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Na Inštitutu za trajnostni razvoj smo evropski 
partnerski projekt EAThink2015 povezali z našim 
programom Šolski ekovrt. Te možnosti smo bili  
izjemno veseli, saj smo s tem lahko razširili in  
poglobili cilje, ki smo si jih zastavili s samim  
programom. 

Program Šolski ekovrt smo začeli konec leta 2010 
z namenom, da vzgojiteljem in učiteljem od vrtcev 
do srednjih šol ponudimo spodbudo in znanja za 
oblikovanje, oskrbo in učno rabo lastnih ekovrtov. 
V ta namen sodelujemo tudi z odličnimi  
strokovnjakinjami za permakulturo oziroma 
ekološko vrtnarjenje. Že v prvem letu so Šolski 
ekovrtovi postali pravi nacionalni program, saj se 
je vanj že v prvem mesecu vključilo skoraj 100 šol 
in vrtcev iz vseh slovenskih regij. Do letos je skozi 
program šlo že prek 400 šol in vrtcev, od katerih 
ima večina danes svoj vrt.

Cilj našega programa je, da čim več slovenskih  
šol in vrtcev otrokom omogoči neposredno  
izkušnjo vrtnarjenja, da lahko z lastnimi čuti 
in rokami izkusijo, kako pridelujemo hrano v 
sodelovanju z naravo, kako je naše življenje  
povezano z zemljo, soncem, vodo in vsemi živimi 
bitji, s katerimi si delimo planet, ter usodno  
povezano z našo modrostjo pri ravnanju s  
planetom. Otroci in mladi tako spoznajo pomen 
lokalne in ekološke pridelave hrane ter znajo  
ceniti okusno zelenjavo in sadje, ki sta izjemno  
pomembna za naše zdravje. 

Vsemu omenjenemu smo s projektom  
EAThink2015 lahko dodali še globalno razsežnost, 
kar ponazarja geslo projekta »Jej lokalno, misli 
globalno!«. Cilj projekta EAThink2015 je okrepiti 
kritično razumevanje in aktivno sodelovanje  
evropskih učencev in učiteljev na področju 
globalnih razvojnih izzivov, s poudarkom na  
trajnostnih prehranskih sistemih in malih kmetijah. 

V Sloveniji smo za doseganje tega cilja v letih  
2015 – 2017 izvedli veliko število različnih  
dejavnosti za šole in v sodelovanju z njimi:  
62 delavnic globalnega učenja v razredu  
(v sodelovanju s trenerji društva Humanitas),  
20 obiskov ekoloških kmetij, 10 delavnic kritičnega 
državljanskega novinarstva za mlade, 10 javnih 
dogodkov šol za lokalno skupnost, 6 seminarjev za 
učitelje – mentorje, več razstav »Hrana v oblaku«  
z vodenimi ogledi za skupine mladih, foto  
natečaj in video natečaj, z učitelji – mentorji smo 
obiskali konferenco in razstavo EXPO 2015  
v Milanu ter se udeležili izmenjave z učitelji  
v Burkini Faso, pa še in še… Ne nazadnje smo v  
okviru projekta vzpostavili ali nadgradili tudi skoraj 
100 šolskih ekovrtov in izvedli 18 ekovrtnarskih/
permakulturnih delavnic za učitelje. V naših  
dejavnostih je v Sloveniji sodelovalo približno 
279 učiteljev in prek 4.700 otrok in mladih, ki so 
objavili veliko število poročil na našem projektnem 
blogu. 

Skozi skoraj dve leti in pol pa smo oblikovali tudi 
deset globalnih učnih enot, ki jih skupaj z izbrani-
mi učnimi enotami iz drugih držav objavljamo v 
tem priročniku, ki je izšel v tiskani obliki in kot 
e-priročnik.

Kljub temu, da je projekt sofinanciran s strani 
Evropske unije, pa nam vse to ne bi uspelo brez 
domače podpore. Zanjo se zahvaljujemo  
Ministrstvu za zunanje zadeve RS, ki je naše delo 
podprlo prek javnega razpisa za tovrstne projekte. 

Upamo, da bodo učitelji z veseljem posegali po 
tem priročniku, in si želimo, da bi se res nadvse 
uspešno povezovanje šolskih ekovrtov in  
globalnega učenja nadaljevalo tudi v prihodnje.  
Še zlasti pa upamo, da bosta obe dejavnosti kmalu 
našli pot v redne šolske učne načrte.
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Ta priročnik vsebuje izbor izobraževalnih orodij in 
učnih enot, ki smo jih razvili v okviru projekta  
EAThink2015 z geslom »Jej lokalno, misli global- 
no!«. Namen projekta je spodbujanje globalnega 
učenja v šolah v Sloveniji, Avstriji, Burkini Faso, 
Hrvaški, Cipru, Franciji, Madžarski, Italiji, Malti, 
Poljski, Portugalski, Romuniji, Senegalu in Španiji 
(Baskiji). Sofinancira ga Evropska unija.

Projekt se je začel leta 2015, torej v Evropskem 
letu za razvoj, s ciljem okrepiti kritično razumeva- 
nje in aktivno sodelovanje evropskih učencev in 
učiteljev na področju globalnih razvojnih izzivov,  
s poudarkom na trajnostnih prehranskih sistemih 
in malih kmetijah.

Sodelujoči partnerji smo skupaj z razvojnimi  
nevladnimi organizacijami, civilnodružbenimi  
organizacijami, lokalnimi oblastmi in večjimi  
fundacijami sodelovali z evropsko mladino,  
pa tudi s strokovnjaki s področja izobraževanja  
in izobraževalnimