezero, 
ga označite z rdečo barvico, poiščite Javornike in jih prevlecite z modro črto.

Ali je jezero obdano z vzpetinami in če je, s katerimi?
____________________________________________________________________

V kateri smeri, glede na strani neba, se raztezajo Javorniki?
____________________________________________________________________

V kateri smeri, glede na strani neba, se razteza jezero (njegova usmeritev oziroma 
usmeritev depresije, v kateri je jezero)?
____________________________________________________________________

S pomočjo merila na karti izračunaj zračno razdaljo med reko Pivko in jezerom ter jo 
zapiši.

Razdalja = ___________________

Skiciraj obliko depresije, v kateri se nahaja raziskovano jezero. Na skici označi najniž-
je predele z zeleno barvo, vzpetine s sivo.

Skica depresije
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DELOVNI LIST: PRESIHAJOČE JEZERO – PASTIRSKE IGRE

Otrokom so bile na paši v veselje razne igre. Z njimi so si polepšali dan in krajšali čas.
Preizkusite tako početje tudi vi.

TOLČI KOZO
Igrišče za kozo so postavili na ravni površini. Bilo je pravokotne oblike, veliko pribli-
žno 7 m krat 9 m, obdajalo ga je okoli deset kamnov. V zadnjem delu igrišča je bila 
postavljena trinoga rogovila (koza), ki so jo igralci s palicami (balduni) zbijali. Ob 
robu igrišča je stal igralec, imenovan pastir, z žogo iz cunj ali vrbja (omelo) v roki. 
Ko igralec, ki je stal na začetku igrišča, zbil kozo, je moral teči po svojo palico h kozi. 
Prav tako so morali svoje palice pobrati igralci, ki so kozo neuspešno zbijali pred njim. 
Med tem početjem je pastir postavil kozo nazaj na označeno mesto in zatem z omelo 
zbijal igralce, ki so bili v gibanju. Ko je bil igralec na katerem izmed kamnov, pastir ni 
smel ciljati vanj. Če je čuvaj zadel igralca, ki ni prišel do kamna, je ta moral prevzeti 
vlogo čuvaja koze. Po tej logiki se je igra odvijala naprej.

Pripomočki:
• kamni,
• palice,
• trinoga rogovila,
• žoga iz cunj ali vrbja.

Preberite opis igre, izdelajte pripomočke in odigrajte igro. Veliko lepih trenutkov med 
igro.

KLINČKANJE
Za klinčkanje so izpulili travo in naredili njivico (neke vrste pravokotno tarčo 50 cm 
krat 50 cm). Igralec, ki je največkrat zapičil žepni nož navpično v sam kot te kvadratne 
tarče, je zmagal.

Pripomočki:
• žepni nož.

Z ŽEPNIM NOŽEM RAVNAJ ZELO PREVIDNO, DA SE NE ZGODI NESREČA!

Preberi besedilo igre, pripravi vse potrebne pripomočke in jo odigraj. Veliko sreče.
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DELOVNI LIST: PRESIHAJOČE JEZERO – IZDELKI OTROK NA PAŠI

KOŠARICE
V spomladanskem času, ko lubje listavcev (leske, lipe, češnje) še ni bilo presuho, so 
pastirji iz Petelinj in Palčij na paši izdelovali košarice za jagode, maline in robide tako, 
da so zvili lubje v spiralo in ga na koncu speli s trnom. Lahko pa so lubje le prepognili 
in ga na obeh konceh speli s trnom.

Poskusi tudi ti narediti takšen izdelek.

Kako ti je šlo delo od rok?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Izdelovali so še piščali, rogove in piske iz slame. 

PIŠČALI
Piščal so izdelali iz ravne palice, ki je bila dolga okoli 30 cm in debela od 1,5 cm do 2 
cm. Na zgornjem delu palice so lubje odstranili, da so ga nato s potegom lažje ločili od 
palice (usočili), še prej so naredili plitvo zarezo v obliki polkroga, globoko le toliko, 
da so prerezali lubje. Ko so uspeli lubje ločiti od veje, so v zgornji del piščali namestili 
lesen polzamašek, ki je segal do začetka zgornje luknjice. Spodnji del piščali so zaprli 
s preostankom lesene paličice, s pomočjo katere so spreminjali ton glasbila.

ROG
Rog so naredili iz muževnega lubja, ki so ga zvili v konično cev s prdo (trobento) na 
ožjem koncu.

PISKA
Za pisko iz slame so uporabili približno 20 cm dolgo slamo. Na eni strani slamice so 
naredili podolgovato zarezo, konec slame so zaprli, zgornjo odprtino pa pustili odprto, 
da so vanjo lahko pihali.



194

PRILOGA
1

Vidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

195

DELOVNI LIST: PRESIHAJOČE JEZERO – GOSPODARJENJE (DEJAVNOSTI)

Živeti z jezerom ali živeti brez jezera, to je sedaj vprašanje.

Na Pivškem so se ljudje v prvi polovici 20. stoletja preživljali v glavnem s kmetij-
stvom. Pridelovali so žita, stročnice, krompir, repo, korenje, peso, zelje in povrtnine. 
Gojili so sadje in pridelovali seno. Pomembno gospodarsko dejavnost je v tem času 
predstavljala živinoreja. Gojili so govedo, ovce in koze.

Na Petelinjskem jezeru se živina ni nikoli pasla, temveč le ob obrobju jezera, ki je 
danes skorajda popolnoma zaraščeno z borom.

Oglej si enega od obstoječih pašnikov, ga skiciraj in zapiši značilnosti. 

Skica pašnika:

Zapis značilnosti opazovanega pašnika:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ali si na opazovanem pašniku videl živino na paši? Če si, katere vrste?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Zakaj meniš, da je v tem času na opazovanem pašniku tako?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Včasih je na jezerih potekala košnja, nabiralništvo, ledarstvo in lov. Nekaj teh dejav-
nosti se je ohranilo še danes.
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PRIPRAVA IN IZDELAVA PRIPOMOČKOV

CEV ZA UGOTAVLJANJE BISTROSTI

Potrebščine:
• prozorna plastična cev, dolga približno 120 cm, premer 4,5 cm,
• bel plastičen zamašek, ki ustreza dnu cevi,
• črn trajen marker,
• merilni trak.

Priprava
Plastičen zamašek pritrdite na en konec cevi. Zamašek mora biti čvrsto pritrjen, tako 
da voda ne teče ven. Na folijo narišite disk iste velikosti, kot je prerez cevi. Disk razde-
lite na štiri dele. Dva nasprotna dela pobarvajte črno, druga dva pa belo. Prilepite disk 
na dno cevi, s pobarvano stranjo navzgor (proti odprtemu delu cevi). Z markerjem in 
ravnilom narišite skalo ob strani cevi tako, da pri disku začnete z 0 cm.

PRECEJEVALNIK

Potrebščine:
• filter papir,
• kovinska žica,
• nit in šivanka, škarje.

Priprava
Žico na polovico dolžine zavijemo v obroč in na rob tega obroča prišijemo filter papir, 
ki ga obrežemo tako, da se rahlo prilega v obroč. Skozi filter papir pretakamo vodo in 
spremljamo lebdeči material.



196

PRILOGA
1

Vidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

197

TRANSEKTNA VRVICA
 
Potrebščine:
• 10 m dolga vrvica,
• merilni trak,
• trije koščki barvne vrvice.

Priprava
Preverite, če je vaša vrvica dolga 10 m. Odmerite 1 m, 2 m in 5 m na vrvici in na teh 
mestih privežite barvne trakove.

MERILEC NAGIBA

Potrebščine:
• palica (50 cm),
• kos lesa (40 cm dolg, 10 cm širok),
• žebelj,
• vrvica (10 cm),
• matica (5 g),
• karton.

Priprava
Na karton narišite merilno skalo. Matico privežite na vrvico. Vrvico pritrdite na karton 
(naredite luknjico, skozi njo potegnite vrvico in jo zavežite). Palico pritrdite na meril-
no skalo. Vse skupaj z žebljem pritrdite na leseno podlago.
Pazite, da bo zgornji rob merilne skale vzporeden s spodnjo leseno ploščo. Ko položite 
merilec na ravno površino, mora vrvica viseti ravno navzdol in kazati ravnino. Merilec 
uporabljamo tako, da ga položimo na tla, obtežena vrvica pa se nagne v smer naklona 
in odčitamo nagnjenost v stopinjah.
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MERILEC STRMCA VODNEGA TOKA

Potrebščine:
• cevka ali debela slamica,
• karton, matica.

Priprava
Na karton narišite merilno skalo. Na rob kartona pritrdite cevko (debelo slamico). Na 
sredino razmika med zgornjim robom cevke pritrdite vrvico.
Merilec uporabljate tako, da stojite naravnost in drugi osebi, ki stoji 10 m višje ali v 
strugi, gledate naravnost v oči. Tretja oseba pogleda, kam kaže vrvica na merilni skali.

Povzeto po:
Vodni svet Slovenije, Priročnik za interdisciplinarno preučevanje voda. 
Avtorica: Ana Vovk Korže, Ljubljana 2004.Nekaj delovnih listov je povzeto po:
Vodni svet Slovenije, Priročnik za interdisciplinarno preučevanje voda. 
Avtorica: Ana Vovk Korže, Ljubljana 2004.
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Priporočena izdelava še dodatnih delovnih listov:

KAKOVOST VODE – MERITVE

PORABA PITNE VODE DOMA – MERITVE

UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE PORABE PITNE VODE

REŠEVANJE PROBLEMOV V ZVEZI Z VODO V LOKALNEM OKOLJU (PITNA 
VODA, POPLAVE, SUŠA, POMANJKANJE ZDRAVE PITNE VODE)

ZGODOVINA RAZVOJA MLINOV IN ŽAG NA PIVKI

ARHITEKTURNE ZNAČILNOSTI MLINOV IN ŽAG NA PIVKI

DELOVANJE ŽAGE (FIZIKALNO, MEHANSKO, RAČUNSKE NALOGE, PRE-
NOS ENERGIJE …)

DELOVANJE MLINA (FIZIKALNO, MEHANSKO, RAČUNSKE NALOGE, PRE-
NOS ENERGIJE …)

ONESNAŽEVALCI POVRŠJA (VZROKI IN POSLEDICE NA TLA, PITNO VODO 
…)

OGROŽENOST VODA IN NJENO VAROVANJE

ZALEDJE (UGOTAVLJANJE VELIKOSTI ZALEDJA, KOLIČINE PADAVIN, KO-
LIČINE VODE, MOŽNOST IZRABE …)

RAČUNALNIŠKA SIMULACIJA

ZALEDJE – IZDELAVA MAKETE KRAŠKEGA POLJA Z VSEMI KRAŠKIMI PO-
JAVI (IZVIR, PONOR …) Z ZALEDJEM (VZPETINAMI)
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PRILOGA 2

KAMNINE IN PRST NA 
KRASU

DELOVNI LISTI

Kamnina	na	krasu	(Foto:	S.	Vidmar)
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DOBRODOŠLI V KRASOSLOVNI PROGRAM – KAMNINE IN PRST NA KRA-
SU

Posebnost krasa je odsotnost sklenjene odeje prsti. Prst na apnencu nastaja le počasi, 
saj je v njem le malo netopnega ostanka. Večina kamninske gmote se namreč raztopi in 
jo voda v obliki raztopine odnese skozi kras k izvirom. Odsotnost prsti je naraven po-
jav in le v manjši meri posledica človekove dejavnosti. Več prsti nastane na dolomitu 
in na nekarbonatnih naplavinah, ki so jih na kras prinesle ponikalnice. Naplavin in na 
njih razvite prsti je več na dnu kraških polj, slepih dolin in večjih depresij.

Prevladujoč tip prsti je rjava pokarbonatna prst, sledi ji rendzina. Manj je evtričnih 
prsti in na dnu kraških polj hipoglejev, amfiglejev in mineralno-organskih prsti.

Raziskovanje tal na krasu sem izbrala, ker je zgradba tal dober pokazatelj kamninske 
podlage, iz katere nastaja prst, pokaže nam tudi časovni potek razpadanja, vsebnosti 
substanc, ki jih prinese voda, veter, živali, rastline … In ne nazadnje iz spoznanj o 
zgradbi podlage in prsti bodo lahko učenci sklepali o možnosti gospodarjenja in varo-
vanja nekega območja.

Učenci bodo  raziskovali zgradbo tal, lastnosti različnih vrst prsti, spoznavali vlogo 
prsti glede na njeno vrsto pri oblikovanju rastlinske podlage ter možnosti njenega iz-
koriščanja. 

Tla na kraškem svetu so navadno posebna. Prsti je malo, kamenja veliko. Raziskave 
tal nam povedo veliko o nastanku na določenem področju, zgodovino nastajanja ob-
močja. Analize nam dajo podatke o kemijski zgradbi prsti, razmerah za rast rastlin, 
življenje živali …

POMEN NALOGE

Vsaka izmed izbranih nalog nam poda določene informacije o območju raziskovanja. 
Z izvedbo vseh nalog si lahko ustvarimo popolno sliko raziskovalnega območja, ki jo 
lahko z dodatnimi nalogami še obogatimo.

OPOZORILA UČENCEM

• V bližini vode pazi na zdrs, padec – možna poškodba, utopitev.
• Če je breg prestrm, ne hodite in ne raziskujte, ampak le od daleč približno 

ocenite.
• S kemikalijami ravnamo previdno (možnost poškodb).
• Pri uporabi kemikalij upoštevamo napisana navodila in preberemo oznake za 

nevarne snovi.
• Rastlin po nepotrebnem ne trgamo.
• Živali ne pobijamo in jih ne vznemirjamo.
• Varujemo naravno in kulturno dediščino.
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OPOZORILA UČITELJEM

• Pazimo na varnost učencev.
• Navodila naj bodo kratka in natančna.
• Delovne liste prilagodimo svojim potrebam, naravnim danostim, primerni naj 

bodo starosti in znanju učencev.
• Če nimamo ustreznih pripomočkov, prilagodimo delo svojim zmožnostim.
• Skupina naj ne bo večja od 15 učencev, ki so razdeljeni v manjše delovne 

skupine.
• Vse skupine lahko imajo enake ali različne naloge.

OSNOVNE INFORMACIJE O MODULU 

Modul je pripravljen tako, da učence:
• nauči temeljnih znanj o tleh,
• seznani s praktičnim načinom učenja,
• nauči temeljnih načinov raziskovanja življenjskega prostora na znanosti primeren 

način,
• zagotovi miselno povezavo pri učenju in spoznavanju tal na krasu,
• poskuša na praktičen način odpravljati napačne predstave,
• pripravi za uporabo pridobljenih podatkov in znanj o tleh na krasu ter analize in 

sinteze le-teh.

Serija delovnih listov je model, ki ga preizkušamo. Temelji na osebni zamisli in obli-
kovanju delovnih listov, preizkušanju le-teh na terenu, popravljanju delovnih listov s 
sodelovanjem učiteljev praktikov, učencev udeležencev in s pregledom strokovnjakov 
s posameznega področja. Vsak del vsebuje aktivnosti, ki učence privedejo k spoznanju 
o določenih stvareh na temo kamnine in prst na krasu in tudi drugje. Z izvajanjem na-
loge se učenci  na praktičen način seznanijo z raziskovalnimi metodami, načinom raz-
iskovalnega dela, nadgradijo svoje znanje, osvojijo nova znanja, bolje razumejo težje 
razumljive stvari oziroma teme teoretičnega spoznavanja kamnine in prsti na krasu.

DELOVNI LISTI – ZBIRNIK OSNOVNIH INFORMACIJ

1. Kamnine na krasu

Učenci spoznavajo kamnine na osnovi njenih lastnosti, opazovanja, poskusov in po-
vezave z vzroki za njihov nastanek, oblikovanost … Prebiranje geološke karte, ugota-
vljanje starosti kamnine. 

2. Spoznavanje prsti s pomočjo ruše prsti

Iz profila in analiz dobimo podatke o nastanku prsti, o matični podlagi in debelini 
horizontov.

3. Horizonti v prsti, razmerje plasti v profilu

Spoznajo metodologijo pridobivanja plasti profila in njegove raziskave. Rezultati nam 
pomagajo pri določitvi matične kamnine, iz katere prst nastaja, kako je nastala in kako 
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debele so posamezne plasti. Spoznajo imena in sestavo posamezne plasti.

4. Barva prsti

Je zelo pomemben znak, je osnova za razlikovanje horizontov v profilu in nam pomaga 
pri klasifikaciji tipov prsti. Da nam podatke o kemični in mineraloški sestavi, deležu 
organske snovi, železa , mangana in vlažnosti, deleža zraka v prsti …

5. Vlažnost prsti

Vlaga je odvisna od geološke zgradbe, reliefnih oblik, vremena, količine vode in de-
javnosti človeka. Učenci se na preprost način naučijo določati vlažnost prsti.

6. Skelet v prsti

Spoznajo metodo določanja velikosti in oblike delcev v prsti. Rezultati nam podajo 
informacijo o razvoju pokrajine in o starosti prsti. Spoznajo pa tudi, da veliko skeleta 
ovira obdelavo področja.

7. Tekstura prsti

Naučijo se prepoznati pesek, melj in glino. Spoznajo metodologijo določanja teksture 
prsti. Ob tem pa tudi, da tekstura vpliva na vsebnost vode, zraka v prsti in s tem mo-
žnost razraščanja korenin – pogoj za rast rastlin.

8. Prepustnost prsti za vodo

Spoznajo, kakšno sposobnost zadrževanja vode ima prst, ki jo raziskujemo, in zakaj je 
ta podatek pomemben. Kaj iz podatkov lahko sklepamo, kaj nam povedo.

9. Prekoreninjenost prsti

Prekoreninjenost prsti je kazalec rodovitnosti prsti. Spoznajo, zakaj je pomembna ve-
čja prekoreninjenost (erozija).

10. Vsebnost kalcijevega karbonata v prsti

Vsebnost karbonatov vpliva na  fizikalne, kemijske in biološke lastnosti prsti. Je eden 
od pokazateljev nastanka prsti.

11. Reakcija prsti

Reakcija prsti kaže koncentracijo vodikovih ionov (pH – kislost oziroma bazičnost). 
Ta je pomembna zaradi različnih posledic, na primer potek kemijskih, fizikalnih in 
bioloških procesov v prsti. S tem vpliva na razširjenost določenih rastlinskih vrst, nji-
hovo pestrost, narekuje uporabo gnojil …
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12. Vonj prsti

Vonj nam pove, koliko je prst oskrbljena s kisikom. Pomanjkanje kisika – vonj po si-
losu, neopazen vonj – veliko kisika.

13. Temperatura prsti

Spoznajo, da je temperatura prsti odvisna od različnih dejavnikov: sončne energije, 
vlažnosti prsti, prevodnosti prsti, količine zraka v prsti. Spoznajo, da imajo različne 
prsti različno temperaturo, da se temperatura prsti v letnih časih spreminja, spreminja 
se tudi z globino, preko dneva …

14. Vsebnost dušikovih spojin v prsti

To je pokazatelj vnosa gnojil v prst. Izvejo, od kod prihaja dušik v prst in zakaj je 
pomemben.

15. Vsebnost fosfatov v prsti

Prisotnost fosfatov je lahko tudi posledica gnojenja raziskovanega področja. Spoznajo 
posledice pomanjkanja ali prevelike količine fosforja v prsti.

16. Vsebnost organske snovi v prsti

S primerjavo količine organskih snovi v prsti dobimo podatke o vrsti prsti in razlikah 
med posameznimi prstmi. S tem tudi podatke o nastanku vrste prsti in njeni uporabi 
(kakovosti).

17. Zadrževanje vode v prsti

S to vajo spoznajo razlike v vrstah prsti, njihovo prepustnost glede na vsebnost po-
sameznih delcev (peska, gline, mulja). Glede na zadrževalni čas ugotavljajo možne 
posledice (onesnaževanje …), ogroženost podtalnice, očiščevalne sposobnosti …

18. Vzorčenje in analiza prsti

Utrjujejo pridobljeno znanje metode vzorčenja prsti. Urijo se v različnih analizah prsti. 
Na podlagi dobljenih rezultatov oblikujejo trditve.

19. Vzorčenje in določanje plasti v prsti

Urijo se v metodi vzorčenja prsti, določevanju plasti v tleh. Na podlagi dobljenih re-
zultatov poskušajo ugotoviti izvor in nastanek prsti. Glede na njene lastnosti (barvo, 
vonj …) pa kakovost, onesnaženost prsti in možnosti njene uporabe.

PEDAGOŠKI PRISTOP

Vsi  učni predmeti oblikujejo, s pomočjo znanosti in drugih disciplin, resnični pogled 
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na stvari in osvojene načine dela. Vemo, da prihajajo učenci v šolo in iz nje s svojimi 
osebnimi idejami, razlagami pojmov, dejstev, videnj. Mnoge njihove ideje so dobre 
in jih je vredno uporabiti, učence usmerjati in njihove ideje včasih tudi na nevsiljiv 
način popravljati. Primerjave med naivnim razmišljanjem nekaterih in pravim razume-
vanjem drugih dajejo učitelju številne možnosti za usmerjanje razmišljanja učencev, 
so pomoč pri njihovem delu, s tem pa vodijo k premiku iz nepopolnega razlaganja ali 
napačnih razlag idejnih zasnov k pravemu razumevanju. Glede na to je ena najboljših 
poti za spremembo učenčevega mišljenja gradnja njegovega zavedanja, njegovih pred-
znanj in kasneje predvidenih izkušenj,  praktično delo. Učenčevo vedenje  je osnova, 
ki proizvaja izzive in dejavnosti. Če njihove ustvarjalne ideje ne morejo zaživeti, jih 
ne morejo potrditi, razložiti svoja opažanja in tako ne dobimo pričakovanih rezultatov. 
Pozitivne vzpodbude pa lahko spodbudijo učence k novim razlagam, idejam, razmi-
šljanjem … Če je ta vzpodbuda dobra, dobijo potrditve za svoja razmišljanja oziroma 
pri napakah raje spremenijo svoje zamisli. Če je učenčeva nova zamisel boljša od 
stare, vendar še vedno ne najboljša (nepopolna ali napačna), ima učitelj možnost, da 
učencu pomaga oblikovati nov pogled na stvar, doživeti novo izkušnjo in nove pono-
vitve, dokler učenec ne razume poteka s pravim razumevanjem.

Dobro utemeljena metoda raziskovanja in poizvedovanja ni samo zaželena, ampak 
absolutno potrebna za učence in njihovo pripravo idej ter preverjanja le-teh. In če je 
potrebno tudi njihovo zavrnitev ter ponoven povratek na začetek njihove raziskave. 
Iskanje idej, ki so boljše, je odsev resničnega sveta.

Za pomoč učiteljem za iskanje učenčevega predznanja se aktivnost začenja lahko z 
vprašanjem, trditvijo, postavitvijo hipoteze, opisom … Ta vprašanja, trditve … po-
magajo učencem poiskati ideje, da zavzamejo svoja stališča do snovi in lahko dajo 
svoj doprinos v aktivnost. Da bi odpravil možne zadrege pri vključitvi posameznikov, 
pomanjkanje idej v skupini ali razredu ima učitelj možnost, da učence vzpodbudi s 
podvprašanji, izzivi, diskusijo in iskanjem novih možnosti rešitve problema. Na koncu 
vsake aktivnosti je dobro, da učence povprašamo, vzpodbudimo, da preverijo in pri-
merjajo svoje prve odgovore z najnovejšimi.

Kot učitelj imam možnost naslednje primerjave:
• oceniti učenčevo razumevanje,
• oceniti efektivne učne izkušnje,
• indikacijo katere koli dodatne izkušnje,
• voditi razredno diskusijo o eksperimentalnem opazovanju,
• pokazati oziroma voditi pot do zapiskov, načina, kako učenci lahko raziskujejo, 

kako razumejo načrtovanje dejavnosti …

Aktivnosti si smiselno sledijo od začetka do konca, kjer se tudi nadgrajujejo od teme-
ljev do zaključkov. To usmerjeno raziskovanje pomaga učencem priti do neodvisne 
raziskave z:
• utrditvijo snovi, ki je jedro koncepta,
• raziskovanjem veščin, ki jih zahteva znanstveno raziskovanje,
• zagotovitvijo predstavitev učencev svojih izkušenj raziskovalnega dela v skupini 

in predstavitev njihovih osebnih vprašanj.

Modul pomaga pri temeljitem raziskovalnem učenju in s tem zagotovi učencem mo-
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žnosti tudi lastnega oblikovanja eksperimentov, raziskovalnih procedur ali zasledova-
nja njihovih idej. V modulu učenci lahko raziskujejo tudi veščine in razumevanja, ki 
jih potrebujejo pri svojem delu.

KAKO NAJ SE LOTIM DELA?

1. Poišči, kaj je v tej nalogi.
2. Ugotovi, kakšne aktivnosti so potrebne za izvedbo naloge.
3. Ugotovi, kateri material in pripomočke potrebuješ.
a. Za razumevanje, kako je aktivnost v nalogi podana, preberi navodila na začetku. 
b. Za razumevanje podrobnosti v aktivnosti (vključujoč materialne potrebe, časovno 

razporeditev …) preberi v besedilu.
c. Na začetku delovnega lista je predstavljen material, potreben za izvedbo 

aktivnosti. Za izvedbo aktivnosti uporabi navedena in pripravljena materialna 
sredstva.

KAKO JE MODUL ZGRAJEN?

Napisan je kot raziskovalni vodnik. Navodila in delovni listi podajajo možno osnovo 
in pedagoške napotke za izvedbo aktivnosti in navodila. Izobraževanje naj bi potekalo 
na fleksibilen način, ki je prilagojen delu v naši skupini oziroma našemu razredu.

OZADJE

Lahko razumevanje, osnovne informacije omogočajo razumevanje konceptualnega 
ključa v aktivnosti.

UČNE AKTIVNOSTI

Natančno razdelan potek aktivnosti z učnimi listi, ki omogoča lažje načrtovanje razre-
dnega ali skupinskega dela.

KAZALEC POUČEVANJA

Pomaga pri praktičnem delu, drugih aktivnostih. Tu lahko najdete možne načine po-
učevanja, strategijo poučevanja, navodila za delo in izvedbo, ideje za diskusijo, vpra-
šanja, odgovore.

OCENJEVANJE

Ta modul nudi veliko možnih idej za ocenjevanje učencev, vključujoč vprašanja, vpra-
šalne sklope, praktično delo učencev, odnos do dela in naravne ter kulturne dediščine, 
možnih alternativnih poti za ekshibicijo učenčevega razumevanja.
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TEHNOLOGIJA IN INTERNET

Tehnična in internetna podpora sta dobrodošli. Ti dajeta učencem možnost iskanja 
podpornega materiala. Z listo internetnih naslovov, naslovov CD-romov, videov in 
drugega širimo naša obzorja. S pomočjo računalniških simulacij lažje razumemo nam 
skrita dogajanja v naravi. Kakor koli, v modulu ni izključena uporaba katere koli mo-
žne tehnologije.

PRIMER UČENJA

Vsaka aktivnost v temu modulu prinaša nekaj pomembnih informacij, ki so potrebne 
za odgovore na naša vprašanja.

STANDARDI ZNANJ
Kateri standardi znanj so uporabljeni v tem modulu?

• Združeni koncepti in procesi:
 - sistematika, red in organizacija,
 - zapisovanje (evidenca), modeli, razlage,
 - trajnost, spremembe in merjenja,
 - razvoj  (evolucija) in ravnotežje,
 - potrebna sposobnost za izvajanje aktivnosti,
 - razumevanje osnov znanstvenega raziskovanja.

• Fizikalna znanja:
 - zgradba in lastnosti snovi,
 - gibanje in sile,
 - shranjevanje energije,
 - interakcija energije in snovi.

• Matematična znanja:
 - osnovne matematične operacije,
 - izračunavanje s pomočjo podatkov in formul,
 - pojasnitev rezultatov.

• Geografska znanja:
 - osnovni geografski pojmi,
 - poznavanje pojma prst, horizont, plasti …,
 - osnovne kraške oblike in njihove značilnosti.

• Naravoslovna znanja:
 - osnovne raziskovalne metode v naravoslovju,
 - uporaba različnih metod raziskovalnega dela,
 - nadgradnja teoretičnega znanja, pojmov, zakonitosti …,
 - uporaba vseh čutil.
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• Zgodovinska znanja:
 - pomen razvoja Zemlje in njene površine,
 - delovanje zunanjih faktorjev na Zemljino površino.

• Znanost in tehnologija:
 - uporaba novih tehnologij,
 - nova spoznanja znanosti na področju raziskave kamnine in prsti.

• Slavistična znanja:
 - zapis rezultatov,
 - orientacija v besedilu,
 - znanstveni jezik,
 - nove besede in njihov pomen,
 - oblikovanje zapiskov, trditev …

• Likovna znanja:
 - izpopolnjevanje opazovanja narave in risanje skic, slik …,
 - oblikovanje pozornih in natančnih skic, slik …

• Glasbena znanja:
 - slišati zvoke narave,
 - poustvariti zvoke narave na različne načine,
 - s pomočjo različnih naravnih in umetnih instrumentov posnemati zvoke 

narave.

• Znanja tujih jezikov:
 - bogatitev besednega zaklada,
 - nadgradnja pisanja besedil,
 - prevajanje strokovnih besedil,
 - komunikacija v tujem jeziku.

• Športna znanja:
 - osnove varne hoje,
 - poseben način hoje v posebnih razmerah,
 - utrjevanje zdravja,
 - primerna obleka in obutev, prilagojena za delo v določenih razmerah.

DELO UČENCEV

PRIPRAVA ZA UČITELJA

Predmet: Izbirne vsebine iz krasoslovja

Razred: Priporočeno za delo od 5. do 9. razreda OŠ

Kraj dela: v učilnici in na terenu

Učna tema: Življenjski prostor kras
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Učna enota: Kamnine in prst na krasu

Učno-vzgojni cilji: - spozna osnove kemijskih analiz tal,
 - prepozna razliko med besedami: tla, kamnina, prst …, 
 - seznani se z metodami raziskovalnega dela,
 -  prepozna rastlinske in živalske združbe, ki živijo na določenih 

tleh,
 - seznani se z naravnimi in kulturnimi danostmi področja,
 -  spozna pomen varovanja okolja in posledice nepremišljenega 

delovanja človeka.

Učne oblike: - skupinsko delo,
 - delo v dvojicah,
 - individualno delo,
 - individualno skupinsko delo,
 - frontalno delo.

Učne metode: - delo na terenu,
 - eksperimentalno delo,
 - delo s tekstom,
 - delo z učnimi listi,
 - delo z literaturo,
 - delo z računalnikom,
 - razgovor.

Učni pripomočki: - ustrezna literatura (Priročnik za spoznavanje prsti na terenu),
 - delovni listi,
 - mapa s trdimi platnicami,
 - svinčnik, radirka, barvice,
 - termometer, kovček za terenske analize,
 - primerna obleka in obutev,
 - lupa in drugi pripomočki.

Povezava z drugimi predmeti:  biologija, kemija, okoljska vzgoja, geografija, slovenski 
jezik, angleški jezik, likovni pouk, glasbeni pouk, mate-
matika, fizika, zgodovina …

V literaturi najdemo: poezijo, prozo, strokovne članke, slikovni material …

DELO UČENCA

V razredu: - sodeluje v razgovoru,
 - se pripravlja za terensko delo,
 - rešuje delovno gradivo.

Na terenu: - izvaja praktično delo,
 - izpolnjuje delovne liste,
 - prepoznava zakonitosti narave.



PRILOGA
2

Vidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

210 211

V razredu: - rešuje delovno gradivo,
 - povezuje pridobljeno znanje na terenu in ga oblikuje v celoto,
 - pripravi poročilo o svojem delu,
 - predstavi ugotovitve tudi drugim,
 - povezuje predmetna področja z različnimi izdelki (poezija, pro-
za, glasbeno poustvarjanje in ustvarjanje, likovno ustvarjanje, literarni in likovni pri-
spevki, prevodi, prispevki za časopis (interni ali lokalni), opozorila zaradi onesnaže-
vanja, varovanje ogrožene vrste …).
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DELOVNI LIST: KAMNINE

Pripomočki:
• kladivo,
• razredčena HCl kislina,
• osnovna geološka karta 1 : 100 000.

Poiščite plast razkrite kamnine (npr. ob poti, ob izkopu …). Glede na plastovitost skle-
pajte, kakšnega nastanka so kamnine.
____________________________________________________________________

Katere sile, ki oblikujejo in spreminjajo površje, so povzročile nagnjenost plasti?
____________________________________________________________________

Opazujte barvo kamnine. Kakšna je?
____________________________________________________________________

S kladivom odlomite kos kamnine. Primerjajte barvi preperele in sveže odlomljene 
površine kamnine. Kaj ugotovite?
____________________________________________________________________

Poglejte dobro kamnino po zunanji strani in v notranjosti. Ali opazite tudi kakšno oka-
menino ali fosilne ostanke?
____________________________________________________________________

Poiščite več različnih kamnov. Opazujte reakcijo kamnine  z razredčeno HCl kislino. 
Kaj se dogaja s posamezno kamnino? Rezultate opažanj zapišite v tabelo.

Kamen št. in njegov opis Rezultati opažanja

S pomočjo geološke karte in legende poišči, katere kamnine najdemo na raziskoval-
nem področju.
____________________________________________________________________

Iz katere geološke dobe so te kamnine?
____________________________________________________________________
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DELOVNI LIST: SPOZNAVANJE PRSTI S POMOČJO RUŠE PRSTI

Pripomočki:
• lopatka ali lopata.

Potek dela
Za pridobitev osnovnih informacij o lastnosti prsti zadostuje vpogled v zgornji ho-
rizont prsti. Z lopato zasekamo kvadratno obliko 20 x 20 cm v prst. Pri odstranje-
vanju zgornjega sloja prsti pazimo na korenine, zato dvignemo rušo pod razširjeno 
koreninsko plastjo. Z lopato dvignemo zgornji sloj prsti tako, da ga ne poškodujemo. 
Pomembno je, da na njivah odvzamemo zgornji sloj tako globoko, da sega pod obde-
lovalni horizont.
Pri kopanju pedološke jame moramo biti pozorni na določene zahteve:

 - lastnika zemlje vprašamo za dovoljenje,
 - ko kopljemo jamo, nalagamo prst iz zgornjih horizontov na eno stran, iz 

spodnjih na drugo stran,
 - po zaključku dela zakopljemo jamo v obratnem vrstnem redu, pri tem 

pazimo, da za seboj pustimo čim manj sledi,
 - pomagamo si lahko tudi z že izkopanim profilom (npr. ob cesti ob izkopu 

…).

Razlaga
Iz izkopanega profila dobimo podatke o:

 - nastanku prsti,
 - matični podlagi preučevanega območja in 
 - debelini horizontov, ki so posledica geneze pokrajine.

Odvzete vzorce terensko analiziramo z opremo iz prenosnega laboratorija (kovček za 
analizo prsti) ali jih odnesemo v laboratorij za nadaljnje analize.

Rezultati
Prst št. Ugotovitve

Zaključki:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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DELOVNI LIST:  HORIZONTI V PRSTI, RAZMERJE PLASTI V PROFILU

Pripomočki:
• lopatka ali lopata,
• sveder,
• tračno merilo,
• delovni list za risanje profila,
• steklenička ali prozorna plastična cev.

Potek dela 
Za jemanje vzorcev prsti iz globine več kot 20 cm globoko uporabimo pedološki sve-
der ali lopato za izkop pedološke jame. Do 20 cm odvzamemo vzorce prsti z lopato iz 
talne ruše. S svedrom dobimo le delne informacije o prsti, saj dobimo le delni vpogled 
v notranjost prsti.
Pri kopanju jame moramo biti pozorni na določene zahteve (lastnika zemlje moramo 
prositi za dovoljenje za delo, plasti nalagamo v zaporedju izkopa, poiščemo kraj, kjer 
je izkop že bil narejen …).

Razlaga
Iz izkopanega profila dobimo podatke o nastanku prsti, matični podlagi preučevanega 
območja in debelini horizontov, ki so posledica geneze pokrajine.
Odvzete vzorce terensko analiziramo z opremo iz prenosnega laboratorija ali jih odne-
semo v laboratorij za nadaljnje analize.
Zlasti na njivskih in vinogradniških površinah uporabljamo pedološke svedre, ker ne 
povzročajo večje škode z odvzemanjem vzorcev prsti.

Rezultati
Nariši profil prsti na raziskovani točki.
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Razlaga
Pedološki profil je sestavljen iz več plasti oziroma horizontov. Te plasti se ločijo med 
seboj najbolj opazno po barvi, deležu humusa in skeleta, prekoreninjenosti, vlažnosti, 
globini in podobno.
Osnovne horizonte označujemo z velikimi črkami, podhorizonte oziroma različne 
oblike osnovnih horizontov pa z malimi črkami.
Horizonti se v prsti pojavljajo v različnem številu in različnih, a tipičnih kombinacijah, 
odvisno od pedogenetskih dejavnikov, ki so vplivali na njihov nastanek. Vsak tip prsti 
ima  torej svojo kombinacijo horizontov.

Oznaka Ime Opis horizonta

O organski 
horizont

Vrhnji sloj prsti, s suhim listjem, iglicami, deloma razpadli-
mi rastlinskimi ostanki, humificirana organska snov.

A
humuzni 
površinski 
horizont

Temno obarvane humuzne snovi, zgornji horizont na njivi, 
ki je nastal z oranjem.

E eluvialni 
horizont

Svetlejši horizont, predel izpiranja finih delcev prsti (gline) 
in humusnih snovi.

B iluvialni 
horizont

V njem se zadržujejo sprane snovi iz zgornjih horizontov, 
vsebujejo več gline kot višje ležeče plasti.

C matična 
podlaga

Mehansko preperela podlaga (kamnina) oziroma matična 
kamnina.

Na tvoji skici označi tipe prepoznanih horizontov v profilu.
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BARVA PRSTI

Določanje barve z barvnim razmazom

Pripomočki:
• bel papir,
• voda.

Potek dela
Barvo prsti lahko določimo z vlažnim razmazom tako, da rahlo navlaženo grudico 
prsti povlečemo po belem papirju. Če želimo ugotoviti barvo vseh horizontov v prsti, 
potem grudico prsti iz vsakega horizonta navlažimo z destilirano vodo in s kazalcem 
razmažemo vzorec po papirju. Debeline horizontov v naravnem stanju prikažemo pri 
barvnem razmazu v razmerju 1:10 (npr. 25 cm prikažemo pri barvnem razmazu kot 
2,5 cm).

Nariši oziroma nalepi papir z razmazom prsti za vse horizonte.

Razlaga
Barva prsti je pomemben morfološki znak in je osnova za razmejevanje horizontov 
v profilu in tudi za klasifikacijo tipov prsti. Barva kaže potekajoče procese v prsti in 
omogoča sklepanje o kemični in mineraloški sestavi. Na barvo vplivajo delež organ-
ske snovi, železa, mangana in zlasti vlažnost.
Barva kaže neposredno stopnjo oksidacije mangana in železa. Iz tega lahko sklepamo 
na delež zraka v prsti. Če je prst rdeča ali temno rjava, kaže na dovolj kisika v prsti. 
Glede na vsebnost humusa je barva svetlejša ali temnejša. Od rumene do črne, rjave, 
odvisno od starosti prsti. Pri velikem pomanjkanju zraka se reducira železo, kar se 
kaže v rjastih in sivih konkrecijah.
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VLAŽNOST PRSTI

Določanje vlažnosti z otipom

Pripomočki:
• vpojni papir.

Potek dela
Vzamemo vzorec prsti in ga gnetemo v dlani. Suha prst pri gnetenju na rokah ne pušča 
sledov vlage, sveža prst pusti rahel, bled odtis, vlažna pušča dobro viden odtis, pri mo-
kri prsti pri stiskanju priteče voda. Pri dodatnem vlaženju suha prst močno spremeni 
barvo (potemni), sveža malo, medtem ko vlažna ali mokra prst barve ne spremenita.
Na terenu določimo vlažnost prsti tako, da si na dlan položimo vpojni papir, nanj po-
ložimo naravno vlažen vzorec v velikosti srednje velike grudice in ga nato stiskamo. 
Vpojni papir ima sposobnost, da takoj vsrka vlago, zato bomo hitro opazili, ali je vzo-
rec popolnoma suh ali delno vlažen ali celo moker.

Določi vlažnost treh vzorcev prsti in rezultate vpiši v tabelo.

Vzorec št. Barva Sled Vlažnost
1

2

3

Kaj si ugotovil za vlažnost tvoje prsti? 
Ugotovitve zapiši.

____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Razlaga
Vlaga v prsti je odvisna od geološke zgradbe, reliefnih oblik (konkavne, depresivne 
oblike), vremena (izhlapevanje, padavine, poplave), bližine vode (podtalnica, tekoča 
voda), prsti (glinaste teksture, nepropustni horizonti) in dejavnosti človeka (namaka-
nje, osuševanje). Zelo natančno lahko količino vlage v prsti določimo le v laboratoriju. 
Določanje temelji na tehtanju vlažnega in suhega vzorca prsti, vendar za to potrebuje-
mo natančne pripomočke. Na terenu določimo vlažnost prsti bolj enostavno.
Vlažnost prsti je odločilna pri odločanju za čas in tehniko obdelovanja zemlje. Če lah-
ko prst gnetemo med prsti, je za obdelovanje preveč vlažna.
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SKELET V PRSTI

Določanje velikosti skeletnih delcev v prsti

Pripomočki:
• shema velikosti skeletnih delcev.

Shema velikosti skeletnih delcev:

VELIKOST SKELETA

Potek dela
Skeletne delce poberemo iz prsti in ocenimo njihovo velikost s pomočjo sheme tako, 
da položimo prisotne delce na ustrezne velikosti krogcev.
Glede na pogostost zastopanosti posameznih velikosti skupin dobimo podatek o tem, 
kako veliki so najbolj prisotni skeletni delci. Podatek je pomemben za sklepanje o na-
stanku prsti in o procesih, ki v prsti potekajo. Veliko zelo velikih delcev v prsti ovira 
obdelovanje prsti. Prisotnost manjših skeletnih delcev je zaželena, saj vpliva na večjo 
zračnost prsti.

Ugotovi, katerih delcev je v tvoji prsti največ in kaj lahko poveš o njej.
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Razlaga
Vsebnost skeleta v prsti določamo na več načinov: na osnovi poznavanja velikosti 
posameznih skeletnih delcev določimo velikost; na osnovi razmerja med skeletom in 
prstjo dobimo volumski delež skeleta ter z opazovanjem zaobljenosti še obliko skeleta. 
Vsebnost skeleta kaže na razvoj pokrajine in starost (razvitost) prsti. Previsok delež 
skeleta je ovira za obdelovanje prsti. Na količino skeleta v prsti vplivajo vrsta matične 
podlage, naklon pobočij in recentni geomorfološki procesi.
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TEKSTURA PRSTI 

Določanje osnovnih teksturnih razredov

Pripomočki:
• shema za določanje 6 teksturnih razredov,
• destilirana voda.

Shema z opisanimi lastnostmi osnovnih teksturnih razredov:

Potek dela
Iz posameznega horizonta odvzamemo vzorec prsti (za približno 1 veliko žlico). V 
dlani najprej stiskamo prst tako, da oblikujemo svaljek. Po potrebi vzorec prsti navla-
žimo z destilirano vodo. Najprej ob shemi preverjamo zmožnost prsti za oblikovanje 
v svaljek, nato pa svaljek prsti ovijemo okoli prsta in preverjamo razpokanost svaljka. 
Svaljkanje je dokaj enostaven postopek za pridobitev podatkov o osnovnih teksturnih 
razredih prsti.
Glede na opise v tabeli in rezultat svaljkanja se nato odločimo, kakšna je tekstura prsti.

Določi teksturo tvoje prsti.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Razlaga
Tekstura prsti se določi na osnovi podatkov o mehanski sestavi prsti, torej na osnovi 
deleža peska, melja in gline. S prstnim poskusom in opazovanjem šestih slik glede 
na stanje prsti pri svaljkanju  je mogoče določiti 6 teksturnih razredov. Z dopolnjeno 
metodo pa določimo do 12 razredov (ključ za določanje dvanajstih teksturnih razredov 
najdete v knjigi Priročnik za spoznavanje prsti na terenu, avtorjev Ana Vovk Korže in 
Franc Lovrenščak). Tekstura prsti vpliva na vsebnost vode ali zraka v prsti in s tem 
na to, kakšna je možnost razraščanja korenin. Peščena prst ima majhno sposobnost 
zadrževanja vode, zato pa je topla in zračna. V glineni prsti je večja sposobnost zadr-
ževanja vode in manjša zračnost, zato so peščene prsti boljše za obdelovanje, je pa v 
njih hitrejše izpiranje hranilnih snovi. Glinene prsti so težje za obdelavo, v njih pa se 
lažje zadržijo hranilne snovi. Meljaste prsti so prekomerno mokre in podvržene ogle-
jevanju. Glinaste so prav tako mokrotne, če nimajo ugodne grudaste strukture. Vlažne 
prsti bolj ogroža erozija, podvržene so tudi tlačenju.
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PREPUSTNOST PRSTI ZA VODO

Merjenje prepustnosti prsti za vodo

Pripomočki:
• litrska plastenka,
• dve čaši z milimetrskimi čašami,
• (destilirana) voda.

Potek dela
Eno čašo z milimetrskimi oznakami napolnimo z vodo in si označimo zgornji nivo 
vode. Litrsko plastenko brez dna napolnimo do 2/3 s prstjo (glej skico). V plastenki ne 
sme biti praznih prostorov, ko jo polnimo, ne sme pa biti preveč natlačena.
Prst v plastenki počasi vlažimo tako, da dolivamo vodo in spremljamo pronicanje vode 
skozi prst. Od začetka vlivanja vode v plastenko in do trenutka, ko voda priteče iz pla-
stenke v drugo čašo, merimo čas. 
Ko voda neha pritekati v spodnjo čašo, primerjamo količino vode v obeh čašah. Razli-
ka med tema dvema količinama nam pove, koliko vode se je ustavilo v prsti.

Skica priprave za merjenje prsti za vodo:

Dobljene podatke vpiši v tabelo in jih skušaj razložiti.
Količina natočene vode
(ml)

Količina iztečene vode iz 
plastenke (ml)

Čas pretoka vode v 
plastenki (s)

Tvoja razlaga:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Razlaga
S postopkom merjenja prepustnosti prsti za vodo ugotovimo, kakšna je sposobnost za-
drževanja vode v prsti. Izrazimo jo s količino porabljene vode in časom, potrebnim, da 
voda preteče skozi plastenko, napolnjeno s prstjo. Najvišjo prepustnost imajo peščene 
prsti. Pri glinenih prsteh je čas odtoka daljši. 
S prepustnostjo prsti za vodo dobimo številčni podatek, koliko vode vpije prst in koli-
ko časa se voda zadrži v prsti.
Podatek o prepustnosti prsti za vodo je pomemben pri ekoloških preučevanjih prsti.
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PREKORENINJENOST PRSTI

Ocenjevanje prekoreninjenosti prsti

Pripomočki:
• preglednica za ocenjevanje prekoreninjenosti.

Preglednica – ocena gostote korenin s pomočjo lestvice

Stopnja Opis
6 zelo goste korenine
5 goste
4 srednje goste
3 redke
2 posamezne
1 neprekoreninjenost

Zapiši svoje ugotovitve o prekoreninjenosti vzorca raziskovane prsti.

Horizont Opis prekoreninjenosti
O

A

E

B

C

Ugotovitve:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Razlaga
Prekoreninjenost je kazalec rodovitnosti prsti in jo ocenimo glede na delež korenin, ki 
jih vidimo v posameznih horizontih.
Gostota korenin pospešuje mikrobiološko aktivnost prsti, zato je pomembno, da so 
prsti dobro prekoreninjene. Z vedno večjimi posegi človeka v naravo se s spreminja-
njem rabe tal spreminja prekoreninjenost prsti. Ker korenine v prsti  ščitijo prsti pred 
erozijo, je pomembno, da zlasti na pobočjih ostanejo take oblike rabe tal, ki varujejo 
prsti pred odnašanjem.

Opozorilo!  Zaradi varovanja prsti in s tem tal ter življenja v tleh ne trgaj po nepotreb-
nem daljših in tudi krajših korenin!
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VSEBNOST KALCIJEVEGA KARBONATA V PRSTI

Merjenje prisotnosti kalcijevega karbonata glede na vidne in slušne efekte

Pripomočki:
• preglednica klasifikacije prsti glede na vsebnost karbonatov,
• 10 % klorovodikova kislina (HCl) ali kis za vlaganje s kapalko,
• petrijevka.

Preglednica – klasifikacija prsti glede na vsebnost karbonatov:

Potek dela
Prisotnost karbonatov v prsti določimo tako, da v petrijevko ali podobno stekleno 
posodico vsujemo nekaj prsti (iz vsakega horizonta posebej) in s kapalko pokapljamo 
vzorec s tremi kapljicami 10 % HCl. Po trajanju in intenzivnosti šuma ter s pomočjo 
razpredelnice določimo delež karbonatov v prsti.

Zapiši tvoje ugotovitve.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Razlaga
Prisotnost kalcijevega karbonata ugotavljamo s pomočjo razredčene klorovodikove 
kisline (HCl) ali kisa za vlaganje, ki ga kanemo na vzorec prsti. Količino kalcijevega 
karbonata nam pokaže jakost šuma ob nastali reakciji in nastajanje mehurčkov.
Razlog za reakcijo: vzorec prsti s prisotnimi karbonati reagira s kislino, pri čemer se 
sproščata voda in ogljikov dioksid (CO2) – ta izhajajoči plin slišimo kot šum in vidimo 
kot nastajajoče mehurčke. Poleg tega nastane pri reakciji še CaCl2.
CaCO3 + 2HCl  →   CaCl2 + H2O + CO2
Vsebnost karbonatov vpliva na fizikalne, kemične in biološke lastnosti prsti. Vsebnost 
karbonatov v prsti je tudi eden od pokazateljev nastanka prsti. Če nastanejo na karbo-
natni matični podlagi, je zelo verjetno, da bodo karbonatne tudi prsti. Vendar obstajajo 
tudi izjeme. V Sloveniji nekatere prsti na apnencih in dolomitih ne vsebujejo prostih 
mineralov, saj so bili že izprani.
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REAKCIJA PRSTI

Merjenje reakcije s papirnim indikatorjem

Pripomočki:
• papirni indikator,
• destilirana voda,
• epruveta.

Potek dela
Reakcijo prsti določamo za vsak horizont posebej. Določimo jo tako, da napolnimo 
epruveto z vzorcem prsti, nato ga prelijemo z 2,5 cm destilirane vode. Vzorec pome-
šamo in po 5-ih minutah izmerimo vrednost s papirnatim indikatorjem tako, da pomo-
čimo listič v raztopino prsti in počakamo 1 minuto. Listič izvlečemo iz raztopine in 
barvo na njem primerjamo z barvo na ustrezni škatlici, kjer je legenda pH vrednosti. 
Če imamo možnost, primerjamo rezultate še z elektronskim pH metrom. 

Podatke vpiši v tabelo in na podlagi njih napiši svoje ugotovitve.

Horizont pH, merjen z lističi pH, merjen z elektronskim pH metrom
O

A

E

B

C

Ugotovitve: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Razlaga
Reakcija prsti kaže koncentracijo vodikovih ionov v raztopini prsti in jo izražamo v pH 
vrednostni lestvici (lestvica je v vrednostih od 0 do 14; 1–6,5 je kisla prst, 7 nevtralna 
prst, 7,5–14 bazična prst). Izmerimo jo s pomočjo papirnatega oziroma tekočinskega 
indikatorja ali s pomočjo pH metra. Najpogostejše vrednosti se gibljejo od 5,5 do 8. 
V zmerno toplem klimatskem pasu se optimalna vrednost za obdelovalne prsti giblje 
med 5 do 7. Prsti pod gozdom imajo običajne vrednosti od 3,5 do 5,5. Prsti, nastale na 
karbonatni podlagi oziroma ki so bogate s karbonati, pa imajo običajne vrednosti od 7 
do 8,5. Prav tako prihaja do razlik vrednosti med horizonti.
Reakcija prsti je pomembna zaradi različnih posledic, med njimi so npr. potek ke-
mičnih, fizikalnih in bioloških procesov v prsti. Prst vpliva na razširjenost določene 
vegetacije, njene raznolikosti, uporabe gnojil za boljši pridelek, reakcije razpadanja 
mineralov v prsti (v kisli prsti je razpad intenzivnejši).
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VONJ PRSTI

Ugotavljanje vonja prsti

Pripomočki: 
• nos kot čutilo za vonj.

Potek dela
Sveže dvignjeno rušo približamo nosu in povonjamo. Grudo prsti drobimo in pri tem 
zaznavamo vonj. Razlikujemo med očitnim, zaznavnim in nezaznavnim vonjem. Če 
zaznamo močan vonj po naravni substanci, priporočamo nadaljnje raziskave, saj je  
prst zagotovo onesnažena.

Svoje ugotovitve zapiši v razpredelnico.

Št. grude prsti Vonj grude takoj po prijetju Vonj grude, ko jo drobimo med prsti

1

2

3

4

5

Ali je tvoja prst onesnažena? Zakaj tako misliš?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Razlaga
Vonj prsti je posledica trenutne oskrbljenosti prsti s kisikom. Neopazen vonj pomeni 
prezračenost in veliko vsebnost por, napolnjenih z zrakom. Kadar potekajo procesi 
zaradi pomanjkanja kisika v prsti, ima prst močan vonj po silosu. Na degradiranih 
območjih dobi prst vonj po odpadkih ali drugih odloženih materialih, ki ležijo na prsti.
Vrsta vonja je posledica potekajočih procesov v prsti. Običajno prsti nimajo posebne-
ga vonja, pravimo, da imajo vonj po zemlji. Vonj prsti se z globino spreminja. Obi-
čajno ima zgornji del prsti, kjer koreninijo rastline, izrazitejši vonj kot spodnji, kjer 
prevladuje mineralni del.
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TEMPERATURA PRSTI

Merjenje temperature prsti

Pripomočki:
• termometer,
• lopata.

Potek dela
Temperaturo prsti na površju merimo tako, da termometer zapičimo samo do roba buč-
ke z živim srebrom v prst in počakamo nekaj minut, da se termometer umiri. Tempe-
raturo odčitamo, ko je termometer še v prsti. Temperaturo v ostalih horizontih merimo 
na pedološkem profilu tako, da s strani zapičimo v prst termometer, jamo pokrijemo in 
zopet počakamo ter temperaturo odčitamo. Če imamo na razpolago več termometrov, 
merimo vse temperature naenkrat. Pedološki profil moramo v času meritev pokriti, 
najbolje s kakšnim kartonom, da na temperaturo ne vpliva sonce.
Izmerjene temperature napišemo na popisni list, kjer zapišemo tudi temperaturo zraka.

Izmerjene temperature:

Temperatura zraka: _________

Horizont Izmerjena temperatura prsti ˚C
O
A
E
B
C

Razlaga
Koliko se prst segreva zaradi sončne energije, je odvisno od različnih dejavnikov, med 
njimi vlažnosti, količine zraka v prsti … Največ akumulirane toplote ostane na povr-
šini (v najvišjem horizontu), v ostalih slojih je te toplote vedno manj. Prst se segreva 
počasi, sloj za slojem in v poletnih mesecih se segreje do globine 1 m.
Tako, kakor se prst čez dan (predvsem v poletnih mesecih) segreva, se ponoči počasi 
ohlaja. Hitrost ogrevanja in ohlajanja je odvisna od prevodnosti prsti. Čim več je v 
prsti zraka, tem počasneje se toplota prevaja v nižje sloje.

Pri terenskem delu lahko ugotavljamo tudi, kako se spreminja temperatura prsti preko 
dneva. To lahko izvedemo tako, da na istem mestu v razmaku nekaj ur izmerimo tem-
peraturo treh slojev in na koncu dobljene rezultate primerjamo med seboj.

Sloj Izmerjena temperatura
1
2
3

Ugotovitve: 
____________________________________________________________________
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VSEBNOST DUŠIKOVIH SPOJIN V PRSTI

Merjenje dušikovih spojin v prsti

Pripomočki:
• pollitrska plastenka,
• ekstrakcijska raztopina,
• lijak,
• filter papir,
• plastični lonček,
• kovček za terensko raziskovanje prsti.

Postopek
Dušikove spojine moramo, prav tako kot pH vrednost, izmeriti v sveži prsti, zato je 
najbolje, da to analizo opravimo na terenu. Amonij in nitrat izmerimo v prsti podobno 
kot v vodi.
Pomembno je, da pred tem pripravimo prsti za izvedbo analize: eno čajno žličko pr-
sti stresemo v pollitrsko plastenko, prelijemo z 10 mililitri ekstrakcijske raztopine in 
stresamo 5 minut. Nato raztopino precedimo skozi filter tako, da položimo filter v lijak 
nad lončkom. Precejeno raztopino zlijemo v epruvete in s pomočjo kemikalij iz pre-
nosnega kovčka določimo vsebnost amonija in nitrata v prsti. Upoštevamo navodila v 
kovčku!

V tabelo vpiši vrednosti za vsebnost amonija in nitratov:

Amonij in nitrat Vsebnost
amonij  (NH4)
nitrat  (NO3)

Ugotovitve: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Razlaga
Vsebnost dušikovih spojin je pretežno pokazatelj vnosa gnojil v prst. V naravi je vse-
lej v prsti prisotnega nekaj dušika, povečane koncentracije pa se spirajo v podzemno 
vodo.
Ko živali poginejo in rastline odmrejo, bakterije razkrojijo organizme do molekul 
amoniaka, druge bakterije pa ga oksidirajo do nitrita (NO2-) in nitrata (NO3-). Pri po-
manjkanju kisika pa druge bakterije nitrat pretvorijo v amoniak.
Nitrit je navadno prisoten v vodi z malo raztopljenega kisika. Nitratna oblika dušika 
pride v vodo iz zraka z dežjem, snegom, meglo, z razpadanjem organskega materiala 
v prsti in usedlini ali zaradi dotoka s kmetijskih površin, ko dodajajo umetna gnojila.
Dušik, ki se sprosti pri razkrajanju živalskih izločkov, odmrlih rastlin ali živali, hitro 
porabijo rastline.
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VSEBNOST FOSFATOV V PRSTI

Merjenje vsebnosti fosfatov v prsti

• Pripomočki:
• ekstrakcijska raztopina,
• destilirana voda,
• pollitrska plastenka,
• lijak, 
• filter papir,
• barvna lestvica.

Potek dela
20 ml ekstrakcijske raztopine  razredčimo z 80 ml destilirane vode. Nato 1 žličko prsti 
prelijemo  s 100 ml pripravljene razredčene raztopine, damo v pollitrsko plastenko 
in 5 minut stresamo. Dobljeno suspenzijo precedimo skozi fini filtrirni papir tako, da 
položimo lijak na čašo. Precejeno raztopino prelijemo v epruveto iz  kovčka za analizo 
prsti na terenu in po opisanem postopku določimo vrednost fosfatov v prsti. Odčitamo 
vrednost in jo vpišemo v tabelo.

Horizont Izmerjena vrednost fosfatov
O
A
E
B
C

Ugotovitve:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Razlaga
Vsebnost fosfatov v prsti je, podobno kot vsebnost dušika, posledica gnojenja. Rastli-
ne za rast potrebujejo fosfor, zato je zmerno gnojenje za rastline koristno, če pa ga je 
preveč, rastlinam škoduje in se izpira v podzemno vodo.
Največ fosfatov ostane v prsti s spiranjem umetnih gnojil s kmetijskih površin, poleg 
tega pa še z odpadnimi vodami, ki vsebujejo čistila, pralne praške in detergente. Fos-
fati so za rastline pomembni, saj jih vgrajujejo v DNK in proteide. Če jih je premalo, 
lahko omejijo rast rastlin. V naravnem okolju ni veliko fosfatov.
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VSEBNOST ORGANSKE SNOVI V PRSTI

Merjenje vsebnosti organske snovi v prsti

Pripomočki:
• terenska tehtnica,
• plinski gorilnik,
• posoda za segrevanje pri višjih temperaturah.

Potek dela
Stehtamo vzeti vzorec prsti. Nato s plinskim gorilnikom segrejemo prst tako, da zgori 
organska snov, nato prst ponovno stehtamo.

Skica segrevanja prsti:

Dobljene podatke vpiši v tabelo.

Horizont Teža prsti pred segrevanjem (g) Teža prsti po segrevanju (g)
O
A
E
B
C

Ugotovitve:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Razlaga
Glede na nastanek prsti je v njej različna količina organske snovi. Zaželeno je, da je 
vsebnost okoli 5 %, se pa prsti med seboj razlikujejo tako glede na količino kot vrsto 
humusa, v katerega se spreminja organska snov zaradi poteka humifikacije v njej.
Pri zgorevanju zgori tudi voda, zato je dobljeni rezultat nekaj višji, kot je dejanska 
vsebnost organske snovi. S primerjavo različnih prsti ugotavljamo razlike med prstmi 
glede na njihov nastanek in rabo tal.
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ZADRŽEVANJE VODE V PRSTI

Pripomočki:
• 4 erlenmajerice,
• 4 lijaki,
• merilni valj,
• štoparica.

Potek dela
Štiri lijake napolnimo z različnimi prstmi (npr. s peščenimi, glinastimi, ilovnatimi 
prstmi ali prstmi z veliko vsebnostjo skeleta). Pripravimo posodo z merilno skalo in 
štoparico. Lijake napolnimo z različnimi prstmi do višine 2 cm pod robom. Nato v 
posameznega vlivamo vodo in merimo čas ter množino porabljene vode do časa, ko 
voda začne pritekati v spodnjo posodo.

Dobljene podatke vpiši v tabelo.

Vrsta prsti Količina porabljene vode Čas pretakanja

Skica priprave:

Ugotovitve:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Razlaga
Na prepustnost prsti za vodo vpliva predvsem delež peska in gline ter prisotnost ske-
leta. Skozi peščene prsti voda mnogo hitreje odteka kot skozi prsti z večjo vsebnostjo 
gline ali melja. Pomembna je tudi vsebnost skeleta, ki pospešuje odtok vode iz prsti.
Rezultati o prepustnosti prsti za vodo pokažejo razlike med prstmi glede na množino 
vsrkane vode, množino vode, ki je pretekla skozi lijak, ter porabljen čas za pretok 
vode. 
Bolj kot je prst prepustna za vodo, prej se ob suši posuši. S tem je večja nevarnost za 
ogroženost podtalnice pod takimi prstmi.
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Povzeto po:

Vovk Korže, A. & F. Lovrenčak, 2004: Priročnik za spoznavanje prsti na terenu. Filo-
zofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za geografijo, Maribor, Ljubljana.
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VZORČENJE IN ANALIZIRANJE PRSTI

Pripomočki:
• lopatka,
• podloga za prst,
• sveder za tla,
• kovček za analizo prsti.

Potek dela
Iz tal vzamemo različne vzorce prsti in jih opazujemo s prostim očesom ter s pomočjo 
lupe. Opažanja zapišemo.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

S pomočjo kovčka za analizo prsti analiziramo vsebnost različnih snovi v vzorcih prsti 
in jih vpišemo v tabelo.

Številka vzorca prsti Snov v prsti

Slika talnega horizonta:

Ugotovitve:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Razlaga
Pedološki profil je sestavljen iz več plasti oziroma horizontov. Te plasti se ločijo med 
seboj najbolj opazno po barvi, deležu humusa in skeleta, prekoreninjenosti, vlažnosti, 
globini in podobno.
Osnovne horizonte označujemo z velikimi črkami, podhorizonte oziroma različne 
oblike osnovnih horizontov pa z malimi črkami.
Z različnimi analizami ugotovimo vsebnost snovi v prsti. Na podlagi dobljenih rezul-
tatov ugotovimo kemijske, fizikalne in biološke lastnosti prsti, ki posledično določajo 
tudi kvaliteto prsti, njeno onesnaženost in drugo.
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VZORČENJE IN DOLOČANJE PLASTI V PRSTI

Pripomočki:
• lopatka,
• podloga za prst,
• sveder za tla,
• literatura – slikovni material.

Potek dela
S pomočjo lopatke izkopljemo talni horizont in s pomočjo svedra navrtamo talni hori-
zont. Plasti položimo na podlogo in s pomočjo literature (slikovnega materiala) dolo-
čimo zaporedje posameznih plasti in vsebnost materiala v posamezni plasti.

Slika talnega horizonta:

Ugotovitve:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Razlaga
Horizonti se v prsti pojavljajo v različnem številu in različnih, a tipičnih kombinacijah, 
odvisno od pedogenetskih dejavnikov, ki so vplivali na njihov nastanek. Vsak tip prsti 
ima  torej svojo kombinacijo horizontov.

Oznaka Ime Opis horizonta
O organski 

horizont
Vrhnji sloj prsti, s suhim listjem, iglicami, deloma 
razpadlimi rastlinskimi ostanki, humificirana organska 
snov.

A humuzni 
površinski 
horizont

Temno obarvane humuzne snovi, zgornji horizont na njivi, 
ki je nastal z oranjem.

E eluvialni 
horizont

Svetlejši horizont, predel izpiranja finih delcev prsti (gline) 
in humusnih snovi.

B iluvialni 
horizont

V njem se zadržujejo sprane snovi iz zgornjih horizontov, 
vsebujejo več gline kot višje ležeče plasti.

C matična 
podlaga

Mehansko preperela podlaga (kamnina) oziroma matična 
kamnina.
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PRILOGA 3

KRAŠKE OBLIKE

DELOVNI LISTI

Kraška	oblika	–	Prestranški	ravnik	(Foto:	S.	Vidmar)
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DOBRODOŠLI V KRASOSLOVNI PROGRAM – KRAŠKE OBLIKE

Kraške oblike nastanejo kot posledica številnih procesov, ki so opazni na kraškem 
ozemlju. Procesi so:

 - najpomembnejši proces pri nastanku krasa je korozija: korozija 
padavinske vode na skalnem površju, talne vode v klastičnih sedimentih 
(tleh, zemlji) na stiku s karbonati, tekoče vode pri površinskem in 
podzemeljskem pretoku, obrobna korozija okoli neprepustne naplavine, 
obnaplavinska korozija v jamah, korozija mešanice; kontaktna korozija na 
stiku kamna, snega ali ledu;

 - erozija: površinsko in podzemeljsko tekoče vode, ledeniška erozija;
 - graviklastični procesi, denudacija, talna dinamika, soliflukcija;
 - tektonsko premikanje (dviganje, ugrezanje, gubanje skladov), ki 

modificira navedene procese.

Na krasu z različnimi procesi nastajajo zanj značilne površinske in podzemne oblike. 
Na prisotnost določenih oblik močno vplivajo tudi geografska lega, podnebje in s tem 
povezana rastlinska odeja. Najznačilnejše površinske oblike so: škraplje, žlebiči, vrta-
če, polja itd. Podzemne pa: jame, brezna, brezstrope jame itd. 

Spoznavanje krasa je pomembno, saj je skoraj polovica Slovenije kraška. To območje 
je zelo občutljivo. Z razumevanje le-tega znamo s tem območjem dobro gospodariti. 
Pomemben je celosten pogled, da so naša ravnanja primerna. Učenci se morajo sezna-
niti s temi dejavnostmi, da bodo lahko v odraslih letih dobro gospodarili.

Opazovanje in preučevanje kraških oblik sem izbrala, ker s spoznavanjem oblik na te-
renu si jih učenci najbolj vtisnejo v spomin, spoznajo dejavnike, ki vplivajo na njihov 
nastanek …  

POMEN NALOGE

Vsaka izmed izbranih nalog nam poda določene informacije o področju raziskovanja. 
Z izvedbo vseh nalog si lahko ustvarimo popolno sliko raziskovalnega področja, ki jo 
lahko z dodatnimi nalogami še obogatimo.

OPOZORILA UČENCEM

• pazite na zdrs, padec – možna poškodba,
• ne zabredite v vodo, če je globlja od vaših škornjev,
• če je breg prestrm, ne hodite in ne raziskujte, ampak le od daleč približno ocenite,
• s kemikalijami ravnamo previdno (možnost poškodb),
• pri uporabi kemikalij upoštevamo napisana navodila in preberemo oznake za 

nevarne snovi,
• rastlin po nepotrebnem ne trgamo,
• živali ne pobijamo in jih ne vznemirjamo,
• varujemo naravno in kulturno dediščino.
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OPOZORILA UČITELJEM

• Pazimo na varnost učencev.
• Navodila naj bodo kratka in natančna.
• Delovne liste prilagodimo svojim potrebam, naravnim danostim, primerni naj 

bodo starosti in znanju učencev.
• Če  nimamo ustreznih pripomočkov, prilagodimo delo svojim zmožnostim.
• Skupina naj ne bo večja od 15 učencev, ki so razdeljeni v manjše delovne 

skupine.
• Vse skupine imajo lahko enake ali različne naloge.

OSNOVNE INFORMACIJE O MODULU 

Modul je pripravljen tako, da učence:
• nauči temeljnih znanj o kraških oblikah,
• seznani s praktičnim načinom učenja,
• nauči temeljnih načinov raziskovanja življenjskega prostora na znanosti primeren 

način,
• zagotovi miselno povezavo pri učenju in spoznavanju kraških oblik, značilnih za 

raziskovano področje,
• poskuša na praktičen način odpravljati napačne predstave,
• pripravi za uporabo pridobljenih podatkov in znanj o kraških oblikah in njihovih 

značilnostih.

Serija delovnih listov je model, ki ga preizkušamo. Temelji na osebni zamisli in obli-
kovanju delovnih listov, preizkušanju le-teh na terenu, popravljanju delovnih listov 
v sodelovanju z učitelji praktiki, učenci udeleženci in s pregledom strokovnjakov s 
posameznega področja. Vsak del vsebuje aktivnosti, ki učence privedejo k spoznanju 
o določenih stvareh na temo kraške oblike. Z izvajanjem naloge se učenci  na praktičen 
način seznanijo z raziskovalnimi metodami, načinom raziskovalnega dela, nadgradijo 
svoje znanje, osvojijo nova znanja, bolje razumejo težje razumljive stvari oziroma 
teme teoretičnega spoznavanja kraških oblik.

DELOVNI LISTI – ZBIRNIK OSNOVNIH INFORMACIJ

1. Kraške površinske in podzemne oblike

Zdi se mi zelo pomembno, da si kraške oblike učenci ogledajo na terenu. Tako si lažje 
in za daljši čas zapomnijo dejstva. S spoznavanjem kraških oblik spoznavamo tudi 
zgodovinski razvoj kraškega površja, načine in vzroke za njihov nastanek. 

2. Vrste krasa

Spoznavanje vrst krasa je pomembno, da učenci znajo razlikovati med oblikami, da jih 
prepoznavajo v naravi.
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3. Površje krasa in jame

Na terenu spoznajo površinske in podzemne kraške oblike, jih opazujejo in opišejo 
njihove značilnosti.

4. Skalni relief

Podrobneje spoznajo nekaj površinskih in podtalnih oblik. Opazujejo jih s prostim 
očesom.

5. Skalni relief 1

Podrobneje si ogledajo nekaj skalnih oblik. Najprej jih opazujejo s prostim očesom, 
nato pa s pomočjo lupe. Odstranijo tudi majhen kos mahu in opazujejo skalne oblike 
na enak način tudi na skali, ki je bila pokrita z mahom.

6. Skalni relief 2

Ogledajo si skalne oblike v naravi ob izkopih jam, v kamnolomu, ob izkopih cest. 
Opazujejo in uporabijo čim več čutil.

7. Sestavljene reliefne oblike

Sestavljene reliefne oblike so pomembne za prepoznavanje posameznih oblik na ze-
mljevidu. Ob tem preberejo tudi merilo karte in na podlagi barv, vzorcev prepoznavajo 
posamezne reliefne oblike.

8. Geomorfološka zgradba

Na geološki karti prepoznavajo različne kraške oblike, vrste kamnin, ki gradijo dolo-
čeno območje. Prepoznajo pa tudi narive, prelome …, ki jih prikazuje karta.

9. Geomorfološka zgradba 1

Na podlagi opazovanja geomorfološke karte določenega območja se urijo v prebiranju 
merila, nadmorske višine, poteku hribovij, rek, dolin, določajo smeri neba, razdalje v 
naravnem merilu, po barvah prepoznavajo višino določenega območja.

10. Delo z računalnikom in računalniške simulacije

S pomočjo računalniškega programa opazujejo dogajanja v podzemlju pri pretakanju 
vode po podzemnih kanalih. S pomočjo drugega računalniškega programa pa opazu-
jejo rast kapnikov. V programih lahko spreminjajo različne parametre in opazujejo 
dogajanja.

11. Življenje na krasu

Zdi se mi pomembno, da učenci spoznajo, kako so včasih ljudje živeli s krasom, kaj je 
bilo dobro, zanimivo … in kaj težavno. Nekatere uporabne stvari oziroma dogajanja 
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lahko tudi danes s pridom izkoriščamo.

12. Spremembe površja

Spoznajo, kaj pomenijo pojmi  korozija, erozija, denudacija, tektonsko premikanje, 
potres.

13. Človek in kraški relief

Spoznajo dejavnosti človeka na tem območju, možnosti preživetja, izrabe območja, 
razvoja območja …

14. Pastirske igre

Spoznajo stare pastirske igre za preživljanje prostega časa (tolči kozo in klinčkanje). 

15. Kraške oblike – kraške jame

Spoznajo osnovna dogajanja v jamah. Spoznajo, kako človek raziskuje jame, kaj je 
speleologija, kako ugotavljamo starost jam in kako pripravimo jamo za množičen 
ogled (turizem).

16. Kaj je kras

S pomočjo tega delovnega lista spoznajo in utrdijo osnovne pojme o krasu, njegove 
značilnosti in zgradbo. 

PEDAGOŠKI PRISTOP

Vsi predmeti s pomočjo znanosti oblikujejo, s še drugimi disciplinami, pravi pogled na 
stvari in osvojene načine dela. Učenci prihajajo v šolo s svojimi videnji, razlagami poj-
mov, dejstev, idejami. Mnoge njihove ideje so dobre in jih je vredno uporabiti, učence 
usmerjati ter njihove ideje včasih tudi popravljati na nevsiljiv način. Primerjave med 
pomanjkljivim razmišljanjem nekaterih in pravim razumevanjem drugih dajejo učite-
lju številne možnosti za usmerjanje učencev, pomoč le-tem pri njihovem delu, s tem pa 
vodijo k premiku iz nepopolnega razlaganja ali napačnih razlag idejnih zasnov k pra-
vemu razumevanju. Ena najboljših poti za spremembo učenčevega mišljenja, gradnjo 
njegovega zavedanja, njegovih predznanj in kasneje predvidenih izkušenj, je praktično 
delo. Učenčevo vedenje je eksperiment, ki proizvaja izzive in dejavnosti. Če njihove 
ustvarjalne ideje ne morejo zaživeti, jih ne morejo potrditi, razložiti svoja opažanja, ne 
dobimo pričakovanih rezultatov. Pozitivne vzpodbude pa lahko spodbudijo učence k 
novim razlagam, idejam, razmišljanjem … Če je ta vzpodbuda dobra, dobijo potrditve 
svojih razmišljanj oziroma pri napakah raje spremenijo svoje zamisli. Če je učenčeva 
nova zamisel boljša od stare, vendar še vedno ne najboljša (nepopolna ali napačna), 
ima učitelj možnost, da učencu pomaga oblikovati nov pogled na stvar, doživeti novo 
izkušnjo in nove ponovitve, dokler učenec ne razume poteka s pravim razumevanjem.

Dobro utemeljena metoda raziskovanja ni samo zaželena, ampak je tudi absolutno po-
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trebna za učence in njihovo pripravo idej ter preverjanje le-teh. In če je potrebno tudi 
njihovo zavrnitev ter ponoven povratek na začetek njihove raziskave. Iskanje idej, ki 
so boljše, je odsev resničnega sveta.
Za pomoč učiteljem za iskanje učenčevega predznanja se aktivnost lahko začenja z 
vprašanjem, trditvijo, postavitvijo hipoteze, opisom … Ta vprašanja, trditve … poma-
gajo učencem poiskati svoje ideje, da zavzamejo svoja stališča do snovi in lahko dajo 
svoj doprinos v aktivnost. Za odpravo možnih zadreg pri vključitvi posameznikov, 
pomanjkanje idej v skupini ali razredu ima učitelj možnost, da učence vzpodbudi s 
podvprašanji, izzivi, diskusijo in z iskanjem novih možnosti rešitve problema. Na kon-
cu vsake aktivnosti je dobro, da učence vzpodbudimo, da preverijo in primerjajo svoje 
prve odgovore z najnovejšimi.

Kot učitelj imam možnost naslednje primerjave:
• oceniti učenčevo razumevanje,
• oceniti efektivne učne izkušnje,
• indikacijo katere koli dodatne izkušnje,
• voditi razredno diskusijo o eksperimentalnem opazovanju,
• pokazati oziroma voditi pot do zapiskov, načina, kako učenci lahko raziskujejo, 

kako razumejo načrtovanje dejavnosti …

Aktivnosti si smiselno sledijo od začetka do konca, kjer se tudi nadgrajujejo od teme-
ljev do zaključkov. To usmerjeno raziskovanje pomaga učencem priti do neodvisne 
raziskave z:
• utrditvijo snovi, ki je jedro koncepta,
• raziskovanjem veščin, ki jih zahteva znanstveno raziskovanje,
• zagotovitvijo predstavitev učencev svojih izkušenj raziskovalnega dela v skupini 

in predstavitev njihovih osebnih vprašanj.

Modul pomaga pri temeljitem raziskovalnem učenju in s tem poskuša učencem za-
gotoviti možnosti tudi svojega oblikovanja eksperimentov, raziskovalnih procedur ali 
zasledovanje njihovih idej. V modulu učenci lahko raziskujejo tudi veščine in razume-
vanja, ki jih potrebujejo pri svojem delu.

KAKO NAJ SE LOTIM DELA?

1. Poišči, kaj je v tej nalogi.
2. Ugotovi, kakšne aktivnosti so potrebne za izvedbo naloge.
3. Ugotovi, kateri material in pripomočke potrebuješ.

a. Za razumevanje, kako je aktivnost v nalogi podana, preberi navodila na začetku. 
b. Za razumevanje podrobnosti v aktivnosti (vključujoč materialne potrebe, časovno 

razporeditev …) preberi v besedilu.
c. Na začetku delovnega lista je predstavljen material, potreben za izvedbo 

aktivnosti. Za izvedbo aktivnosti uporabi navedena in pripravljena materialna 
sredstva.
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KAKO JE MODUL ZGRAJEN?

Napisan je kot raziskovalni vodnik. Navodila in delovni listi podajajo možno osnovo 
in pedagoške napotke za izvedbo aktivnosti ter navodila. Izobraževanje naj bi potekalo 
na fleksibilen način, ki je prilagojen delu v naši skupini oziroma našemu razredu.

OZADJE

Lahko razumevanje osnovnih informacij omogoča razumevanje konceptualnega klju-
ča  aktivnosti.

UČNE AKTIVNOSTI

Natančno razdelan potek aktivnosti z učnimi listi, ki omogoča lažje načrtovanje razre-
dnega ali skupinskega dela.

KAZALEC POUČEVANJA

Pomaga pri praktičnem delu, drugih aktivnostih. Tu najdete lahko možne načine po-
učevanja, strategijo poučevanja, navodila za delo in izvedbo, ideje za diskusijo, vpra-
šanja, odgovore.

OCENJEVANJE

Ta modul nudi veliko možnih idej za ocenjevanje učencev, vključujoč vprašanja, vpra-
šalne sklope, praktično delo učencev, odnos do dela in naravne ter kulturne dediščine, 
možnih alternativnih poti za ekshibicijo učenčevega razumevanja.

TEHNOLOGIJA IN INTERNET

Tehnična in internetna podpora sta dobrodošli. Te dajeta učencem možnost iskanja 
podpornega materiala. Z listo internetnih naslovov, naslovov CD-romov, videov in 
drugega širimo naša obzorja. S pomočjo računalniških simulacij lažje razumemo nam 
skrita dogajanja v naravi. Kakor koli, v modulu ni izključena uporaba katere koli mo-
žne tehnologije.

PRIMER UČENJA

Vsaka aktivnost v temu modulu prinaša nekaj pomembnih informacij, ki so potrebne 
za odgovore na naša vprašanja.
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STANDARDI ZNANJ
Kateri standardi znanj so uporabljeni v tem modulu?

• Združeni koncepti in procesi:
 - sistematika, red in organizacija,
 - zapisovanje (evidenca), modeli, razlage,
 - trajnost, spremembe in merjenja,
 - razvoj  (evolucija) in ravnotežje,
 - potrebna sposobnost za izvajanje aktivnosti,
 - razumevanje osnov znanstvenega raziskovanja.

• Fizikalna znanja:
 - zgradba in lastnosti snovi,
 - gibanje in sile,
 - shranjevanje energije,
 - interakcija energije in snovi.

• Matematična znanja:
 - osnovne matematične operacije,
 - izračunavanje s pomočjo podatkov in formul,
 - pojasnitev rezultatov.

• Geografska znanja:
 - osnovni geografski pojmi,
 - poznavanje pojma jama, brezno, žlebiči, ponvice …,
 - orientacija v prostoru s pomočjo karte …,
 - osnovne kraške oblike in njihove značilnosti.

• Naravoslovna znanja:
 - osnovne raziskovalne metode v naravoslovju,
 - uporaba različnih metod raziskovalnega dela,
 - nadgradnja teoretičnega znanja, pojmov, zakonitosti …,
 - uporaba vseh čutil.

• Zgodovinska znanja:
 - pomen razvoja Zemlje in njene površine,
 - delovanje zunanjih faktorjev na Zemljino površino.

• Znanost in tehnologija:
 - uporaba novih tehnologij,
 - nova spoznanja znanosti na področju raziskave geologije, geomorfologije 

…

• Slavistična znanja:
 - zapis rezultatov,
 - orientacija v besedilu,
 - znanstveni jezik,
 - nove besede in njihov pomen,
 - oblikovanje zapiskov, trditev …
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• Likovna znanja:
 - izpopolnjevanje opazovanj narave in risanje skic, slik …,
 - oblikovanje pozornih in natančnih skic, slik …

• Glasbena znanja:
 - slišati zvoke narave,
 - poustvariti zvoke narave na različne načine,
 - s pomočjo različnih naravnih in umetnih instrumentov posnemati zvoke 

narave.

• Znanja tujih jezikov:
 - bogatitev besednega zaklada,
 - nadgradnja pisanja besedil,
 - prevajanje strokovnih besedil,
 - komunikacija v tujem jeziku.

• Športna znanja:
 - osnove varne hoje,
 - poseben način hoje v posebnih razmerah,
 - utrjevanje zdravja,
 - primerna obleka in obutev, prilagojena za delo v določenih razmerah.

DELO UČENCEV

PRIPRAVA ZA UČITELJA

Predmet: Izbirne vsebine iz krasoslovja

Razred: priporočeno za učence od 5. do 9. razreda OŠ

Kraj dela: v učilnici in na terenu

Učna tema: Življenjski prostor kras

Učna enota: Kraške površinske in podzemne oblike

Učno-vzgojni cilji : - spozna osnovne kraške oblike,
 - prepozna razliko med besedami: polje, depresija, dolina …,
 - seznani se z metodami raziskovalnega dela,
 -  prepozna določene kraške oblike, ki jih sreča na kraškem podro-

čju,
 - seznani se z naravnimi danostmi področja,
 -  spozna pomen varovanja okolja in posledice nepremišljenega 

delovanja človeka.
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Učne oblike: - skupinsko delo,
 - delo v dvojicah,
 - individualno delo,
 - individualno skupinsko delo,
 - frontalno delo.

Učne metode: - delo na terenu,
 - eksperimentalno delo,
 - delo s tekstom,
 - delo z učnimi listi,
 - delo z literaturo,
 - delo z računalnikom,
 - razgovor.

Učni pripomočki: - ustrezna literatura, 
 - delovni listi,
 - mapa s trdimi platnicami,
 - svinčnik, radirka, barvice,
 - termometer, kovček za terenske analize,
 - primerna obleka in obutev,
 - lupa in drugi pripomočki.

Povezava z drugimi predmeti: biologija, kemija, okoljska vzgoja, geografija, slovenski 
jezik, angleški jezik, likovni pouk, glasbeni pouk, matematika, fizika, zgodovina …

DELO UČENCA

V razredu: - sodeluje v razgovoru,
 - se pripravlja za terensko delo,
 - rešuje delovno gradivo.

Na terenu: - izvaja praktično delo,
 - izpolnjuje delovne liste,
 - prepoznava zakonitosti narave.

V razredu: - rešuje delovno gradivo,
 - povezuje pridobljeno znanje na terenu in ga oblikuje v celoto,
 - pripravi poročilo o svojem delu,
 - predstavi ugotovitve tudi drugim,
 -  povezujejo predmetna področja z različnimi izdelki (poezija, 

proza glasbeno poustvarjanje in ustvarjanje, likovno ustvarja-
nje, literarni in likovni prispevki, prevodi, prispevki za časopis 
(interni ali lokalni), opozorila zaradi onesnaževanja, varovanje 
ogrožene vrste …).
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KRAŠKE OBLIKE

Na raziskovalnem področju poišči drobne kraške oblike, ki so posledica korozije ozi-
roma raztapljanja kamnine zaradi vpliva vode. Pomagaj si s slikovnim gradivom.

V prazne prostore nariši ustrezne oblike:

                
 Škraplje Žlebiči

V čem se razlikujejo?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

S pomočjo literature poišči obliko depresije: vrtače, uvale, polja, hume … in napiši 
njihove glavne značilnosti.

Vrtača:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Uvala:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Polje: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Hum:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Drugo:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ali si opazil te oblike tudi na raziskovalnem področju? Katere? 
Zapiši:
____________________________________________________________________
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VRSTE KRASA

V miselni vzorec vpiši manjkajoče besede o krasu. Kasneje lahko dodaš slike, fotogra-
fije posameznih ključnih besed ali značilnosti.

Kaj je značilno za posamezne vrste krasa?
V literaturi poišči značilnosti in jih na kratko zapiši.

Kras: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Kras glede na nastanek:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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POVRŠJE KRASA IN JAME

Na terenu si ogledamo različne oblike kraškega površja. Na podlagi opažanj na terenu 
na kratko opišemo njihove značilnosti.

Slike

        
 Brezno Udornica Vrtača

     
 Polje Jama

Ugotovitve:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Razlaga:
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SKALNI RELIEF KOT ODSEV RAZVOJA KRAŠKEGA POVRŠJA 

1. Na slikah imaš prikazane 

 - površinske skalne oblike:

          
	 Škraplje	 Žlebiči	 Škavnica

																					
	 Preoblikovana	razgaljena	skala	 Skalna	oblika,	ki	jo	
	 	 dolbe	dež

 - podtalne skalne oblike:

          
	 Podtalni	 Podtalne	vdolbinice	 Podtalna	zajeda
	 žlebovi	 	 v	votlino

Poišči podobnosti in razlike na slikah oblik ter jih opiši.

Ugotovitve:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Zgornje skalne oblike poskusi poiskati v naravi in jih primerjaj s slikami.

Ugotovitve:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ali si pri svojem raziskovanju našel še katero drugo skalno obliko, ki je nimaš na sli-
kah?
____________________________________________________________________

Skiciraj obliko.

V literaturi ali na internetu poišči sliko in opis tvoje skalne oblike. 

Opis:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Svojo skico lahko dopolniš s fotografijo tvoje skalne oblike.

Razlaga
Skala je zaradi razmeroma enakomernega raztapljanja kamnine pod prstjo in napla-
vino zaobljena, takšne so tudi podtalne skalne oblike, površina skale pa je gledano s 
prostim očesom razmeroma gladka oziroma na pestro sestavljenih ali prekristalizira-
nih karbonatih značilno hrapava. Od teh značilnostih odstopajo le najmanjše podtalne 
skalne oblike. Pod velikimi povečavami pa je podtalna skalna površina zaradi enako-
mernega razjedanja zrnate kamnine praviloma izrazito drobno hrapava (Slabe, 1994).
Skalna oblika neposredno odraža dejavnik, ki je oblikoval skalo. Združujemo jih v 
skalni relief, ki je pogosto tudi dobra sled razvoja oblikovanja skale. 
Poznamo podtalne skalne oblike glede na način nastanka:
• podtalne skalne oblike, ki nastanejo zaradi pretakanja vode na stiku med skalo in 

prstjo ali naplavino (podtalni	žlebovi,	podtalne	fasete,	podtalne	zajede),
• skalne oblike, ki nastanejo zaradi pritekanja vode na nivo prsti ali naplavine 

(podtalne	zajede,	podtalni	polzvonovi),
• skalne oblike, ki nastanejo zaradi prenikanja vode skozi prst ali naplavino 

(podtalne	vdolbine,	podtalne	cevi).
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SKALNI RELIEF KOT ODSEV RAZVOJA KRAŠKEGA POVRŠJA 1

1.  Opazuj skale s prostim očesom. Kaj opaziš? 
OPIS ALI SKICA ALI FOTOGRAFIJA:

2.  Opazuj skale z lupo. Kaj opaziš? 
OPIS ALI SKICA ALI FOTOGRAFIJA:

3.  Na skali, poraščeni z mahom, odstranimo majhen košček mahu (10 X 10 cm) in 
opazujemo najprej s prostim očesom, nato z lupo. Kaj opazimo?

 S prostim očesom Z lupo

4. Razloži svoje ugotovitve.

RAZLAGA: gladko, hrapavo, vdolbinice, mikrožlebiči, žlebovi, ostro …
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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SKALNI RELIEF KOT ODSEV RAZVOJA KRAŠKEGA POVRŠJA 2

1.  Poiščemo skale na izkopih jam, izkopih ob cestah, ob kamnolomih. Opazujemo s 
prostim očesom kamen. Kaj opazimo?

OPIŠI ALI SKICIRAJ SVOJA OPAŽANJA.

2.  Ali so na skalah, kamnih mogoče tudi okamenine (fosilni ostanki rastlin in živali). 
Če so, jih skiciraj in v literaturi poišči njihove slike, imena in opise.

SKICE ALI FOTOGRAFIJE:

3.  Iščemo razlike med kamni, skalami (jih pogledamo s prostim očesom, nato z lupo, 
se jih dotaknemo, primemo, pobožamo, povohamo …). Kaj ugotovimo?

Ugotovitve zapiši:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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SESTAVLJENE RELIEFNE OBLIKE

Oglej si zemljevid. Kaj lahko poveš o reliefu določene pokrajine?

V kakšnem merilu je narisan zemljevid?
____________________________________________________________________

Ali lahko na zemljevidu opazimo suho dolino, podrto jamo, udornico, jamo?

Zakaj da?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Zakaj ne?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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GEOMORFOLOŠKA ZGRADBA PIVŠKE KOTLINE

Na geološki karti Pivške kotline poišči:
• kraške oblike (vrste),
• vrste kamnin,
• narive in
• prelome.

Izberi barvo za vsako vrsto, ki si jo označil, in napiši legendo.
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GEOMORFOLOŠKA ZGRADBA PIVŠKE KOTLINE 1

Oglejmo si zemljevid Pivške kotline.

Iz zemljevida preberi, v kakšnem merilu je narisan.

Merilo: _______________________

Kaj iz tega podatka lahko izvemo?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Glede na barve na zemljevidu lahko sklepamo na nadmorsko višino posameznih po-
dročij. Kaj vidiš?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Na zemljevidu lahko preberemo tudi smeri neba in potek hribovja, gora, rek … Zapiši 
svoje ugotovitve.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Koliko in katere vrste naselij opazimo na zemljevidu? Kako so naselja razporejena? 
Zapiši svoje ugotovitve.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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DELO Z RAČUNALNIKOM – RAČUNALNIŠKE SIMULACIJE

1. Pretakanje vode po podzemnih kanalih (poteh).

2. Raztapljanje apnenca – pretok po kanalih in gradnja sigastih tvorb, npr. stalagmita.
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 ŽIVLJENJE NA KRASU

Kako je človek v preteklosti urejal kraško površje sebi v prid?

Ali je človek kraške pojave tudi uporabljal sebi v prid? Kako in kdaj?

Vpliv človeka na jame?

Vpliv človeka na kraške vode?

Življenje s presihajočim jezerom?

Uvale in vrtače?

Varovanje kraške površine?

Promocija kraške pokrajine?
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SPREMEMBE POVRŠJA

Korozija je:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Erozija je:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Denudacija je:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Tektonsko premikanje je:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Potresi so:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

V knjigi poišči opise posameznih načinov sprememb površja:

Gams, I., Kunaver, J. & D. Radinja, 1973: Slovenska kraška terminologija. Katedra za 
fizično geografijo FF Univerze v Ljubljani, 1–76, Ljubljana.

              
	 Erozija	 Korozija	ali	raztapljanje	 Posledica	potresa
	 	 kamnine
Denudacija je preoblikovalni proces, ki preko ploskovnega odnašanja prepereline 
znižuje nagnjeno površje.
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ČLOVEK IN KRAŠKI RELIEF

IZRABA
Trebljenje tal je bilo izrazito v  zadnjih dveh stoletjih. Gams (1992) ugotavlja velik 
pomen požigalništva pri razgaljanju krasa v dobah gostejše poselitve, v času Keltov, v 
stoletjih pred našim štetjem.
Za pašnike so Kraševci odbili kamenje, ki je štrlelo iz površja, za košnjo ga je bilo 
treba odbijati v gladini ruše, za oranje pa globlje. Najboljša prst je na kraškem površju 
namreč v žepih, med katerimi so skalni čoki. Na prehodu iz ovčjereje v hlevsko gove-
dorejo in s spreminjanjem pašnikov v travnike so v prvi polovici 19. stoletja posekali 
skorajda vsa drevesa. Takrat se je regionalno ime Kras preneslo na kraško kamnito 
goljavo. Krčenje rastja in priprava površja sta se nadaljevala do pogozdovanja (v 19. 
stoletju). V zadnjih desetletjih 20. stoletja so prebivalci opuščali obdelovalno zemlji-
šče. Preraščati ga začne hosta.
Odbite skale, ki so nastale pri čiščenju kraških površin, so zložili v različne oblike 
(kamniti zidovi ali groblje, škarpe, zavetja – kamnite hišice, ali pa je grušč prekrit s 
prstjo). Le-to daje kraškemu površju značilno podobo.
Področja okoli naselij in tista na najboljših legah za kmetijstvo so bila dodobra izko-
riščena. Vodoravni predeli ali malo nagnjene večje površine, bodisi dna vrtač bodisi 
pobočja hriba, so bili otrebljeni skal. Le-te so zložene v zidove, ki obdajajo ograde. 
Prisojne, čeprav razmeroma strme lege, so bile spremenjene v terase in skale, kot kaže, 
zakopane pod prst, z njimi pa so obdane tudi ceste in kolovozi. V manj ugodnih pri-
sojnih in strmih površinah pa so žlebiči, ki pričajo o neposeganju človeka v ta prostor. 
Danes jih porašča gozd, toda kratek čas, saj so skale še večinoma gole in so se šele 
začele preoblikovati pod mahom in preperelino.

Zapiši svoje ugotovitve:   _______________     ________________  _______________

Kaj je danes s kmetijstvom?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Kaj je danes z živinorejo?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Kako danes varujemo kras?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Kaj se dogaja z gozdom?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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PASTIRSKE IGRE

Otrokom so bile na paši v veselje razne igre. Z njimi so si polepšali dan in krajšali čas.
Preizkusite tako početje tudi vi.

TOLČI KOZO
Igrišče za kozo so postavili na ravni površini. Bilo je pravokotne oblike, veliko pribli-
žno 7 m krat 9 m, obdajalo ga je okoli deset kamnov. V zadnjem delu igrišča je bila 
postavljena trinoga rogovila (koza), ki so jo igralci s palicami (balduni) zbijali. Ob 
robu igrišča je stal igralec, imenovan pastir, z žogo iz cunj ali vrbja (omelo) v roki. Ko 
je igralec, ki je stal na začetku igrišča, zbil kozo, je moral teči po svojo palico h kozi. 
Prav tako so morali svoje palice pobrati igralci, ki so kozo neuspešno zbijali pred njim. 
Med tem početjem je pastir postavil kozo nazaj na označeno mesto in zatem z omelo 
zbijal igralce, ki so bili v gibanju. Če je bil igralec na katerem izmed kamnov, pastir ni 
smel ciljati vanj. Če je čuvaj zadel igralca, ki ni prišel do kamna, je ta moral prevzeti 
vlogo čuvaja koze. Po tej logiki se je igra odvijala naprej.

Pripomočki:
• kamni,
• palice,
• trinoga rogovila,
• žoga iz cunj ali vrbja.

Preberite opis igre, izdelajte pripomočke in odigrajte igro. Veliko lepih trenutkov med 
igro.

KLINČKANJE
Za klinčkanje so izpulili travo in naredili njivico (neke vrste pravokotno tarčo 50 cm 
krat 50 cm). Igralec, ki je največkrat zapičil žepni nož navpično v sam kot te kvadratne 
tarče, je zmagal.

Pripomočki:
• žepni nož.

Z ŽEPNIM NOŽOM RAVNAJ ZELO PREVIDNO, DA SE NE ZGODI NESREČA!

Preberi besedilo igre, pripravi vse potrebno za igro in jo odigraj. Veliko sreče.
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KRAŠKE OBLIKE – KRAŠKE JAME

1. Kako ljudje raziskujemo nekdanje življenje v jamah? Kakšno orodje uporabljamo 
za to? Kako poskrbimo za restavriranje najdenih predmetov in kosti?

      
	 Kamnito	orodje	 Nakit	iz	kosti	 Bronasta	sponka	 Kamniti	posodi
	 	 in	školjk	 fibula	 lonca

2. Metodologija datiranja – določanje starosti kamnin
• Starost jamskih sedimentov v Sloveniji iz del arheologov, paleontologov in 

geografov pred Gospodaričem. 
• Kronostratigrafija jamskih sedimentov v Sloveniji po Gospodariču. 
• Prve absolutne datacijske metode s 14 C, Th/U, ESR v Postojnski in Križni jami. 
• Datiranja z U/Th metodo v Sloveniji. 
• Datiranje s pomočjo geomorfološke primerjalne metode na izbranih primerih. 
• Uporaba paleomagnetne metode v izbranih jamah v Sloveniji. 
• Datacije sedimentov v izbranih primerih s slovenskega krasa. 
• Razvoj jam in krasa v Sloveniji glede na rezultate datacijskih metod.

3. Kako bi neko jamo pripravili za oglede (kaj bi ponudili, kako bi jo predstavili, ka-
kšna bi bila skrb za varovanje narave …)?

Zapiši svoje zamisli in se pogovori s sošolci v skupini.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. Raziskovanje jam – speleologija

Speleologíja je veda o podzemeljskih, kraških jamah, jamoslovje.

Za raziskovanje jam skrbijo izkušeni jamarji.

Pogovori se z jamarjem. Zapiši, kakšno opremo imajo jamarji.



PRILOGA
3

Vidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

258 259

KAJ JE KRAS

Kras je del zemeljske skorje na vodotopnih kamninah, ki jih voda raztaplja, proces se 
imenuje
korozija. Za kras je značilna podzemeljska (kraška) hidrologija in posebne površinske 
(škraplje, vrtače, kraška polja) ter podzemeljske (jame) oblike. Kras zavzema okrog 
15 % Zemljine površine. V Sloveniji je okrog 44 % površja kraškega. Kras je znan 
povsod po svetu, kjer imamo za to primerne kamnine in znatno količino padavin (pri-
merno klimo). Npr. Kitajska, Nova Gvineja, Srednja Amerika. Pojav je dobil ime po 
pokrajini Kras v zaledju Tržaškega zaliva. 
Kras (Carso) je apnenčeva planota med Tržaškim zalivom in Vipavsko dolino južno od 
reke Soče. Veda, ki se ukvarja s krasom, se imenuje krasoslovje.

Z rdečo barvico ali flomastrom označi puščice, ki povedo pravilne trditve.

KAJ JE KRAS?

 Pokrajina na Primorskem. Pokrajina s posebnimi značilnostmi.

ALI PIŠEMO POKRAJINO NA PRIMORSKEM KAJ VIDIMO NA KRASU?

 z veliko začetnico? z malo začetnico? Veliko tekoče Ponikalnice.
   vode na površini.

 Pokrajina Kras je Kraški pojavi so
 dobila ime po dobili ime po 
 kraških pojavih. pokrajini Kras.

KAJ SO ZNAČILNOSTI KRAŠKEGA POVRŠJA? KJE SO VODE NA KRASU?

 Bujno rastlinstvo. Malo rastlinstva ali V presihajočih Pod površjem.
  skoraj gola površina. jezerih.

 ZAKAJ NE USPEVA KAM PONIKAJO VODE?
 VELIKO RASTLINJA? 

 Ker je veliko vode. Ker je premalo vode. Na kraška polja. V kraške jame.

Z rdečo barvico ali flomastrom označi puščice, ki povedo pravilne trditve.
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 KAJ JE NA GOLI KRAŠKI POVRŠINI? KAJ SO ZNAČILNOSTI KRAŠKE
  POKRAJINE?

 Gozdovi. Škraplje, razjedene Kraške jame, škraplje, Visoke gore.
  skale, vrtače. vrtače, kraška polja,
   ponikalnice.

 KAJ JE POTREBNO ZA NASTANEK ALI JE KRAS V DOLINAH, GORAH
 KRASA? ALI NA RAVNINAH?

 Bujno rastlinstvo Apnenec, ki ga topi Samo na Krasu. Lahko kjerkoli, kjer
 in gozdovi. voda.  so pogoji za njegov
    nastanek.

 IZ ČESA NASTANEJO KAPNIKI? KAJ JE V KRAŠKIH JAMAH?

 Apnenec se izloči iz vode.  Kapniki in siga. Škraplje.

Ugotovitve
• Kras je tista pokrajina, od koder izvirata tako pojem kot ime kras v mednarodni 

strokovni terminologiji (karst).
• Slovenski kras je tisto ozemlje, kjer so bile opravljene prve pomembne raziskave.
• Dinarski kras je tisti, kjer se je dokončno utrdil pojem krasa.
• Od tu izvira cela vrsta krasoslovnih terminov, sprejetih v mednarodno 

terminologijo.
• Od tu izvira tudi veda krasoslovje.

Iz tega  je definicija krasa približno taka:
• kras je del zemeljske skorje (površje in podzemlje),
• na vodotopnih (karbonatnih) kamninah,
• ki so zvezno razpokane,
• proces je raztapljanje (korozija),
• zato so razvita podzemeljska (kraška) hidrologija in
• posebne površinske in podzemeljske oblike.
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PRILOGA 3 A

KRAŠKE JAME

DELOVNI LISTI

Ovčja	jama	nad	gradom	Prestranek	(Foto:	S.	Vidmar)
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DOBRODOŠLI V KRASOSLOVNI PROGRAM – KRAŠKE JAME

V širšem pomenu je jama prehodna podzemeljska votlina, ne glede na to, ali je vo-
doravna ali navpična (brezno). V ožjem smislu je prehodna, pretežno horizontalna 
podzemeljska votlina. Jame podzemeljskih rek nastajajo nekako v višini talne kraške 
vode, ki jo vzdržuje bodisi neprepustna okolica bodisi nezakrasela podlaga. Lahko 
nastanejo z združevanjem odvodnikov deževnice ali pa ob dotekanju površinskih voda 
iz nekraškega sosedstva.
Kraške jame so neposreden odraz korozije in kraške hidrologije, torej delovanja vode 
v notranjosti karbonatne kamninske gmote.

Oblika in vrsta jam
Jame lahko delimo po najrazličnejših kriterijih:

 - po notranjih značilnostih (velikost, razpored rovov, sedimenti …),
 - po zunanjih značilnostih (geološki položaj, topografska lega, po tipu 

vodonosnika, po geomorfoloških in hidroloških ciklih …),
 - po legi oziroma lokaciji (Kranjc, Zupan - Hajna, Pipan 2006).

 Oblike in vrste jam delimo tudi glede na:
• usmerjenost:

 - brezna,
 - stopnjaste,
 - vodoravne;

• vodno funkcijo:
 - suhe (naektivne, fosilne),
 - suhe (aktivne),
 - vodne (izvirne, ponorne, z občasnim tokom, s stalnim tokom);

• namen: za raziskave, za turizem, za speleoterapijo;
• metereologijo: dinamične, statične, ledene, termalne …

Kraške jame sem izbrala, da bodo učenci spoznali načine nastajanja kraške oblike, nje-
ne značilnosti, življenjske pogoje, spoznavali življenje v preteklosti in danes, možnosti 
izrabe itd.

POMEN NALOGE

Vsaka izmed izbranih nalog nam poda določene informacije o področju raziskovanja. 
Z izvedbo vseh nalog si lahko ustvarimo popolno sliko raziskovalnega področja, ki jo 
lahko z dodatnimi nalogami še obogatimo.

OPOZORILA UČENCEM

• V bližini vode pazi na zdrs, padec – možna poškodba, utopitev.
• Ne hodi ob rob, lahko je pod njim prepad.
• Če je jamski rov prestrm, ne hodite vanj in ne raziskujte, ampak le od daleč 

ocenite.
• Če je jama primerno dostopna, lahko primerno obuti in oblečeni ter s primerno 
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opremo (svetilka, vrvi, vponke …) in s spremstvom greste vanjo.
• S kemikalijami ravnamo previdno (možnost poškodb).
• Pri uporabi kemikalij upoštevamo napisana navodila in preberemo oznake za 

nevarne snovi.
• Živali ne pobijamo in jih ne vznemirjamo.
• Varujemo naravno dediščino.

OPOZORILA UČITELJEM

• Pazimo na varnost učencev.
• Navodila naj bodo kratka in natančna.
• Delovne liste prilagodimo svojim potrebam, naravnim danostim, primerni naj 

bodo starosti in znanju učencev.
• Če nimamo ustreznih pripomočkov, prilagodimo delo svojim zmožnostim.
• Skupina naj ne bo večja od 15 učencev, ki so razdeljeni v manjše delovne 

skupine.
• Vse skupine imajo lahko enake ali različne naloge.
• Poskrbimo za spremstvo izkušenih jamarjev.

OSNOVNE INFORMACIJE O MODULU 

Modul je pripravljen tako, da učence:
• nauči temeljnih znanj o jamah,
• seznani s praktičnim načinom učenja,
• nauči temeljnih načinov raziskovanja življenjskega prostora na znanosti primeren 

način,
• zagotovi miselno povezavo pri učenju in spoznavanju jam na krasu,
• poskuša na praktičen način odpravljati napačne predstave,
• pripravi za uporabo pridobljenih podatkov in znanj o jamah na krasu ter njihove 

analize in sinteze.

Serija delovnih listov je model, ki ga preizkušamo. Temelji na osebni zamisli in obli-
kovanju delovnih listov, preizkušanju le-teh na terenu, popravljanju delovnih listov 
v sodelovanju z učitelji praktiki, učenci udeleženci in s pregledom strokovnjakov s 
posameznega področja. Vsak del vsebuje aktivnosti, ki učence privedejo k spoznanju 
o določenih stvareh na temo jame na krasu in tudi drugje. Z izvajanjem naloge se učen-
ci  na praktičen način seznanijo z raziskovalnimi metodami, načinom raziskovalnega 
dela, nadgradijo svoje znanje, osvojijo nova znanja, bolje razumejo težje razumljive 
stvari oziroma teme teoretičnega spoznavanja jame na krasu.

DELOVNI LISTI – ZBIRNIK OSNOVNIH INFORMACIJ

1. Kras

Spoznajo osnovne procese, ki potekajo v interakciji voda, ogljikov dioksid, apnenec. 
Naučijo se zapisati poenostavljeni kemijski enačbi za procese, poimenovati snovi, ki 
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pri tem sodelujejo. Na osnovi kratkega zapisa spoznajo dogajanja v naravi pri tem 
procesu.

2. Hranilne snovi v kraškem podzemlju

S pomočjo delovnega lista ugotavljajo prehod hranilnih snovi, možne pomanjkljivosti.
Ugotovijo, da je hranilnih snovi v podzemlju malo (ni proizvajalcev). Ugotovijo raz-
ličnost z življenjskimi prostori na površju .

3. Živali – značilnosti

Na podlagi slik teoretično spoznajo razlike in podobnosti med površinsko in podze-
meljsko obliko živali (npr. hrošča).

4. Prečni prerez dela jame

Z določanjem prečnega prereza jame lahko ugotavljamo smer razvoja jame oziroma 
opazovanega dela jame.

5. Temperatura

Z merjenjem temperature lahko določimo toplejše in hladnejše predele jame, možne 
povezave s površjem, obliko jame, vpliv vode in drugih dejavnikov.

6. Gibanje zraka

Glede na gibanje zraka lahko ugotovimo, ali je jama odprta samo na enem mestu, ali 
na več mestih, kje je vhod v jamo …

7. Usedline

Usedline nam marsikaj povedo o nastajanju jame, o njenem razvoju (dogajanju v zgo-
dovini), od kod je material v jami …

8. Sigaste tvorbe

Sigaste tvorbe nam marsikaj povedo o tem, po kakšni podlagi je tekla voda preden je 
prišla v jamo, katere snovi je raztopila, jih v jami odložila, v kakšnih pogojih so nasta-
jale, ali so v jami vetrovi …

9. Živali v jamah

S pomočjo tega delovnega lista učenci spoznajo nekaj jamskih živali, njihove značil-
nosti, ugotavljajo življenjske pogoje … Hkrati pa z iskanjem živali lahko ugotovimo, 
da jih je težko najti oziroma videti. Da jih ujamemo in nato opazujemo, potrebujemo 
poseben postopek in priprave. Pomagamo si lahko z majhno zbirko podzemnih živali.
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10. Ostali pojavi in posebnosti v jami

Spoznajo, da tudi v jami nastane npr. megla, ki je značilna za površje.

11. Poglejmo v temo in prisluhnimo tišini

Pri tej nalogi poskusimo aktivirati čutila učencev (voh, tip, sluh …). Hkrati pa posku-
šamo na osnovi naših izkušenj ugotoviti, kaj so morale jamske živali razviti, da lahko 
preživijo v teh posebnih razmerah življenja.

12. Rastlinstvo na vhodu jame

S pomočjo opazovanja skupin rastlin na vhodu jame in po njihovi razporeditvi lahko 
ugotovijo, kateri dejavniki vplivajo na njihovo rast in obstoj. Ugotovijo, da pomanjka-
nje svetlobe preprečuje obstoj rastlin in s tem tudi ni proizvajalcev v jami.

13. V jami so nekoč živeli ljudje

Poskusimo se vživeti v življenje ljudi v pradavnini. Spoznavamo razmere, ki vladajo v 
vhodnem delu jame, kaj lahko naredimo, da bi tu lahko živeli in preživeli …

14. V naravi rastejo kapniki milijone let, pri nas pa le nekaj minut

S pomočjo poskusa rasti kapnikov prikažemo postopek rasti kapnika na hitrejši način, 
kot se to v resnici dogaja v naravi. Tako učenci na plastičen način spoznajo dogajanje. 
Drugače si to zelo težko predstavljajo. Možna je izvedba tudi s svečo (kapljanje v skri-
tem prostoru – model jame – škatla).

15. Arheologija v jami

Na preprost način spoznamo delo arheologa, postopek iskanja, pripomočke za delo in 
kaj je po najdbi potrebno storiti.

16. Določanje starosti jame

To je samo teoretičen vpogled v možnost določanja starosti jam. Pa kljub temu. Učenci 
preberejo metode za določanje starosti jame, zapisane na delovnem listu. Poskušajo 
odgovoriti na vprašanja. Za natančnejše informacije moramo sodelovati s strokovnja-
kom s tega področja.

17. Turizem in njegovi vplivi

Odgovarjajo in razmišljajo ob vprašanjih o ogledu turistične jame. Kaj pa neturistična 
jama – so jo že obiskali? Temu sledi ogled take jame.

18. Preživetje – življenje v jami

Poskušamo se vživeti v lik človeka iz pradavnine. Na podlagi fotografije izbrane jame 
izdelajo skico svojega bivališča. Nato si vhodni del jame ogledajo in ponovno skicira-
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jo svoje bivališče na osnovi ogleda terena. Naredijo primerjavo skic in ugotavljajo, kaj 
bi lahko spremenili, izboljšali.

PEDAGOŠKI PRISTOP

Vse teme s pomočjo znanosti oblikujejo, s še drugimi disciplinami, resnični pogled 
na snov in osvojene načine dela. Spoznanja so, da prihajajo učenci v šolo in iz nje s 
svojimi idejami, razlagami pojmov, dejstev, videnj. Mnoge njihove ideje so dobre in 
jih je vredno uporabiti, učence usmerjati ter njihove ideje včasih tudi popravljati na 
nevsiljiv način. Primerjave med naivnim razmišljanjem nekaterih in pravim razume-
vanjem drugih dajejo učitelju številne možnosti za usmerjanje razmišljanja učencev, 
pomoč le-tem pri njihovem delu, s tem pa vodijo k premiku iz nepopolnega razlaganja 
ali napačnih razlag idejnih zasnov k pravemu razumevanju. Različne raziskave kaže-
jo, da je ena najboljših poti za spremembo učenčevega mišljenja gradnja njegovega 
zavedanja, njegovih predznanj in kasneje predvidenih izkušenj iz praktičnega dela. 
Učenčevo vedenje je eksperiment, ki proizvaja nove izzive in dejavnosti. Če njihove 
ustvarjalne ideje ne morejo zaživeti, jih ne morejo potrditi, razložiti svoja opažanja,  ne 
dobimo pričakovanih rezultatov. Pozitivne vzpodbude pa lahko spodbudijo učence k 
novim razlagam, idejam, razmišljanjem … Če je ta vzpodbuda dobra, dobijo potrditve 
svojih razmišljanj oziroma pri napakah raje spremenijo svoje zamisli. Če je učenčeva 
nova zamisel boljša od stare, vendar še vedno ne najboljša (nepopolna ali napačna), 
ima učitelj možnost, da učencu pomaga oblikovati nov pogled na stvar, doživeti novo 
izkušnjo in nove ponovitve, dokler učenec ne razume poteka s pravim razumevanjem.

Dobro utemeljena metoda poizvedovanja ni samo zaželena, ampak je tudi absolutno 
potrebna za učence in njihovo pripravo idej ter njihovo preverjanje. In če je potrebno 
tudi njihovo zavrnitev ter ponoven povratek na začetek njihove raziskave. Iskanje idej, 
ki so boljše, je odsev resničnega sveta.

Za pomoč učiteljem za iskanje učenčevega predznanja se aktivnost lahko začenja z 
vprašanjem, trditvijo, postavitvijo hipoteze, opisom … Ta vprašanja, trditve … poma-
gajo učencem poiskati svoje ideje, da zavzamejo svoja stališča do snovi in lahko dajo 
svoj doprinos v aktivnost. Da odpravi možne zadrege pri vključitvi posameznikov, 
pomanjkanje idej v skupini ali razredu, ima učitelj možnost, da učence vzpodbudi s 
podvprašanji, izzivi, diskusijo in iskanjem novih možnosti rešitve problema. Na koncu 
vsake aktivnosti je dobro, da učence povprašamo, vzpodbudimo, da preverijo in pri-
merjajo svoje prve odgovore z najnovejšimi.

Kot učitelji imamo možnost naslednje primerjave:
• oceniti učenčevo razumevanje,
• oceniti efektivne učne izkušnje,
• indikacijo katere koli dodatne izkušnje,
• voditi razredno diskusijo o eksperimentalnem opazovanju,
• pokazati oziroma voditi pot do zapiskov, načina, kako učenci lahko raziskujejo, 

kako razumejo načrtovanje dejavnosti … 

Aktivnosti si smiselno sledijo od začetka do konca, kjer se tudi nadgrajujejo od teme-
ljev do zaključkov. To usmerjeno raziskovanje pomaga učencem priti do neodvisne 
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raziskave z:
• utrditvijo snovi, ki je jedro koncepta,
• raziskovanjem veščin, ki jih zahteva znanstveno raziskovanje,
• zagotovitvijo predstavitev učencev svojih izkušenj raziskovalnega dela v skupini 

in predstavitev njihovih osebnih vprašanj.

Modul pomaga pri temeljitem raziskovalnem učenju in s tem poskuša zagotoviti učen-
cem možnosti tudi svojega oblikovanja eksperimentov, raziskovalnih procedur ali za-
sledovanje njihovih idej. V modulu učenci lahko raziskujejo tudi veščine in razumeva-
nje, ki ga potrebujejo pri svojem delu.

KAKO NAJ SE LOTIM DELA?

1. Poišči, kaj je v tej nalogi.
2. Ugotovi, kakšne aktivnosti so potrebne za izvedbo naloge.
3. Ugotovi, kateri material in pripomočke potrebuješ.

a. Za razumevanje, kako je aktivnost v nalogi podana, preberemo navodila na 
začetku. 

b. Za razumevanje podrobnosti v aktivnosti (vključujoč materialne potrebe, časovno 
razporeditev …) preberemo besedilo.

c. Na začetku delovnega lista je predstavljen material, potreben za izvedbo 
aktivnosti. Za izvedbo aktivnosti uporabimo navedena in pripravljena materialna 
sredstva.

KAKO JE MODUL ZGRAJEN?

Napisan je kot raziskovalni vodnik. Navodila in delovni listi podajajo možno osnovo 
in pedagoške napotke za izvedbo aktivnosti ter navodila. Izobraževanje naj bi potekalo 
na fleksibilen način, ki je prilagojen delu v naši skupini oziroma našemu razredu.

OZADJE

Lahko razumevanje, osnovne informacije omogočajo razumevanje konceptualnega 
ključa v aktivnosti.

UČNE AKTIVNOSTI

Natančno razdelan potek aktivnosti z učnimi listi, ki omogoča lažje načrtovanje razre-
dnega ali skupinskega dela.

KAZALEC POUČEVANJA

Pomaga pri praktičnem delu, drugih aktivnostih. Tu najdete lahko možne načine po-



266

PRILOGA
3a

Vidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

267

učevanja, strategijo poučevanja, navodila za delo in izvedbo, ideje za diskusijo, vpra-
šanja, odgovore.

OCENJEVANJE

Ta modul nudi veliko možnih idej za ocenjevanje učencev, vključujoč vprašanja, vpra-
šalne sklope, praktično delo učencev, odnos do dela in naravne ter kulturne dediščine, 
možnih alternativnih poti za ekshibicijo učenčevega razumevanja.

TEHNOLOGIJA IN INTERNET

Tehnična in internetna podpora sta dobrodošli. Ti dajeta učencem možnost iskanja 
podpornega materiala. Z listo internetnih naslovov, naslovov CD-romov, videov in 
drugega širimo naša obzorja. S pomočjo računalniških simulacij lažje razumemo nam 
skrita dogajanja v naravi. Kakor koli, v modulu ni izključena uporaba katere koli mo-
žne tehnologije.

PRIMER UČENJA

Vsaka aktivnost v temu modulu prinaša nekaj pomembnih informacij, ki so potrebne 
za odgovore na naša vprašanja.

STANDARDI ZNANJ
Kateri standardi znanj so uporabljeni v tem modulu?

• Združeni koncepti in procesi:
 - sistematika, red in organizacija,
 - zapisovanje (evidenca), modeli, razlage,
 - trajnost, spremembe in merjenja,
 - razvoj  (evolucija) in ravnotežje,
 - potrebna sposobnost za izvajanje aktivnosti,
 - razumevanje osnov znanstvenega raziskovanja.

• Fizikalna znanja:
 - zgradba in lastnosti snovi,
 - gibanje in sile,
 - shranjevanje energije,
 - interakcija energije in snovi.

• Matematična znanja:
 - osnovne matematične operacije,
 - izračunavanje s pomočjo podatkov in formul,
 - pojasnitev rezultatov.

• Geografska znanja:
 - osnovni geografski pojmi,
 - poznavanje pojma podzemlje, rov …,
 - orientacija v prostoru s pomočjo karte (načrt jame) …,
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 - kraška oblika – jama in njene značilnosti.

• Naravoslovna znanja:
 - osnovne raziskovalne metode v naravoslovju,
 - uporaba različnih metod raziskovalnega dela,
 - nadgradnja teoretičnega znanja, pojmov, zakonitosti …,
 - uporaba vseh čutil.

• Zgodovinska znanja:
 - pomen razvoja Zemlje in njene površine,
 - delovanje zunanjih faktorjev na Zemljino površino.

• Znanost in tehnologija:
 - uporaba novih tehnologij,
 - nova spoznanja znanosti na področju raziskave jam.

• Slavistična znanja:
 - zapis rezultatov,
 - orientacija v besedilu,
 - znanstveni jezik,
 - nove besede in njihov pomen,
 - oblikovanje zapiskov, trditev …

• Likovna znanja:
 - izpopolnjevanje opazovanj narave in risanje skic, slik …,
 - oblikovanje pozornih in natančnih skic, slik … 

• Glasbena znanja:
 - slišati zvoke narave,
 - poustvariti zvoke narave na različne načine,
 - s pomočjo različnih naravnih in umetnih instrumentov posnemati zvoke 

narave.

• Znanja tujih jezikov:
 - bogatitev besednega zaklada,
 - nadgradnja pisanja besedil,
 - prevajanje strokovnih besedil,
 - komunikacija v tujem jeziku.

• Športna znanja:
 - osnove varne hoje,
 - poseben način hoje v posebnih razmerah,
 - utrjevanje zdravja,
 - primerna obleka in obutev, prilagojena za delo v določenih razmerah.
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KRAŠKE JAME – delovni listi

PRIPRAVA ZA UČITELJA

PREDMET: BIOLOGIJA
 NARAVOSLOVNI DAN (IZBIRNE VSEBINE: 9-LETNA OŠ)

RAZRED: 8. (6.)

KRAJ DELA: V UČILNICI (1–2 ŠOLSKI URI)
 NA TERENU (3–4 ŠOLSKE URE)
 V UČILNICI (1–2 ŠOLSKI URI)

UČNA TEMA: ŽIVLJENJSKI PROSTOR – EKOLOGIJA

UČNA ENOTA: ŽIVLJENJE BREZ SVETLOBE

UČNO-VZGOJNI CILJI:
 - spozna osnove kemijskega nastanka kraških tvorb,
 - prepoznava oblike kraških tvorb,
 - ugotovi medsebojno povezanost živega in neživega dela narave,
 - spozna povezanost med organizmi (prehranjevalne verige in spleti),
 - prepoznava glavne oblike jamskih živali in njihove značilnosti,
 - spozna rastline na jamskem vhodu in zakonitosti, po katerih so le-te 

razporejene v prostoru,
 - spozna pomen prilagoditve živih bitij na dano okolje,
 - spozna pomen varovanja okolja in posledice nepremišljenega delovanja 

človeka na okolje.

UČNE OBLIKE:
 - skupinsko delo,
 - individualno delo,
 - frontalno delo.

UČNE METODE:
 - delo na terenu,
 - eksperimentalno delo učencev,
 - delo s tekstom,
 - delo z učnimi listi,
 - razgovor.

UČNI PRIPOMOČKI: 
 - učbenik biologije,
 - delovni listi,
 - mapa s trdimi platnicami,
 - svinčnik, radirka, barvice,



PRILOGA
3a

Vidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

270 271

 - termometer za merjenje temperature zraka in vode,
 - sveča in vžigalice, ročni anemometer,
 - razredčena klorovodikova kislina (HCl),
 - kapalka,
 - primerna obleka in obutev za delo v jami,
 - svetilke,
 - lupe.

POTREBNA OPREMA ZA DELO:
 - delovni listi,
 - termometri za vodo in zrak,
 - sveče, vžigalice,
 - razredčena klorovodikova kislina, kapalke, kamnine,
 - zbirka jamskih živali,
 - podloge za sedenje na mokrih in mrzlih tleh,
 - svetilke,
 - literatura,
 - pisala,
 - listi za pisanje, skiciranje, miselne vzorce …,
 - šeleshamer, debeli flomastri, barvice …

POVEZAVA Z DRUGIMI PREDMETI:
 - kemija,
 - ekologija (okoljska vzgoja),
 - glasba,
 - slovenski jezik,
 - geografija (geologija),
 - likovna vzgoja …

V literaturi najdemo:
 - poezija in proza: Knjiga Prgišče Krasa, Rafko Dolhar, Albert Miklavec, 

Cankarjeva založba, Ljubljana, 1987.
 - Slikovni material: Knjiga Terra Mystica, Bogdan Kladnik, Založba 

zaklad, Ljubljana, 1991.
 - O jami ledenici: Knjiga Zakladi Slovenije, Matjaž Kmecl, Cankarjeva 

založba, Ljubljana, 1979.
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DELO V RAZREDU

DELO UČENCA: DELO UČITELJA:
- sodelujejo v razgovoru,
- rešujejo delovno gradivo.

- vodi razgovor,
- nudi pomoč pri reševanju 

delovnega gradiva,
- poda osnovne informacije in 

napotke.

DELO NA TERENU

DELO UČENCA: DELO UČITELJA:
- izvajajo praktično delo,
- izpolnjujejo delovne liste,
- prepoznavajo zakonitosti, ki 

vladajo v podzemlju,
- se posvetujejo in iščejo rešitve.

- učencem razdeli delovne liste,
- vodi in usmerja praktično delo,
- pomaga pri reševanju delovnih 

listov,
- opozarja na varno delo,
- opozarja učence na zakonitosti, 

ki veljajo v podzemlju,
- opozarja učence na pomen 

varovanja okolja in 
edinstvenosti krasa,

- opozarja na nevarnosti, 
posebnosti.

DELO V RAZREDU

DELO UČENCA: DELO UČITELJA:
- rešuje delovno gradivo,
- povezuje pridobljeno znanje na 

terenu in ga oblikuje v celoto,
- ustvarja novosti,
- pripravlja poročilo o svojem 

delu,
- pripravi prikaz svojega dela tudi 

drugim.

- razdeli delovno gradivo,
- pomaga pri oblikovanju znanja, 

pridobljenega na terenu,
- pomaga pri oblikovanju poročil,
- učence vzpodbuja k 

ustvarjalnosti,
- pomaga pri oblikovanju prikaza 

dela učencev tudi ostalim na 
šoli.

Delovni listi so prilagojeni minimalnim potrebam oziroma danostim, ki jih potrebuje-
mo za izvedbo dejavnosti.
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DELOVNI LIST ŠT. 1

Beseda kras izhaja iz imena pokrajine med Tržaškim zalivom, Vipavsko dolino in Piv-
ko. Ime izhaja iz besede Carsium. Ime pokrajine izhaja tudi iz besede »karra« (kamen) 
in nam pove, da so davni prebivalci Krasa opazili kamnino kot najbolj vidno značil-
nost te pokrajine.

Za nastanek značilnih kraških pojavov (jam, kraških polj, vrtač, škrapelj, žlebičev …) 
morajo biti dani štirje pogoji:

 - dokaj čist apnenec,
 - karbonatne kamnine, dvignjene nad erozijsko osnovo,
 - apnenci, razpokani po prelomih in
 - voda z raztopljenimi snovmi.

OSNOVNE SNOVI ZA NASTANEK KRAŠKIH TVORB SO: VODA, OGLJIKOV 
DIOKSID IN APNENEC – KALCIJEV KARBONAT

Napisane imaš osnovne kemijske reakcije, ki potekajo ob nastanku kraških tvorb v 
naravi. Poimenuj spojine.

POENOSTAVLJEN MODEL:

a) CO2 + H2O → H2CO3

 _______________  ______________  __________________

b) CaCO3  + H2CO3   → Ca(HCO3)2

 _______________  _______________  ___________________

c) Kapljica vode pronica skozi zemeljsko površje, se spoji z ogljikovim dioksidom 
(CO2) v površinski prsti v šibko ogljikovo kislino (H2CO3), ki na svoji poti raztaplja 
apnenec (CaCO3). Ko se prebije do odprtih podzemeljskih prostorov (npr. jamskega 
stropa), se tam ogljikov dioksid (CO2) izloči, nastane kalcijev karbonat (CaCO3), ki se 
na kapniku odloži kot plast sige in kapljica čiste vode (H2O) na tleh odlaga sigo.

 Ca(HCO3)2 → H2O + CO2 + CaCO3

        _________________ __________        ___________          ______________

Enačbe tudi uredi.
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DELOVNI LIST ŠT. 2

HRANILNE SNOVI V KRAŠKEM PODZEMLJU

Na skici dopolni manjkajoče organizme in dejavnike, ki v prehranjevalnem spletu kra-
ških jam sodelujejo.

 PORABNIKI
 __________________
 __________________
 __________________
 PROIZVAJALCI RAZKROJEVALCI
 ______________ ________________
 ______________ ________________
 ______________ ________________
 ABIOTSKI DEJAVNIKI
 ____________________
 ____________________
 ____________________

Ali je v jamskem biotopu prehranjevalni splet popoln?

 a) Da.
 b) Ne.

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

Ali v jamskem prostoru pride tudi do onesnaževanja tal, vode in zraka?

 a) Da.
 b) Ne.

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom.

Če si obkrožil/a odgovor da, napiši, kdo so onesnaževalci okolja v jamah in kaj one-
snaženje povzroča.

Odgovor:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Če si obkrožil/a odgovor ne, napiši, zakaj tako meniš.

Odgovor:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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DELOVNI LIST ŠT. 3

ŽIVALI

Na skici je prikazana tipična jamska žival in tipična površinska žival iste družine (hro-
šči).

					
	 JAMSKI	HROŠČEK	 POVRŠINSKI	HROŠČEK
	 Drobnovratnik

Katere značilnosti opaziš na sliki? Po katerih značilnostih se jamski hrošček razlikuje 
od površinskega? (Svoje odgovore – ugotovitve zapiši na črte.)

Odgovor:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Zakaj meniš, da so jamske živali nekoliko drugačne od podobnih na površju zemlje? 
(Svoje odgovore – ugotovitve zapiši na črte.)

Odgovor:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



274

PRILOGA
3a

Vidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

275

DELO NA TERENU – DELOVNI LISTI (Nekateri delovni listi so pripravljeni po 
predlogah g. Jožeta Žumra – Jama Dimnice.)

DELOVNI LISTI SO VIR PODATKOV ZA SESTAVO POROČIL VSEH SKUPIN 
OB KONCU DELA, ZATO JIH SKRBNO SHRANITE.

ŠOLA: ____________________________________
DATUM: ____________________________________
ŠTEVILKA SKUPINE: ____________________________________
VODJA SKUPINE: ____________________________________
OSTALI ČLANI SKUPINE: ____________________________________
 ____________________________________

PREČNI PREREZ DELA JAME

IME OPAZOVANE TOČKE: ____________________________________________

Prečni prerez jamskega prostora je obris prereza votline z namišljeno ravnino, pra-
vokotno na njeno vzdolžno smer. Oblika prereza odraža nastanek in razvoj jamskega 
sistema.

1. Skica prečnega prereza jame:

Obkroži odgovarjajočo skico prečnega prereza dela jame na naši opazovani točki.

2. Kako si lahko razlagamo nastanek opazovane oblike votline?

Obkroži črko pred pravilno domnevo o nastanku votline.

a) Potok/reka še danes teče po rovu in ga oblikuje ter v njem odlaga usedline.
b)  Potok/reka je nekoč tekel/tekla po rovu in ga oblikoval/a, danes se je umaknil/a 

globlje. Suhi rov se polni s skalami, glino in sigo.
c)  Potok/reka je nekoč tekel/tekla po rovu in ga oblikoval/a, danes se je umaknil/a 

globlje. Suhi rov se polni predvsem s sigo.
d)  Potok/reka je nekoč tekel/tekla po rovu in ga oblikoval/a, danes se je umaknil/a 

globlje. Suhi rov je obdan predvsem z glino.
e)  Potok/reka je nekoč tekel/tekla po rovu in ga oblikoval/a, danes se je umaknil/a glo-

blje. Z raztapljanjem in preperevanjem apnenca se je podrl strop dvorane.
f) Drugo: ____________________________________________________________
                ____________________________________________________________
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TEMPERATURA

DELOVNI LISTI SO VIR PODATKOV ZA SESTAVO POROČIL VSEH SKUPIN 
OB KONCU DELA, ZATO JIH SKRBNO SHRANITE.

ŠOLA: ____________________________________
DATUM: ____________________________________
ŠTEVILKA SKUPINE: ____________________________________
VODJA SKUPINE: ____________________________________
OSTALI ČLANI SKUPINE: ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

IME OPAZOVANE TOČKE: ____________________________________________

V kraškem podzemlju je temperatura zraka običajno blizu letnega povprečja tempe-
ratur kraja, v katerem se jama nahaja. Letna nihanja temperature so med eno in tremi 
stopinjami celzija. Spremembe v temperaturi nastanejo zaradi potovanja vode po jami 
in prepihov. Temperatura jame je odvisna tudi od zgradbe jame.

1. a) Temperatura zunanjega zraka je: ________ stopinj celzija.
 b) Temperatura vode izven jame je: ________ stopinj celzija.

 c) Temperatura zraka na opazovani točki je: ________ stopinj celzija.
 d) Temperatura vode na opazovani točki je:  ________ stopinj celzija.

2. Temperaturne razmere na opazovani točki so:
 
a) Voda je hladnejša od zraka, zato ga počasi hladi.
b) Voda je toplejša od zraka, zato ga počasi segreva.
c) Zrak in voda sta podobnih temperatur.
d) V jami se čuti prepih, zato se zrak ohlaja.
e) Zrak prinaša v jamo toploto zunanjega vremena.
f) Voda prinaša v jamo toploto zunanjega vremena.
g) Drugo: ____________________________________________________________
                 ____________________________________________________________

Obkroži črko pred odgovarjajočo trditvijo.
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GIBANJE ZRAKA

DELOVNI LISTI SO VIR PODATKOV ZA SESTAVO POROČIL VSEH SKUPIN 
OB KONCU DELA, ZATO JIH SKRBNO SHRANITE.

ŠOLA: ____________________________________
DATUM: ____________________________________
ŠTEVILKA SKUPINE: ____________________________________
VODJA SKUPINE: ____________________________________
OSTALI ČLANI SKUPINE: ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

IME OPAZOVANE TOČKE: ____________________________________________

Gibanje zraka in vetrovi v jamah so odvisni od vrste in oblike jame. Hitrost vetrov je 
odvisna od temperaturnih razlik in debeline pretočnih kanalov ter odprtin v jami. Naj-
večkrat se hladen in težji zrak spušča v nižje prostore, lažji in toplejši zrak pa potuje 
ob stropu jame.
Hitrost lahko merimo z ročnim anemometrom, plamenom sveče, po gibanju dima, 
nagnjenosti kapnikov, po rastlinstvu ob vhodu …

Skica prereza jame:

→ topel zrak
► hladen zrak

1. Ali je smer gibanja zraka na opazovani točki enaka smeri puščic na zgornji skici?
a. Da.
b. Ne.

 Obkroži črko pred odgovarjajočo trditvijo.

2. Za gibanje zraka na opazovani točki je značilno:

a. V dvorani zrak povsem miruje.
b. V dvorani je čutiti močan prepih.
c. Zrak se počasi dviga proti stropu.
d. Zrak se počasi spušča v nižje predele jame.
e. Zrak spreminja smer gibanja.
f. Zrak se pomika proti izhodu jame.
g. Drugo: _________________________________________________________

Obkroži črko pred odgovarjajočo trditvijo.
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USEDLINE

DELOVNI LISTI SO VIR PODATKOV ZA SESTAVO POROČIL VSEH SKUPIN 
OB KONCU DELA, ZATO JIH SKRBNO SHRANITE.

ŠOLA: ____________________________________
DATUM: ____________________________________
ŠTEVILKA SKUPINE: ____________________________________
VODJA SKUPINE: ____________________________________
OSTALI ČLANI SKUPINE: ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

IME OPAZOVANE TOČKE: ____________________________________________

Usedline so kamninsko gradivo, ki ga je neka sila (vetrovi, vodni tok …) nekje odvzela 
in drugje odložila.

Slike usedlin v kraških jamah:

1. Katere oblike usedlin prevladujejo na opazovani točki?
 Naštej vrste usedlin in jih skiciraj.
 __________________
 __________________
 
2.  Ali usedline na opazovani točki vsebujejo apnenec? 

S pomočjo razredčene klorovodikove kisline (HCl), ali še bolj varno s pomočjo 
kisa za vlaganje, poskusi to ugotoviti. Če se dogajajo spremembe (pojav mehurč-
kov, rahlo šumenje …), kamnina vsebuje apnenec.

Odgovor: ____________________________________________________________

3. V tem delu jame so se odlagale usedline na naslednji način:

a) Voda jih je prenašala in jih tu odložila.
b) Voda, ki je pronicala skozi strop jame, jih je s površja sprala in tu odložila.
c) Iz stropa in sten so se okrušile.
d) Izločile so se iz vodne raztopine.
e) Drugo: ___________________________________________________________

Obkroži črko pred odgovarjajočo trditvijo.



278

PRILOGA
3a

Vidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

279

SIGASTE TVORBE

DELOVNI LISTI SO VIR PODATKOV ZA SESTAVO POROČIL VSEH SKUPIN 
OB KONCU DELA, ZATO JIH SKRBNO SHRANITE.

ŠOLA: ____________________________________
DATUM: ____________________________________
ŠTEVILKA SKUPINE: ____________________________________
VODJA SKUPINE: ____________________________________
OSTALI ČLANI SKUPINE: ____________________________________
 ____________________________________

IME OPAZOVANE TOČKE: ____________________________________________

Iz vodne raztopine apnenca se apnenec lahko izloča v obliki sige.

Najpogostejše sigaste tvorbe so:

         
 stalagmiti, stalaktiti, jamski stebri, jamske zavese, ponvice,

    
 špageti, heliktiti, jamski biseri

1. Na opazovani točki so naslednje sigaste tvorbe (napiši imena sigastih tvorb in jih 
skiciraj):

 ________________
 ________________

2. Značilnosti sigastih tvorb so:
a) Jih je malo.
b) Zaradi mirnega ozračja niso upognjene.
c) Večinoma so na stropu in stenah.
d) Večinoma so na tleh.
e) Zaradi vetrov so razgibanih oblik.
f) Zaradi razlik v temperaturi razpadajo.
g) Drugo: ___________________________________________________________

Obkroži črko pred pravilno trditvijo.
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ŽIVALI V JAMAH

DELOVNI LISTI SO VIR PODATKOV ZA SESTAVO POROČIL VSEH SKUPIN 
OB KONCU DELA, ZATO JIH SKRBNO SHRANITE.

ŠOLA: ____________________________________
DATUM: ____________________________________
ŠTEVILKA SKUPINE: ____________________________________
VODJA SKUPINE: ____________________________________
OSTALI ČLANI SKUPINE: ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

IME OPAZOVANE TOČKE: ____________________________________________

Podzemlje je svojski življenjski prostor, v katerem vlada večna tema, z obilo vlage in 
s skromnimi količinami hrane. Tu živeča bitja so se na posebne razmere okolja prila-
godila.

Slike nekaterih najbolj pogostih živali v jami:

       
 človeška ribica, jamski hrošček, jamski pajek, jamska mokrica.

1. Katere živali smo na opazovani točki opazili?
 Napiši njihova imena.

 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

2. Kaj je za te živali značilno?

a) So brez pigmenta ali ga imajo zelo malo (svetle barve).
b) Imajo dolge okončine.
c) Imajo dolge tipalnice in pipalnice.
d) So majhne (do 2 cm).
e) So velike (nad 2 cm, največ do 10 cm).
f) So večje od 10 cm.
g) Na opazovani točki ni živali.

Ob značilnosti napiši tudi ime vrste ali skupine živali.
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OSTALI POJAVI IN POSEBNOSTI V JAMI

DELOVNI LISTI SO VIR PODATKOV ZA SESTAVO POROČIL VSEH SKUPIN 
OB KONCU DELA, ZATO JIH SKRBNO SHRANITE.

ŠOLA: ____________________________________
DATUM: ____________________________________
ŠTEVILKA SKUPINE: ____________________________________
VODJA SKUPINE: ____________________________________
OSTALI ČLANI SKUPINE: ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

IME OPAZOVANE TOČKE: ____________________________________________

Na vhodih v jame se lahko pojavi tudi megla, rosa, ivje, poledica, led, sneg. Vse to se 
pojavi zaradi različne oblike in značilnosti jame.

Slike različnih pojavov v jami:
 

 Nastane takrat, Nastaja pri V zimskem času. V jamah z
 ko je zrak z vlago temperaturah  lijakastim 
 prenasičen. pod lediščem.  vhodom.

1. Katera izmed zgoraj navedenih posebnosti se pojavlja na opazovani točki in zakaj?

a) megla ______________________________________________________
  ______________________________________________________
b) rosa, ivje ______________________________________________________
  ______________________________________________________
c) poledica, led ______________________________________________________
  ______________________________________________________
d) sneg ______________________________________________________
  ______________________________________________________
e) nobena ______________________________________________________
  ______________________________________________________
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POGLEJMO V TEMO IN PRISLUHNIMO TIŠINI

DELOVNI LISTI SO VIR PODATKOV ZA SESTAVO POROČIL VSEH SKUPIN 
OB KONCU DELA, ZATO JIH SKRBNO SHRANITE.

ŠOLA: ____________________________________
DATUM: ____________________________________
ŠTEVILKA SKUPINE: ____________________________________
VODJA SKUPINE: ____________________________________
OSTALI ČLANI SKUPINE: ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

IME OPAZOVANE TOČKE: ____________________________________________

JAMSKA KOBILICA PRIPOVEDUJE: 

SMOLA! TAKO VELIKE IN LEPE OČI IMAM,
PA NIČ NE VIDIM.
AMPAK VSAJ ČUTIM – TUDI TO JE NEKAJ.

1.  Poišči si udoben prostor in se usedi. Pod zadnjico si položi kaj nepremočljivega.  
(Le zakaj?) Luč v jami bomo za nekaj trenutkov ugasnili, da bomo lahko občutili, 
kako se počutijo živali v stalni temi. Poskusi ugotoviti, kaj živali v jami slišijo.

2. Napiši, kako si se počutil, ko ni bilo luči. 
 Kaj si videl, slišal, otipal, vonjal …?
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

3. Kaj si v tem kratkem času zaznal s sluhom?
 Opiši vse zvoke, ki si jih zaznal.
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

4. S pomočjo katerih čutil bi prišel do hrane (in kako), če bi bil ti prebivalec jame?
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

5. Melodijo podzemlja lahko doma tudi upesniš ali uglasbiš.
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RASTLINSTVO NA VHODU JAME

DELOVNI LISTI SO VIR PODATKOV ZA SESTAVO POROČIL VSEH SKUPIN 
OB KONCU DELA, ZATO JIH SKRBNO SHRANITE.

ŠOLA: ____________________________________
DATUM: ____________________________________
ŠTEVILKA SKUPINE: ____________________________________
VODJA SKUPINE: ____________________________________
OSTALI ČLANI SKUPINE: ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

IME OPAZOVANE TOČKE: ____________________________________________

Rastline uspevajo le do tam, do koder sega svetloba. V začetnem delu izven vhoda 
rastejo še cvetnice, v notranjosti vhodnega dela jame pa samo še alge.

Najrazličnejše rastline na vhodu jame:

                
 cvetnice, praprotnice, mahovi, lišaji, alge.

1. Katere rastline se pojavljajo na vhodu jame?
 Napiši njihova imena ali imena skupine rastlin in jih skiciraj.

 __________________

 __________________

 __________________

2. Katere rastline se pojavljajo v notranjem delu vhoda v jamo?
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 Napiši njihova imena ali imena skupine rastlin in jih skiciraj.

 __________________

 __________________

 __________________

3. Zakaj v notranjosti vhodnega dela jame skoraj ni več rastlin?

a) Ker je preveč svetlobe.
b) Ker nimajo dovolj vlage, svetlobe in hrane.
c) Življenjske razmere so drugačne kot na vhodu. 
d) Ker jim primanjkuje svetlobe in toplote.
e) Ker je preveč vlage.
f) Drugo: ___________________________________________________________
                  ___________________________________________________________

4. Nariši profil vhodnega dela jame in označi, do kje segajo skupine določene vrste 
rastlin.



284

PRILOGA
3a

Vidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

285

V JAMI SO NEKOČ ŽIVELI LJUDJE

DELOVNI LISTI SO VIR PODATKOV ZA SESTAVO POROČIL VSEH SKUPIN 
OB KONCU DELA, ZATO JIH SKRBNO SHRANITE.

ŠOLA: ____________________________________
DATUM: ____________________________________
ŠTEVILKA SKUPINE: ____________________________________
VODJA SKUPINE: ____________________________________
OSTALI ČLANI SKUPINE: ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

IME OPAZOVANE TOČKE: ____________________________________________

Ljudje so si že v daljni preteklosti iskali zavetja pred zunanjimi vplivi. Le-ta so v pra-
davnini našli tudi v jamah, kjer so si ustvarili dom. Jama jim je nudila zavetje, toplino. 
V bližini nje pa so našli, kar so potrebovali za prehrano, obleko, ogenj itd. 

Oglej si vhodni del jame in skiciraj možen izgled domovanja v njej.

Kako bi si ti poiskal hrano za preživetje, če bi bil pračlovek, brez sodobnih pripomoč-
kov?

Opiši! 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Kako bi zakuril ogenj brez vžigalic?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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V NARAVI RASTEJO KAPNIKI MILIJONE LET, PRI NAS PA LE NEKAJ MINUT

Pripomočki:
• erlenmajerica,
• lij ločnik,
• papir,
• premočno nasičena raztopina natrijevega acetata, 
• indikator (metil oranž ali iniverzalni indikator),
• posoda za vodno kopel,
• gorilnik,
• kristalček,
• petrijevka.

Postopek
V erlenmajerici pripravimo močno prenasičeno raztopino natrijevega acetata (super 
nasičena raztopina).

Skica:

Vrat erlenmajerice obrišemo, dodamo indikator in segrejemo v vodni kopeli tako, da 
se natrijev acetat popolnoma raztopi. Nato raztopino v erlenmajerici počasi ohladimo 
pod tekočo vodo.
Pripravimo petrijevko, na sredino damo kristalček in počasi pohlajeno raztopino nali-
vamo. (Pazi na čistočo!) Če smo uspešni pri nalivanju, nam zraste lep stalagmit.
Če pa želimo dobiti ježka, kristalček vržemo v super nasičeno raztopino.

Nariši skico tvojega kapnika ali ježka:
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DOLOČANJE STAROSTI JAME

DELOVNI LISTI SO VIR PODATKOV ZA SESTAVO POROČIL VSEH SKUPIN 
OB KONCU DELA, ZATO JIH SKRBNO SHRANITE.

ŠOLA: ____________________________________
DATUM: ____________________________________
ŠTEVILKA SKUPINE: ____________________________________
VODJA SKUPINE: ____________________________________
OSTALI ČLANI SKUPINE: ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

IME OPAZOVANE TOČKE: ____________________________________________

Določanje starosti jam s pomočjo različnih metod sem izbrala, ker se mi zdi zelo zani-
miva tema, čeprav je otrokom mogoče malo težje razumljiva. Ta del bi spoznavali bolj 
teoretično, kajti postopki na terenu so zahtevnejši in dolgotrajnejši. Je pa prav, da se 
seznanijo z novimi metodami dela.
Starost jam določamo s pomočjo različnih datacijskih metod. Poznamo dve skupini 
datacijskih metod: 

 - absolutne metode, ki podajajo absolutno starost (čas nastanka, usedanja) 
in

 - relativne metode, ki podajajo relativno starost (relacijo starejše/mlajše).

1.  V literaturi poišči podatke o metodah za določevanje starosti jame in jih na kratko 
opiši.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Koga lahko povprašamo o tem?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. Katere pripomočke potrebuje strokovnjak za določanje starosti jame?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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TURIZEM IN NJEGOVI VPLIVI NA JAMO

DELOVNI LISTI SO VIR PODATKOV ZA SESTAVO POROČIL VSEH SKUPIN 
OB KONCU DELA, ZATO JIH SKRBNO SHRANITE.

ŠOLA: ____________________________________
DATUM: ____________________________________
ŠTEVILKA SKUPINE: ____________________________________
VODJA SKUPINE: ____________________________________
OSTALI ČLANI SKUPINE: ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

IME OPAZOVANE TOČKE: ____________________________________________

Turizem je dejavnost, ki je v svetovnem merilu v vzponu. Skokovito pa narašča tudi v 
zavarovanih območjih. Prinaša številne koristi za območje: pretok dobrin in bogastva, 
pospešuje razvoj, prispeva k ustvarjanju pozitivnega odnosa lokalnega prebivalstva 
do lastnega okolja in spodbuja k varovanju naravne in kulturne dediščine. Odpirajo 
se nova delovna mesta, povečata se prepoznavnost in privlačnost območja za naložbe, 
izboljša se kakovost življenja prebivalcev … Hkrati pa je turizem tudi vir obremenje-
vanja okolja, saj povzroča motnje v naravnem in grajenem okolju (gradnja turističnih 
in infrastrukturnih objektov, povečanje prometa, obremenjevanje okolja s hrupom, 
onesnaževanje vode in zraka, degradacija krajine …), izrivanje lokalne kulture in obi-
čajev, prinaša naraščanje kriminala in drugo. 

1. Ali si si že ogledal-a turistično jamo?

a) Da.                               b)  Ne.

Obkroži črko pred pravim odgovorom.

2. Ali si si ogledal-a kakšno neturistično jamo?

a) Da.                              b)  Ne.

Obkroži črko pred pravim odgovorom.

3. Kakšna je razlika med jamama?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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PREŽIVETJE – ŽIVLJENJE V JAMI

DELOVNI LISTI SO VIR PODATKOV ZA SESTAVO POROČIL VSEH SKUPIN 
OB KONCU DELA, ZATO JIH SKRBNO SHRANITE.

ŠOLA: ____________________________________
DATUM: ____________________________________
ŠTEVILKA SKUPINE: ____________________________________
VODJA SKUPINE: ____________________________________
OSTALI ČLANI SKUPINE: ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

IME OPAZOVANE TOČKE: ____________________________________________

Arheološki podatki nam lahko povedo marsikaj o razvoju človeka, njegovih nava-
dah, uporabi pripomočkov, o jamah kot bivalnem prostoru ali samo kot zatočišču … 
Obenem pa spoznavamo tudi pomen obstoja jam za živali v preteklosti (okameneli 
ostanki).
 V jamah najdemo tudi okamenele ostanke davnih živali, ki so zašle v jame. Po naj-
denih kosteh lahko rekonstruiramo favno preteklih dob. Marsikatera vrsta teh živali je 
že izumrla. Glavni prebivalec jam je bil v ledeni dobi jamski medved (Ursus spelaeus). 
Znana nam je cela vrsta najdišč te izumrle živali (Križna jama, Postojnska in Otoška 
jama, Betalov spodmol …).

1. Skica vhodnega dela jame:

Na podlagi skice vhodnega dela jame, v kateri smo (Ovčja jama nad gradom Prestra-
nek) izdelaj načrt svojega bivališča, če bi bil pračlovek.
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DELO V RAZREDU

POVZETKI  DELOVNIH  LISTOV

POROČILO

KRAJ: ________________________ DATUM: ________________

DAN: ________________________ ČAS: ________________

VREME: ________________________ ZUNANJA TEMPERATURA: __________

ZAPIŠI VSA SVOJA ZAPAŽANJA, OBČUTKE, DOŽIVETJA, PRIJETNE IN 
MANJ PRIJETNE STVARI, KI SI JIH DOŽIVEL V JAMI.



290

PRILOGA
3a

Vidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

291

PREČNI PREREZ JAME Z REZI ROVOV, DVORAN …

Skica jame:

POMNI!  Jamski rovi, votline nastajajo z raztapljanjem apnenca s pomočjo podtalne 
vode in v njej raztopljenih snovi (šibke kisline). V votlinah, rovih se, naj-
večkrat na tleh, takoj začnejo odlagati usedline (kapniške tvorbe, siga, prod, 
glina …). Jamske rove in votline pa izoblikujejo še: tektonski premiki v ze-
meljski skorji, erozija in drugi abiotski dejavniki.

POJASNI nastanek današnjih oblik in prerezov jamskih votlin in rovov.

a) Opazovana točka št. 1:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
b) Opazovana točka št. 2:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
c) Opazovana točka št. 3:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
d) Opazovana točka št. 4:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
e) Opazovana točka št. 5:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
f) Opazovana točka št. 6:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
g) Opazovana točka št. 7:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
h) Opazovana točka št. 8:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
i) Opazovana točka št. 9:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
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TEMPERATURA ZRAKA IN VODE

Skica prereza jame:

POMNI! V  kraškem podzemlju je temperatura zraka običajno stalna – blizu povprečja 
temperature kraja, v katerem se jama nahaja (v Sloveniji je povprečje 8–10 
stopinj celzija). Spremembe temperature pa nastanejo zaradi potovanja 
vode po jami in prepihov.

POJASNI  vzroke za razlike v temperaturah zraka in vode na posameznih opazovanih 
točkah.

a) Opazovana točka št. 1:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
b) Opazovana točka št. 2:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
c) Opazovana točka št. 3:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
d) Opazovana točka št. 4:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
e) Opazovana točka št. 5:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
f) Opazovana točka št. 6:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
g) Opazovana točka št. 7:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
h) Opazovana točka št. 8:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
i) Opazovana točka št. 9:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
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GIBANJE ZRAKA

Skica prereza jame:

Na skici označite smer gibanja hladnega zraka v jami (→), toplega zraka (►), smer 
toka vode (-.-.-.-.-→) in točke prepiha (●).

POMNI! Gibanje zraka in vetrov v jamah je odvisno od oblike jame.

Na skicah označi smer gibanja zraka s pomočjo puščic.

Hladnejši in težji zrak se giblje navzdol v spodnje jamske prostore. Toplejši in lažji 
zrak se giblje navzgor v zgornje jamske prostore. Gibanje zraka je odvisno tudi od 
vplivov vode, ki prihaja v jamo, in sprememb, ki nastajajo izven jame.

POJASNI  vzroke različnih smeri in jakosti gibanja zraka na posameznih opazovanih 
točkah.

a) Opazovana točka št. 1:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
b) Opazovana točka št. 2:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
c) Opazovana točka št. 3:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
d) Opazovana točka št. 4:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
e) Opazovana točka št. 5:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
f) Opazovana točka št. 6:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
g) Opazovana točka št. 7:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
h) Opazovana točka št. 8:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
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USEDLINE V JAMI

Skica prereza jame:

Na skici vpiši imena posameznih usedlin na posamezni opazovani točki.

POMNI!  Usedline so kamnine, ki so se premaknile iz svojih izvornih leg in so se 
drugod usedale. V kraških jamah so usedline: prod, pesek, glina (preližene 
oblike), siga (kemijski nastanek), grušč in skale (nastanejo s preperevanjem).

POJASNI izvor usedlin na posamezni opazovani točki.

a) Opazovana točka št. 1:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
b) Opazovana točka št. 2:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
c) Opazovana točka št. 3:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
d) Opazovana točka št. 4:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
e) Opazovana točka št. 5:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
f) Opazovana točka št. 6:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
g) Opazovana točka št. 7:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
h) Opazovana točka št. 8:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
i) Opazovana točka št. 9:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
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SIGASTE TVORBE V JAMI

POMNI!  Voda z raztapljanjem snovi (šibka kislina) raztaplja apnenec. V določenem 
trenutku in ob določenih pogojih se apnenec iz raztopine ponovno izloči v 
obliki sigovih tvorb.

POIMENUJ posamezne sigove tvorbe na skicah.

                                              
 _______________ _________________ __________________

                                              
 _______________ _________________ __________________

POJASNI nastanek najbolj pogoste sigove tvorbe v jami (lahko tudi več kot eno).

a) Opazovana točka št. 1:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
b) Opazovana točka št. 2:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
c) Opazovana točka št. 3:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
d) Opazovana točka št. 4:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
e) Opazovana točka št. 5:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
f) Opazovana točka št. 6:  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________
g) Opazovana točka št. 7:  _______________________________________________
  _______________________________________________
h) Opazovana točka št. 8:  _______________________________________________
  _______________________________________________
i) Opazovana točka št. 9:  _______________________________________________
  _______________________________________________
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ŽIVALI V JAMAH

Skica prereza jame:

Na skici vpiši imena posameznih živali, ki si jih spoznal na posamezni opazovani 
točki.
Imena živali vpiši na ustrezno opazovano mesto.

POMNI!  Živali v jamah so se na življenje v jamah prilagodile. V jami je stalna tema, 
torej ni škodljivih ali koristnih sončnih žarkov. Veliko je pomanjkanje hrane. 
Ker ni svetlobe, v jami ni rastlin, ki so glavni vir hrane, in s tem se pojavi 
pomanjkanje tudi druge hrane.

Živali v jamah delimo v tri glavne skupine:

a) TROGLOKSENE (slučajni prebivalci): nekateri pajki, skalni golobi …;
b) TROGLOFILE (občasni prebivalci): netopirji, jamske kobilice …;
c) TROGLOBIONTE (stalni prebivalci):  močeril, paščipalci, polži, raki, posebne vr-

ste hroščev …

NALOGA: Nariši (skiciraj) tri jamske živali in napiši njihove prilagoditve na stalno 
temo in pomanjkanje hrane.

 Ime živali                                     Skica                                                  Prilagoditev
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POSEBNOSTI IN POJAVI V JAMAH

POMNI!  V jami se pojavi tudi megla, rosa, ivje, poledica, led, sneg. To se pojavi zara-
di različne oblike in zgradbe jame ter zunanjih vplivov.

POIŠČI  primere za zgoraj naštete pojave v nekaterih slovenskih jamah (npr. Ledenica 
v Trnovskem gozdu).

Napiši značilnosti posamezne jame in njen pomen v preteklosti ali danes.

              Ime jame                            Značilnosti                                     Pomen
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POGLEJMO V TEMO IN PRISLUHNIMO TIŠINI

POMNI!  V jamah je popolna tema, tišina pa ni skoraj nikoli popolna. Vedno se kaj 
zanimivega sliši, če seveda tej melodiji znaš in hočeš prisluhniti.

KAJ SI OBČUTIL/A?

KAJ SI SLIŠAL/A?

Dodajte vse zanimive prozne, pesniške in glasbene prispevke vaših občutij in zvokov-
nih dogajanj v jami. Seveda lahko tudi sami uglasbite melodijo jamskega življenja, 
uprizorite dogajanje in dejavnosti jamskih živali in skrivnostnih prebivalcev jame (npr. 
jamskih palčkov).
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RASTLINSTVO NA VHODU JAME

POMNI! Rastline uspevajo le do tam, do koder sega svetloba. Rastline si v notranjost 
vhodnega dela jame sledijo po točno določenem vrstnem redu.

Skica prereza vhodnega dela jame:

Na skico vriši posamezne vrste rastlin na mesta, ki ji odgovarjajo.

POIŠČI čim več slik ali fotografij rastlin vhodnega dela jame in jih prilepi.

NAPIŠI vzroke za tak vrstni red rastlin na vhodu jame.
                 ___________________________________________________________
                 ___________________________________________________________
                 ___________________________________________________________
                 ___________________________________________________________
                 ___________________________________________________________

Kako so se na tako življenjsko okolje prilagodile?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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V JAMI SO NEKOČ ŽIVELI LJUDJE

Skica prereza jame:

Na skico vriši možna bivališča v jami.

POMNI!

POJASNI:
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V NARAVI RASTEJO KAPNIKI MILIJONE LET, PRI NAS LE NEKAJ MINUT

Skice rasti kapnika:

POMNI!

POJASNI: 
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ARHEOLOGIJA V JAMI

Skica prereza jame:

Na skici vriši,  kje smo našli našo najdbo.

POMNI!

POJASNI:
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DOLOČANJE STAROSTI JAME

Skica prereza jame:

Katere datacijske metode lahko uporabimo za določanje starosti jame in kje v naši 
jami bi jih mogoče lahko uporabili?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

POMNI!

POJASNI:
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TURIZEM IN NJEGOVI VPLIVI

Skica prereza jame:

Na skici vriši, kje bi lahko potekala turistična pot za ogled naše jame.

Skiciraj in opiši navodila, opozorila turistom na vseh oglednih točkah, ki jih predvi-
devaš.

Kaj jim lahko na vsaki ogledni točki zanimivega pokažeš, poveš …?

Prva ogledna točka:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Druga ogledna točka:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Tretja ogledna točka:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Če ti zmanjka prostora za pisanje na tem listu, vzemi novega in nadaljuj.

POMNI!

POJASNI:
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PREŽIVETJE – ŽIVLJENJE V JAMI

Skica prereza jame:

Na skici vriši najboljše kraje, primerne za preživetje v jami.

Kaj vse bi potreboval za preživetje v jami?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Kako bi si pripravil bivališče za preživetje v jami?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Lahko tudi narišeš skico ali sliko domovanja v jami ter vseh potrebščin za preživetje 
v njej?

POMNI!

POJASNI:
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PRILOGA 4

SUHI TRAVNIK

DELOVNI LISTI

Rastje	suhega	travnika	(Foto:	S.	Vidmar)
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DOBRODOŠLI V KRASOSLOVNI PROGRAM – SUHI TRAVNIK

Suhi travniki so posebni ekosistemi, ki so ogroženi. Zaradi zaraščanja travniških povr-
šin prihaja do izumiranja rastlinskih in živalskih vrst in s tem do zmanjševanja pestro-
sti. S premišljenimi posegi poskušamo biodiverziteto ohraniti vsaj v taki količini, kot 
je sedaj. Zaradi te skrbi se mi zdi zelo pomembno, da učenci spoznajo to območje. Ne-
kateri bodo tu tudi odrasli. S poznavanjem dogajanj in zakonitosti bodo lažje poskrbeli 
za ohranjanje tega posebnega življenjskega prostora. Nekateri pa na podlagi spoznanj 
vsaj ne bodo napačno ravnali.

Le del teh travniških površin redno kosijo, zato se jih večina nahaja v različnih fazah 
zaraščanja z grmovnimi ali drevesnimi vrstami. Ravno ta ekološko bolj razgibana tra-
višča so v tej fazi zelo bogata z metulji. Ker dolgoročno lahko pričakujemo popolno 
zaraslost in s tem izginotje večine vrst, je potrebna občasna pozna košnja zaraščajočih 
površin (vsaj vsake tretje leto).

Učenci bodo na različne raziskovalne načine spoznali floro in favno, značilno za suhe 
travnike, njun pomen in zakaj je pomembno varovanje suhih travnikov.

POMEN NALOGE

Vsaka izmed izbranih nalog nam poda določene informacije o območju raziskovanja. 
Z izvedbo vseh nalog si lahko ustvarimo popolno sliko raziskovalnega področja, ki ga 
lahko z dodatnimi nalogami še obogatimo.

OPOZORILA UČENCEM

• V bližini vode pazi na zdrs, padec – možna poškodba, utopitev.
• Ne zabredite v vodo, če je globlja od vaših škornjev.
• Če je breg prestrm, ne hodite in ne raziskujte, ampak le od daleč približno 

ocenite.
• S kemikalijami ravnamo previdno (možnost poškodb).
• Pri uporabi kemikalij upoštevamo napisana navodila in preberemo oznake za 

nevarne snovi.
• Rastlin po nepotrebnem ne trgamo.
• Živali ne pobijamo in jih ne vznemirjamo.
• Varujemo naravno in kulturno dediščino.

OPOZORILA UČITELJEM

• Pazimo na varnost učencev.
• Navodila naj bodo kratka in natančna.
• Delovne liste prilagodimo svojim potrebam, naravnim danostim, primerni naj 

bodo starosti in znanju učencev.
• Če nimamo ustreznih pripomočkov, prilagodimo delo svojim zmožnostim.
• Skupina naj ne bo večja od 15 učencev, ki so razdeljeni v manjše delovne 
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skupine.
• Vse skupine lahko imajo enake ali različne naloge.

OSNOVNE INFORMACIJE O MODULU 

Modul je pripravljen tako, da učence:
• nauči temeljnih znanj o suhem travniku,
• seznani s praktičnim načinom učenja,
• nauči temeljnih načinov raziskovanja življenjskega prostora na znanosti primeren 

način,
• zagotovi miselno povezavo pri učenju in spoznavanju suhega travnika,
• poskuša na praktičen način odpravljati napačne predstave,
• pripravi za uporabo pridobljenih podatkov in znanj o suhem travniku na krasu ter 

njihove analize.

Serija delovnih listov je model, ki ga preizkušamo. Temelji na osebni zamisli in obli-
kovanju delovnih listov, preizkušanju le-teh na terenu, popravljanju delovnih listov 
v sodelovanju z učitelji praktiki, učenci udeleženci in s pregledom strokovnjakov s 
posameznega področja. Vsak del vsebuje aktivnosti, ki učence privedejo k spoznanju 
o določenih stvareh na temo suhi travnik na krasu in tudi drugje. Z izvajanjem naloge 
se učenci  na praktičen način seznanijo z raziskovalnimi metodami, načinom razi-
skovalnega dela, nadgradijo svoje znanje, osvojijo nova znanja, bolje razumejo težje 
razumljive stvari oziroma teme teoretičnega spoznavanja suhega travnika na krasu.

DELOVNI LISTI – ZBIRNIK OSNOVNIH INFORMACIJ

1. Kamnine na krasu

Spoznavajo kamnine na osnovi njenih lastnosti, opazovanja, poskusov in povezave z 
vzroki za njihov nastanek, oblikovanost … Prebirajo geološke karte, ugotavljajo sta-
rosti kamnine. 

2. Spoznavanje prsti s pomočjo profila prsti

Iz profila in analiz dobimo podatke o nastanku prsti, o matični podlagi in debelini 
horizontov.

3. Horizonti v prsti, razmerje plasti v profilu

Spoznajo metodologijo pridobivanja plasti profila in njegove raziskave. Rezultati pa 
nam pomagajo pri določitvi matične kamnine, iz katere prst nastaja, kako je nastala in 
kako debele so posamezne plasti. Spoznajo imena in sestavo posamezne plasti.

4. Popis rastlinskih vrst

S pomočjo popisa rastlin v določenem kvadrantu in analize le-tega dobimo podatke o 
številu rastlinskih vrst, številu posameznih osebkov na določenem področju. Iz podat-
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kov lahko tudi sklepamo o možni ogroženosti posamezne vrste.

5. Popis živalskih vrst

S pomočjo popisa živali na določenem kvadrantu in analize le-tega dobimo podatke o 
številu živalskih vrst, številu posameznih osebkov na določenem področju. Iz podat-
kov lahko tudi sklepamo o možni ogroženosti posamezne vrste.

6. Izraba suhega travnika

Spoznajo, kako lahko človek s svojimi dejanji vpliva na suhe travnike, katere dejavno-
sti so primerne, da ne uničujemo narave. Razlikuje med varovati in zavarovati.

7. Dejavnosti na suhem travniku

Spoznajo nekaj dejavnosti, ki se odvijajo na suhem travniku, kot so košnja, živinoreja, 
kozjereja in ovčjereja. Kaj pa nabiralništvo?

PEDAGOŠKI PRISTOP

Vsi predmeti oblikujejo s pomočjo znanosti, z drugimi disciplinami, resnični pogled 
v poznavanju raziskovalnega področja in osvojene načine dela. Učitelji vemo, da pri-
hajajo učenci v šolo in odhajajo iz nje s svojimi osebnimi idejami, razlagami poj-
mov, dejstev, videnj. Mnoge njihove ideje so dobre in jih je vredno uporabiti, učence 
usmerjati ter njihove ideje včasih tudi popravljati na nevsiljiv način. Primerjave med 
nepravilnim razmišljanjem nekaterih in pravim razumevanjem drugih dajejo učitelju 
številne možnosti za usmerjanje učencev, pomoč le-tem pri njihovem delu, s tem pa 
vodijo k premiku od nepopolnega razlaganja ali napačnih razlag idejnih zasnov k pra-
vemu razumevanju. Dobra pot za spremembo učenčevega mišljenja, gradnjo njegove-
ga zavedanja, njegovih predznanj in kasneje predvidenih izkušenj, je praktično delo. 
Učenčevo učenje je eksperiment, ki proizvaja izzive in dejavnosti. Če njihove ustvar-
jalne ideje ne morejo zaživeti, jih ne morejo potrditi, razložiti svoja opažanja in tako ne 
dobimo pričakovanih rezultatov. Pozitivne vzpodbude pa lahko spodbudijo učence k 
novim razlagam, idejam, razmišljanjem … Če je ta vzpodbuda dobra, dobijo potrditve 
za svoje razmišljanje oziroma pri napakah raje spremenijo svoje zamisli. Če je učenče-
va nova zamisel boljša od stare, vendar še vedno ne najboljša (nepopolna ali napačna), 
ima učitelj možnost, da učencu pomaga oblikovati nov pogled na stvar, doživeti novo 
izkušnjo in nove ponovitve, dokler učenec ne razume poteka s pravim razumevanjem.

Dobro utemeljena metoda raziskovanja je zaželena in nujno potrebna za učenčevo 
delo, za oblikovanje idej ter preverjanja le-teh. In če je potrebno tudi njihova zavrnitev 
ter ponoven povratek na začetek njihove raziskave. Iskanje idej, ki so boljše, je odsev 
resničnega napredka.

Za pomoč učiteljem za iskanje učenčevega predznanja se lahko aktivnost začenja z 
vprašanjem, trditvijo, postavitvijo hipoteze, opisom … Ta vprašanja, trditve … poma-
gajo učencem poiskati svoje ideje, da zavzamejo svoja stališča do snovi in lahko dajo 
svoj doprinos v aktivnost. Da odpravi možne zadrege pri vključitvi posameznikov, 
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proti pomanjkanju idej v skupini ali v razredu ima učitelj možnost, da učence vzpod-
budi s podvprašanji, izzivi, diskusijo in iskanjem novih možnosti rešitve problema. Na 
koncu vsake aktivnosti je dobro, da učence povprašamo, vzpodbudimo, da preverijo in 
primerjajo svoje prve odgovore z najnovejšimi.

Kot učitelji imamo možnost naslednje primerjave:
• oceniti učenčevo razumevanje,
• oceniti efektivne učne izkušnje,
• indikacijo katere koli dodatne izkušnje,
• voditi razredno diskusijo o eksperimentalnem opazovanju,
• pokazati oziroma voditi pot do zapiskov, načina, kako učenci lahko raziskujejo, 

kako razumejo načrtovanje dejavnosti …

Aktivnosti si smiselno sledijo od začetka do konca, kjer se tudi nadgrajujejo od teme-
ljev do zaključkov. To usmerjeno raziskovanje pomaga učencem priti do neodvisne 
raziskave z:
• utrditvijo snovi, ki je jedro koncepta,
• raziskovanjem veščin, ki jih zahteva znanstveno raziskovanje,
• zagotovitvijo predstavitev učencev svojih izkušenj raziskovalnega dela v skupini 

in predstavitev njihovih osebnih vprašanj.

Modul pomaga pri temeljitem raziskovalnem učenju in s tem zagotovi učencem mo-
žnosti tudi svojega oblikovanja eksperimentov, raziskovalnih procedur ali zasledova-
nja njihovih idej. V modulu učenci lahko raziskujejo tudi veščine in razumevanje, ki 
jih potrebujejo pri svojem delu.

KAKO NAJ SE LOTIM DELA?

1. Poišči, kaj je v tej nalogi.
2. Ugotovi, kakšne aktivnosti so potrebne za izvedbo naloge.
3. Ugotovi, kateri material in katere pripomočke potrebuješ.

a. Za razumevanje, kako je aktivnost v nalogi podana, preberi navodila na začetku. 
Vsako besedilo to razloži.

b. Za razumevanje podrobnosti v aktivnosti (vključujoč materialne potrebe, časovno 
razporeditev …) preberi v besedilu.

c. Na začetku delovnega lista je predstavljen material, potreben za izvedbo 
aktivnosti. Za izvedbo aktivnosti uporabi navedena in pripravljena materialna 
sredstva.

KAKO JE MODUL ZGRAJEN?

Napisan je kot raziskovalni vodnik. Navodila in delovni listi podajajo možno osnovo 
in pedagoške napotke za izvedbo aktivnosti ter navodila. Izobraževanje naj bi potekalo 
na fleksibilen način, ki je prilagojen delu v naši skupini oziroma našemu razredu.
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OZADJE

Lahko razumevanje, osnovne informacije omogočajo razumevanje konceptualnega 
ključa v aktivnosti.

UČNE AKTIVNOSTI

Natančno razdelan potek aktivnosti z učnimi listi, ki omogoča lažje načrtovanje razre-
dnega ali skupinskega dela.

KAZALEC POUČEVANJA

Pomaga pri praktičnem delu, drugih aktivnostih. Tu najdete lahko možne načine po-
učevanja, strategijo poučevanja, navodila za delo in izvedbo, ideje za diskusijo, vpra-
šanja, odgovore.

OCENJEVANJE

Ta modul nudi veliko možnih idej za ocenjevanje učencev, vključujoč vprašanja, vpra-
šalne sklope, praktično delo učencev, odnos do dela in naravne ter kulturne dediščine, 
možnih alternativnih poti za ekshibicijo učenčevega razumevanja.

TEHNOLOGIJA IN INTERNET

Tehnična in internetna podpora sta dobrodošli. Učencem dajeta možnost iskanja pod-
pornega materiala. Z listo internetnih naslovov, naslovov CD-romov, videov in druge-
ga širimo naša obzorja. S pomočjo računalniških simulacij lažje razumemo nam skrita 
dogajanja v naravi. Kakor koli, v modulu ni izključena uporaba katere koli možne 
tehnologije.

PRIMER UČENJA

Vsaka aktivnost v temu modulu prinaša nekaj pomembnih informacij, ki so potrebne 
za odgovore na naša vprašanja.

STANDARDI ZNANJ
Kateri standardi znanj so uporabljeni v tem modulu?

• Združeni koncepti in procesi:
 - sistematika, red in organizacija,
 - zapisovanje (evidenca), modeli, razlage,
 - trajnost, spremembe in merjenja,
 - razvoj  (evolucija) in ravnotežje,
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 - potrebna sposobnost za izvajanje aktivnosti,
 - razumevanje osnov znanstvenega raziskovanja.

• Fizikalna znanja:
 - zgradba in lastnosti snovi,
 - gibanje in sile,
 - shranjevanje energije,
 - interakcija energije in snovi.

• Matematična znanja:
 - osnovne matematične operacije,
 - izračunavanje s pomočjo podatkov in formul,
 - pojasnitev rezultatov.

• Geografska znanja:
 - osnovni geografski pojmi,
 - poznavanje pojma suhi travnik, kamnine, prst …,
 - osnovne oblike travnika in njegove značilnosti.

• Naravoslovna znanja:
 - osnovne raziskovalne metode v naravoslovju,
 - uporaba različnih metod raziskovalnega dela,
 - nadgradnja teoretičnega znanja, pojmov, zakonitosti …,
 - uporaba vseh čutil.

• Zgodovinska znanja:
 - pomen razvoja Zemlje in njene površine,
 - delovanje zunanjih faktorjev na Zemljino površino.

• Znanost in tehnologija:
 - uporaba novih tehnologij,
 - nova spoznanja znanosti na področju raziskave suhih travnikov.

• Slavistična znanja:
 - zapis rezultatov,
 - orientacija v besedilu,
 - znanstveni jezik,
 - nove besede in njihov pomen,
 - oblikovanje zapiskov, trditev …

• Likovna znanja:
 - izpopolnjevanje opazovanj narave in risanje skic, slik …,
 - oblikovanje pozornih in natančnih skic, slik …

• Glasbena znanja:
 - slišati zvoke narave,
 - poustvariti zvoke narave na različne načine,
 - s pomočjo različnih naravnih in umetnih instrumentov posnemati zvoke 

narave.
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• Znanja tujih jezikov:
 - bogatitev besednega zaklada,
 - nadgradnja pisanja besedil,
 - prevajanje strokovnih besedil,
 - komunikacija v tujem jeziku.

• Športna znanja:
 - osnove varne hoje,
 - poseben način hoje v posebnih razmerah,
 - utrjevanje zdravja,
 - primerna obleka in obutev, prilagojena za delo v določenih razmerah.

 DELO UČENCEV

PRIPRAVA ZA UČITELJA

Predmet: Izbirne vsebine iz krasoslovja

Razred: priporočeno za učence od 5. do 9. razreda OŠ

Kraj dela: v učilnici in na terenu

Učna tema: Življenjski prostor kras

Učna enota: Suhi travnik

Učno-vzgojni cilji: - spozna osnove kemijskih analiz tal,
 - prepozna razliko med besedami: tla, kamnina, prst …, 
 - seznani se z metodami raziskovalnega dela,
 -  prepozna rastlinske in živalske združbe, ki živijo na suhem 

travniku,
 - seznani se z naravnimi in kulturnimi danostmi področja,
 -  spozna pomen varovanja okolja in posledice nepremišljenega 

delovanja človeka.

Učne oblike: - skupinsko delo,
 - delo v dvojicah,
 - individualno delo,
 - individualno skupinsko delo,
 - frontalno delo.

Učne metode: - delo na terenu,
 - eksperimentalno delo,
 - delo s tekstom,
 - delo z učnimi listi,
 - delo z literaturo,
 - delo z računalnikom,
 - razgovor.
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Učni pripomočki: - ustrezna literatura, 
 - delovni listi,
 - mapa s trdimi platnicami,
 - svinčnik, radirka, barvice,
 - termometer, kovček za terenske analize,
 - primerna obleka in obutev,
 - lupa in drugi pripomočki.

Povezava z drugimi predmeti: biologija, kemija, okoljska vzgoja, geografija, slovenski 
jezik, angleški jezik, likovni pouk, glasbeni pouk, matematika, fizika, zgodovina …

V literaturi najdemo: poezijo, prozo, strokovne članke, slikovni material …

DELO UČENCA

V razredu: - sodeluje v razgovoru,
 - se pripravlja za terensko delo,
 - rešuje delovno gradivo.

Na terenu: - izvaja praktično delo,
 - izpolnjuje delovne liste,
 - prepoznava zakonitosti narave.

V razredu: - rešuje delovno gradivo,
 - povezuje pridobljeno znanje na terenu in ga oblikuje v celoto,
 - pripravi poročilo o svojem delu,
 - predstavi ugotovitve tudi drugim,
 -  povezuje predmetna področja z različnimi izdelki (poezija, 

proza, glasbeno poustvarjanje in ustvarjanje, likovno ustvar-
janje, literarni in likovni prispevki, prevodi, prispevki za 
časopis (interni ali lokalni), opozorila zaradi onesn ževanja, 
varovanje ogrožene vrste …).
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Uporabimo delovne liste iz sklopa KAMNINE IN PRST NA KRASU:

DELOVNI LIST: KAMNINE

DELOVNI LIST: SPOZNAVANJE PRSTI S POMOČJO RUŠE PRSTI

DELOVNI LIST:  HORIZONTI V PRSTI, RAZMERJE PLASTI V PROFILU

IN delovne liste iz sklopa VODE NA KRASU:

DELOVNI LIS: POPIS RASTLINSKIH VRST

DELOVNI LIST:  POPIS ŽIVALSKIH VRST
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DELOVNI LIST: IZRABA 

Za suhi travnik je značilen nizki nivo talne vode, tla so prehransko revna. V nižinskih 
predelih sta dve košnji, v višinskih pa le ena, kar ustvarja ugodno mikroklimo pri tleh 
in omogoča rast počasneje rastočim rastlinskim vrstam.

Kako lahko človek vpliva na suhi travnik?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Katere dejavnosti lahko izvajamo na suhem travniku?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ali lahko na suhem travniku delamo vse, kar se nam zahoče?

a)      DA.                                b)     NE.

Obkroži črko pred tvojo trditvijo.

Zakaj meniš tako? Utemelji.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Kako lahko suhe travnike varujemo in zakaj?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Kaj pomeni nekaj zavarovati?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



316

PRILOGA
4

Vidmar S. Preučevanje krasa v osnovni šoli. Predlog terenskega spoznavanja krasa pri šolskih in obšolskih dejavnostih.
Magistrsko delo. Univerza v Novi Gorici, 2011.

317

DELOVNI LIST: DEJAVNOSTI NA SUHEM TRAVNIKU
 
Košnja je dejavnost, s katero ročno ali strojno pospravljamo travnate površine.

Vzreja živali:
 Živinoreja: Kozjereja: Ovčjereja:

    

Oglej si ograjen pašnik na suhem travniku na opazovanem območju. Nariši skico ali 
nalepi fotografijo.

Nabiralništvo
Kaj lahko nabiramo na suhem travniku?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Veliko	lepih	trenutkov	na	suhem	travniku!
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Priporočena izdelava dodatnih DELOVNIH LISTOV:

HERBARIJ

DIŠEČA VREČKA

ŠOPKI, VENČKI

SEMENA

ZGRADBA RASTLINE (CVET, LIST, STEBLO, PREOBRAŽENI DELI RASTLI-
NE …)

SONCE IN SENCE

FILTER ZA VODO

MLINČEK

FIGURICE IZ PRODNIKOV
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PRILOGA 5

GOZD NA KRASU

DELOVNI LISTI

Gozd	na	krasu	–	Prestranški	ravnik	(Foto:	S.	Vidmar)
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DOBRODOŠLI V KRASOSLOVNI PROGRAM – GOZD NA KRASU

Gozd je zelo pomemben življenjski prostor za vsa živa bitja. Skrbi za ustrezno koli-
čino kisika na Zemlji, dovolj hrane, energije, surovin … Človek je bil, je in bo vedno 
neposredno ali posredno vezan na gozd, zato je prav, da ga dodobra spozna. Hkrati je 
to prostor za sprehode, rekreacijo, sprostitev, doživetja ter napolnitev telesa in duha s 
pozitivno energijo. Ko gozd dovolj dobro poznamo, razumemo, lahko z njim pravil-
no gospodarimo. Gozd sem izbrala zaradi njegove vsestranske uporabne vrednosti, 
zanimivosti in pestrosti. Gozdovi na krasu pokrivajo dobršen del pokrajine. Obenem 
pa bodo učenci spoznavali gozd kraškega območja na apnencu in na drugih kamninah 
(npr. flišu).

Na pobočji Pivške in Postojnske kotline prevladuje submediteransko-ilirski vpliv. Po-
tencialna gozdna vegetacija prehaja preko primorskega gozda gradna in jesenske vilo-
vine v bukove gozdove z jesensko vilovino. Navzoči so tudi toploljubni sredozemski 
gozdovi črnega gabra in jesenske vilovine. Te gozdne združbe so bile v preteklih sto-
letjih močno degradirane in spremenjene v pašnike in gole kraške gmajne. V začetku 
stoletja so jih intenzivno pogozdovali s črnim borom. Borovi gozdovi se širijo in kot 
pionirska združba poraščajo nekoč gole kraške gmajne.

Učenci bodo spoznavali kamnino, prst v gozdu, kraške pojave, floro in favno gozda in 
dejavnosti, ki se odvijajo v gozdu s poudarkom na varovanju tega življenjskega okolja.

POMEN NALOGE

Vsaka izmed izbranih nalog nam poda določene informacije o območju raziskovanja. 
Z izvedbo vseh nalog si lahko ustvarimo popolno sliko raziskovalnega področja, ki jo 
lahko z dodatnimi nalogami še obogatimo.

OPOZORILA UČENCEM

• Če je breg prestrm, ne hodite in ne raziskujte, ampak le od daleč približno 
ocenite.

• S kemikalijami ravnamo previdno (možnost poškodb).
• Pri uporabi kemikalij upoštevamo napisana navodila in preberemo oznake za 

nevarne snovi.
• Rastlin po nepotrebnem ne trgamo.
• Živali ne pobijamo in jih ne vznemirjamo.
• Varujemo naravno in kulturno dediščino.

OPOZORILA UČITELJEM

• Pazimo na varnost učencev.
• Navodila naj bodo kratka in natančna.
• Delovne liste prilagodimo svojim potrebam, naravnim danostim, primerni naj 

bodo starosti in znanju učencev.
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• Če nimamo ustreznih pripomočkov, prilagodimo delo svojim zmožnostim.
• Skupina naj ne bo večja od 15 učencev, ki so razdeljeni v manjše delovne 

skupine.
• Vse skupine lahko imajo enake ali različne naloge.

OSNOVNE INFORMACIJE O MODULU 

Modul je pripravljen tako, da učence:
• nauči temeljnih znanj o gozdu,
• seznani s praktičnim načinom učenja,
• nauči temeljnih načinov raziskovanja življenjskega prostora na znanosti primeren 

način,
• zagotovi miselno povezavo pri učenju in spoznavanju gozda na krasu,
• poskuša na praktičen način odpravljati napačne predstave,
• pripravi za uporabo pridobljenih podatkov in znanj o gozdu na krasu ter njihove 

analize in sinteze.

Serija delovnih listov je model, ki ga preizkušamo. Temelji na osebni zamisli in 
oblikovanju delovnih listov, preizkušanju le-teh na terenu, popravljanju delovnih listov 
v sodelovanju z učitelji praktiki, učenci udeleženci in s pregledom strokovnjakov s 
posameznega področja. Vsak del vsebuje aktivnosti, ki učence privedejo k spoznanju o 
določenih stvareh na temo gozda na krasu in tudi drugje. Z izvajanjem naloge se učenci  
na praktičen način seznanijo z raziskovalnimi metodami, načinom raziskovalnega 
dela, nadgradijo svoje znanje, osvojijo nova znanja, bolje razumejo težje razumljive 
stvari oziroma teme teoretičnega spoznavanja gozda na krasu.

DELOVNI LISTI – ZBIRNIK OSNOVNIH INFORMACIJ

1. Spoznavanje prsti s pomočjo ruše

Iz profila in analiz dobimo podatke o nastanku prsti, o matični kamnini in debelini
horizontov.

2. Kamnine v gozdu

Spoznavajo kamnine na osnovi njenih lastnosti, opazovanja, poskusov in povezave 
z vzroki za njihov nastanek, oblikovanost … Prebiranje geološke karte, ugotavljanje 
starosti kamnine. 

3. Horizonti v prsti, razmerje plasti v profilu

Spoznajo metodologijo pridobivanja plasti profila in njegove raziskave. Rezultati pa 
nam pomagajo pri določitvi matične kamnine, iz katere prst nastaja, kako je nastala in 
kako debele so posamezne plasti. Spoznajo imena in sestavo posamezne plasti.
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4. Popis rastlinskih vrst

S pomočjo popisa rastlin v določenem kvadrantu in analize le-tega dobimo podatke o 
številu rastlinskih vrst, številu posameznih osebkov na določenem območju. Iz podat-
kov lahko tudi sklepamo o možni ogroženosti posamezne vrste.

5. Popis živalskih vrst

S pomočjo popisa živali na določenem kvadrantu in analize le-tega dobimo podatke o 
številu živalskih vrst, številu posameznih osebkov na določenem območju. Iz podat-
kov lahko tudi sklepamo o možni ogroženosti posamezne vrste.

6. Izraba gozda

Z učenci se pogovorimo o načinih izrabe gozdov. Na podlagi svojih izkušenj izmenju-
jejo mnenja, informacije o možnih dejavnostih, ki potekajo v gozdovih.

7. Dejavnosti v gozdu

Podrobneje spoznajo gozdarstvo kot dejavnost, poklic, možnosti izobraževanja. Poleg 
tega pa spoznajo tudi dejavnosti, ki so vezane na gozd (gozdna učna pot, lesna indu-
strija, mestni gozdovi).

8. Gozdna učna pot

Spoznajo, kaj pomeni besedna zveza gozdna učna pot. Preberejo opis gozdne učne 
poti, jo prehodijo. Ob tem pa rešijo delovna lista (kraški pojavi in skalne oblike) ter 
izvajajo vajo Občutimo gozd. Skratka, gozd tudi doživijo.

9. Kraški pojavi v gozdu

Spoznajo nekaj kraških pojavov v gozdu, značilnih za to območje (vrtača, brezno, 
jama) in si jih ogledajo.

PEDAGOŠKI PRISTOP

Vsi predmeti s pomočjo znanosti oblikujejo, s še drugimi disciplinami, resnični po-
gled na snov in osvojene načine dela. Učenci prihajajo v šolo in odhajajo iz nje s 
svojimi idejami, razlagami pojmov, dejstev, videnj. Mnoge njihove ideje so dobre in 
jih je vredno uporabiti, učence usmerjati ter njihove ideje včasih tudi popravljati na 
nevsiljiv način. Primerjave med naivnim razmišljanjem nekaterih in pravim razume-
vanjem drugih dajejo učitelju številne možnosti za usmerjanje razmišljanja učencev, 
pomoč le-tem pri njihovem delu, s tem pa vodijo k premiku od nepopolnega razlaga-
nja ali napačnih razlag idejnih zasnov k pravemu razumevanju. Ena najboljših poti za 
spremembo učenčevega mišljenja je gradnja njegovega zavedanja, njegovih predznanj 
in kasneje predvidenih izkušenj iz praktičnega dela. Pravijo, da je učenčevo vedenje 
eksperiment, ki proizvaja izzive in dejavnosti. Če njihove ustvarjalne ideje ne morejo 
zaživeti, jih ne morejo potrditi, razložiti svoja opažanja in tako ne dobimo pričakova-
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nih rezultatov. Pozitivne vzpodbude pa lahko spodbudijo učence k novim razlagam, 
idejam, razmišljanjem … Če je ta vzpodbuda dobra, dobijo potrditve za svoja razmi-
šljanja oziroma pri napakah raje spremenijo svoje zamisli. Če je učenčeva nova zami-
sel boljša od stare, vendar še vedno ne najboljša (nepopolna ali napačna), ima učitelj 
možnost, da učencu pomaga oblikovati nov pogled na stvar, doživeti novo izkušnjo in 
nove ponovitve, dokler učenec ne razume poteka s pravim razumevanjem.

Dobro utemeljena metoda poizvedovanja ni samo zaželena, ampak je tudi absolutno 
potrebna za učence in njihovo pripravo idej ter preverjanje le-teh. In če je potrebno 
tudi njihovo zavrnitev ter ponoven povratek na začetek njihove raziskave. Iskanje idej, 
ki so boljše, je odsev resničnega sveta.

Za pomoč učiteljem za iskanje učenčevega predznanja se aktivnost lahko začenja s 
vprašanjem, trditvijo, postavitvijo hipoteze, opisom … Ta vprašanja, trditve … poma-
gajo učencem poiskati svoje ideje, da zavzamejo svoja stališča do snovi in lahko dajo 
svoj doprinos v aktivnost. Da bi odpravil možne zadrege pri vključitvi posameznikov 
in proti pomanjkanju idej v skupini ali razredu, ima učitelj možnost, da učence vzpod-
budi s podvprašanji, izzivi, diskusijo in iskanjem novih možnosti rešitve problema. Na 
koncu vsake aktivnosti je dobro, da učence povprašamo, vzpodbudimo, da preverijo in 
primerjajo svoje prve odgovore z najnovejšimi.

Kot učitelj, imamo možnost naslednje primerjave:
• oceniti učenčevo razumevanje,
• oceniti efektivne učne izkušnje,
• indikacijo katere koli dodatne izkušnje,
• voditi razredno diskusijo o eksperimentalnem opazovanju,
• pokazati oziroma voditi pot do zapiskov, načina, kako učenci lahko raziskujejo, 

kako razumejo načrtovanje dejavnosti …

Aktivnosti si smiselno sledijo od začetka do konca, kjer se tudi nadgrajujejo od teme-
ljev do zaključkov. To usmerjeno raziskovanje pomaga učencem priti do neodvisne 
raziskave z:
• utrditvijo snovi, ki je jedro koncepta,
• raziskovanjem veščin, ki jih zahteva znanstveno raziskovanje,
• zagotovitvijo predstavitev učencev svojih izkušenj raziskovalnega dela v skupini 

in predstavitev njihovih osebnih vprašanj.

Modul pomaga pri temeljitem raziskovalnem učenju in s tem zagotovi učencem mo-
žnosti tudi svojega oblikovanja eksperimentov, raziskovalnih procedur ali zasledova-
nje njihovih idej. V modulu učenci lahko raziskujejo tudi veščine in razumevanje, ki 
ga potrebujejo pri svojem delu.

KAKO NAJ SE LOTIM DELA?

1. Poišči, kaj je v tej nalogi.
2. Ugotovi, kakšne aktivnosti so potrebne za izvedbo naloge.
3. Ugotovi, kateri material in pripomočke potrebuješ.
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a. Za razumevanje, kako je aktivnost v nalogi podana, preberi navodila na začetku. 
V vsakem besedilu najdemo razlago.

b. Za razumevanje podrobnosti v aktivnosti (vključujoč materialne potrebe, časovno 
razporeditev …) preberi v besedilu.

c. Na začetku delovnega lista je predstavljen material, potreben za izvedbo 
aktivnosti. Za izvedbo aktivnosti uporabi navedena in pripravljena materialna 
sredstva.

KAKO JE MODUL ZGRAJEN ?

Napisan je kot raziskovalni vodnik. Navodila in delovni listi podajajo možno osnovo 
in pedagoške napotke za izvedbo aktivnosti ter navodila. Izobraževanje naj bi potekalo 
na fleksibilen način, ki je prilagojen delu v naši skupini oziroma našemu razredu.

OZADJE

Lahko razumevanje in zapis osnovnih informacij omogoča razumevanje konceptual-
nega ključa v aktivnosti.

UČNE AKTIVNOSTI

Natančno razdelan potek aktivnosti z učnimi listi, ki omogoča lažje načrtovanje razre-
dnega ali skupinskega dela.

KAZALEC POUČEVANJA

Pomaga pri praktičnem delu, drugih aktivnostih. Tu najdete lahko možne načine po-
učevanja, strategijo poučevanja, navodila za delo in izvedbo, ideje za diskusijo, vpra-
šanja, odgovore.

OCENJEVANJE

Ta modul nudi veliko možnih idej za ocenjevanje učencev, vključujoč vprašanja, vpra-
šalne sklope, praktično delo učencev, odnos do dela in naravne ter kulturne dediščine, 
možnih alternativnih poti za ekshibicijo učenčevega razumevanja.

TEHNOLOGIJA IN INTERNET

Tehnična in internetna podpora sta dobrodošli. Učencem dajeta možnost iskanja pod-
pornega materiala. Z listo internetnih naslovov, naslovov CD-romov, videov in druge-
ga širimo naša obzorja. S pomočjo računalniških simulacij lažje razumemo nam skrita 
dogajanja v naravi. Kakor koli, v modulu ni izključena uporaba katere koli možne 
tehnologije.
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PRIMER UČENJA

Vsaka aktivnost v temu modulu prinaša nekaj pomembnih informacij, ki so potrebne 
za odgovore na naša vprašanja.

STANDARDI ZNANJ
Kateri standardi znanj so uporabljeni v tem modulu?

• Združeni koncepti in procesi:
 - sistematika, red in organizacija,
 - zapisovanje (evidenca), modeli, razlage,
 - trajnost, spremembe in merjenja,
 - razvoj  (evolucija) in ravnotežje,
 - potrebna sposobnost za izvajanje aktivnosti,
 - razumevanje osnov znanstvenega raziskovanja.

• Fizikalna znanja:
 - zgradba in lastnosti snovi,
 - gibanje in sile,
 - shranjevanje energije,
 - interakcija energije in snovi.

• Matematična znanja:
 - osnovne matematične operacije,
 - izračunavanje s pomočjo podatkov in formul,
 - pojasnitev rezultatov.

• Geografska znanja:
 - osnovni geografski pojmi,
 - poznavanje pojma breg, zaledje …,
 - orientacija v prostoru s pomočjo karte, kompasa, mahu …,
 - osnovne kraške oblike in njihove značilnosti.

• Naravoslovna znanja:
 - osnovne raziskovalne metode v naravoslovju,
 - uporaba različnih metod raziskovalnega dela,
 - nadgradnja teoretičnega znanja, pojmov, zakonitosti …,
 - uporaba vseh čutil.

• Zgodovinska znanja:
 - pomen razvoja Zemlje in njene površine,
 - delovanje zunanjih faktorjev na Zemljino površino.

• Znanost in tehnologija:
 - uporaba novih tehnologij,
 - nova spoznanja znanosti na področju raziskave gozdov.
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• Slavistična znanja:
 - zapis rezultatov,
 - orientacija v besedilu,
 - znanstveni jezik,
 - nove besede in njihov pomen,
 - oblikovanje zapiskov, trditev …

• Likovna znanja:
 - izpopolnjevanje opazovanj narave in risanje skic, slik …,
 - oblikovanje pozornih in natančnih skic, slik …

• Glasbena znanja:
 - slišati zvoke narave,
 - poustvariti zvoke narave na različne načine,
 - s pomočjo različnih naravnih in umetnih instrumentov posnemati zvoke 

narave.

• Znanja tujih jezikov:
 - bogatitev besednega zaklada,
 - nadgradnja pisanja besedil,
 - prevajanje strokovnih besedil,
 - komunikacija v tujem jeziku.

• Športna znanja:
 - osnove varne hoje,
 - poseben način hoje v posebnih razmerah,
 - utrjevanje zdravja,
 - primerna obleka in obutev, prilagojena za delo v določenih razmerah.

 DELO UČENCEV

PRIPRAVA ZA UČITELJA

Predmet: Izbirne vsebine iz krasoslovja

Razred: priporočeno za učence od 5. do 9. razreda OŠ

Kraj dela: v učilnici in na terenu

Učna tema: Življenjski prostor kras

Učna enota: Gozd na krasu

Učno-vzgojni cilji: - spozna osnove kemijskih analiz tal,
 - prepozna razliko med besedami: tla, kamnina, prst …,
 - seznani se z metodami raziskovalnega dela,
 - prepozna rastlinske in živalske združbe, ki živijo v gozdu,
 - seznani se z naravnimi in kulturnimi danostmi področja,
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 -  spozna pomen varovanja okolja in posledice nepremišljenega 
delovanja človeka.

Učne oblike: - skupinsko delo,
 - delo v dvojicah,
 - individualno delo,
 - individualno skupinsko delo,
 - frontalno delo.

Učne metode: - delo na terenu,
 - eksperimentalno delo,
 - delo s tekstom,
 - delo z učnimi listi,
 - delo z literaturo,
 - delo z računalnikom,
 - razgovor.

Učni pripomočki  - ustrezna literatura (Priročnik za spoznavanje prsti na terenu),
 - delovni listi,
 - mapa s trdimi platnicami,
 - svinčnik, radirka, barvice,
 - termometer, kovček za terenske analize,
 - primerna obleka in obutev,
 - lupa in drugi pripomočki.

Povezava z drugimi predmeti:  biologija, kemija, okoljska vzgoja, geografija, slovenski 
jezik, angleški jezik, likovni pouk, glasbeni pouk, ma-
tematika, fizika, zgodovina …

V literaturi najdemo: poezijo, prozo, strokovne članke, slikovni material …

DELO UČENCA

V razredu: - sodeluje v razgovoru,
 - se pripravlja za terensko delo,
 - rešuje delovno gradivo.

Na terenu: - izvaja praktično delo,
 - izpolnjuje delovne liste,
 - prepoznava zakonitosti narave.

V razredu: - rešuje delovno gradivo,
 - povezuje pridobljeno znanje na terenu in ga oblikuje v celoto,
 - pripravi poročilo o svojem delu,
 - predstavi ugotovitve tudi drugim,
 -  povezuje predmetna področja z različnimi izdelki (poezija, pro-

za, glasbeno poustvarjanje in ustvarjanje, likovno ustvarjanje, li-
terarni in likovni prispevki, prevodi, prispevki za časopis (interni 
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ali lokalni), opozorila zaradi onesnaževanja, varovanje ogrožene 
vrste …).

Imej vsa čutila na preži. Poslušaj, opazuj, vohaj, dotikaj se, ničesar pa ne poskušaj!

Nabiramo plodove, kamenčke, storže, mah … za izdelke (npr. živali iz listov).

Opazujemo:
• sledi: peresa, iztrebke, odtise stopal, stezice …,
• ptice: perje, bivališča, sledi, oglašanje …,
• sonce in sence.

NIČESAR NAMERNO NE UNIČUJEMO!!!
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Uporabimo delovne liste iz sklopa KAMNINE IN PRST NA KRASU:

DELOVNI LIST: SPOZNAVANJE PRSTI S POMOČJO RUŠE PRSTI

DELOVNI LIST: KAMNINE

DELOVNI LIST:  HORIZONTI V PRSTI, RAZMERJE PLASTI V PROFILU

In delovne liste iz sklopa VODA NA KRASU:

DELOVNI LIST: POPIS RASTLINSKIH VRST

DELOVNI LIST:  POPIS ŽIVALSKIH VRST
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DELOVNI LIST: IZRABA GOZDA

Kako lahko človek vpliva na gozd?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Katere dejavnosti lahko izvajamo v gozdu?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ali lahko v gozdu sekamo drevesa, kakor se nam zahoče?

a)      DA.                                b)     NE.

Obkroži črko pred tvojo trditvijo.

Zakaj meniš tako? Utemelji.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Kako gozd lahko varujemo?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Kaj pomeni nekaj zavarovati?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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 DELOVNI LIST: DEJAVNOSTI V GOZDU

Gospodarjenje z gozdovi
Gozdovi kot obnovljiva naravna dobrina z večnamensko vlogo sodijo med naravna 
bogastva, za katera Ustava Republike Slovenije določa, da so z zakonom določeni 
pogoji, pod katerimi jih je dovoljeno izkoriščati. Zakon o gozdovih, sprejet leta 1993, 
ureja varstvo, gojenje, izkoriščanje in rabo ter razpolaganje z gozdovi, da bi zagotovili: 
• sonaravno in večnamensko gospodarjenje, usklajeno z načeli varstva okolja in 

naravnih vrednot; 
• trajno in optimalno delovanje gozdov kot ekosistema; 
• trajno uresničevanje vseh njihovih funkcij (ekoloških, socialnih in proizvodnih).

Motnje, ki zmanjšujejo biološko in ekološko stabilnost gozdov
Slovenske gozdove ogrožajo, poleg pogostih naravnih ujm (veter, žled, sneg), tudi 
onesnaženost ozračja, zlasti na Krasu gozdni požari, marsikje pa naravno obnovo goz-
dov z rastišču primernimi drevesnimi vrstami otežuje ali preprečuje preštevilna rastli-
nojeda divjad. 
V gozdovih se izvaja sečnja in spravilo lesa, prodaja se gozdne lesne sortimente, opra-
vlja se varstvena in gojitvena dela, gradi in vzdržuje se gozdna infrastruktura. Poleg 
tega v gozdovih opravljajo dela še številni drugi podjetniki.
Izobraževalni program gozdarstva opravljata Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire (ustanovljen leta 1949) pri Biotehniški fakulteti v Ljubljani ter Srednja 
gozdarska in lesarska šola v Postojni (ustanovljena leta 1948). Prva slovenska goz-
darska šola je začela s poukom leta 1869 v prostorih ob gradu Snežnik v Loški dolini. 
Dveletno šolanje je bilo namenjeno predvsem kmečkim sinovom, da bi znali pravilno 
gospodariti s svojimi gozdovi. Sedanje raziskovalno delo poteka v okviru Gozdar-
skega inštituta Slovenije (ustanovljenega leta 1947) ter Oddelka za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete, ki se pri aplikativnih raziskavah tesno 
povezujeta z Zavodom za gozdove Slovenije. 
Gozdna učna pot je označena pot skozi gozd, opremljena s poučnimi besedili. Name-
njena je ozaveščanju javnosti za razumevanje gozda in odgovoren odnos do njega. Prvi 
gozdni učni poti sta nastali leta 1974, zdaj pa jih je v Sloveniji  80, v skupni dolžini 397 
km. Prek Slovenije sta speljani tudi dve evropski pešpoti: E6 – od Baltika do Jadrana 
in E7 – od Atlantika do Črnega morja. 
Mestni gozdovi so neprecenljiva naravna in kulturna vrednota, zato so v skladu z na-
šim zakonom o gozdovih razglašeni za gozdove s posebnim namenom. 
Lesno bogastvo lahko uspešno ovrednoti in oplemeniti le lesna industrija. 

Napiši, katere dejavnosti še lahko potekajo v gozdu.
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DELOVNI LIST:  GOZDNA UČNA POT (UČNE POTI SO IZDELANE LAHKO 
TUDI NA VSEH OSTALIH RAZISKOVALNIH TOČKAH)

Primer načrta gozdne učne poti:

Naravoslovna učna pot je pešpot, speljana po gozdni, travnati ali grmičevnati po-
krajini in je namenjena naravoslovnemu izobraževanju, spoznavanju gozdnih rastlin, 
živali, gozdarstva, tradicionalnih obrti in naravnih pojavov. Sprva so se pojavile goz-
dne učne poti, ki so nastale v industrijskih državah Zahodne Evrope, v Sloveniji pa so 
se začele pojavljati po letu 1974. Tovrstne pešpoti so navadno dolge nekaj kilometrov, 
lahko dostopne in namenjene sprehajalcem. Opremljene so s tablami, na katerih so 
komentarji o geoloških, živalskih in rastlinskih zanimivostih.

Učna pot nas poleg dejstev o gozdu seznanja tudi s tipi krajin in  raznimi posegi v 
gozdni prostor.

Naravoslovna učna pot Korentan nas zbližuje z naravo in gozdom. Njen na-
men je predstavitev lepot naravne dediščine na območju Pivške doline.  
Pot je dolga približno 900 m in jo je mogoče prehoditi v eni uri z ogledom ob-
močja in izvedbo ene ali dveh aktivnosti. Skoraj v celoti poteka po gozdni poti. 
Izhodiščna točka je opuščeno vodno črpališče Korentan. Do tu pridemo peš ali s 
prevoznim sredstvom iz Prestranka. Pot se nadaljuje skozi gozdiček proti izviru Ko-
rentana in nato sledi po stezi navzgor, kjer si ogledamo vrtače v gozdu, podzemne in 
površinske kraške pojave in skalne tvorbe. Po potki se spustimo nazaj proti črpališču. 
Na pol poti izvedemo vajo Občutimo gozd (z zavezanimi očmi s pomočjo vrvi in upo-
rabo čutil občutimo kamen, tla, rastje, drevesa, prisluhnemo naravi, ugotavljamo, ali 
so predmeti na naši poti naravni ali umetni). Po končani vaji se spustimo do ceste, jo 
previdno prečkamo in si ogledamo še mokrišče. Pot se tu tudi zaključi. 

Naravoslovna učna pot nas zbliža predvsem z naravo samo. Tu lahko spoznamo le-
pote in raznolikost narave ter ujamemo nekaj občutkov.

Kaj je izvir?
Kaj je črpališče?
Kaj je mokrišče?

Uporabimo delovna lista: Kraški pojavi in
 Skalne oblike na krasu.
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DELOVNI LIST: KRAŠKI POJAVI V GOZDU

Ali si mogoče opazil vrtače v gozdu?
Primer je na sliki.

    Dodaj svojo skico!

Opiši vrtačo, ki jo vidiš.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Kaj pa brezno?
Primer je na sliki.

   Dodaj svojo skico.

Opiši brezno, ki ga vidiš.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

In jamo?
Primer je na sliki. 

   Dodaj svojo skico.

Opiši vhodni del jame, ki jo vidiš.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Priporočena izdelava še drugih DELOVNIH LISTOV: 

LETNICE

SEVER JUG

LIŠAJI

MAH

SEMENA

PLODOVI, CVETOVI, LISTNE PLOSKVE

OBLIKE (LISTAVCI, IGLAVCI, DOLOČANJE …)

ZGRADBA (LIST, STEBLO, KORENINA, KORENIKA …)

RASTLINE (DREVESA, GRMI, PODRAST, SOŽITJE, ZAJEDALCI …)

ŽIVALI (TALNE, V KROŠNJAH, V LUBJU …)

LUBJE

DAN – NOČ V GOZDU

EKOSISTEM

ORIENTACIJA

BIVALIŠČA ŽIVALI, ZA LJUDI

LETNI ČASI

GOSPODARJENJE Z GOZDOM (HRANA, ZDRAVILA, KURJAVA, IZDELAVA 
BIVALIŠČ …)

VAROVANJE (PESTROST)


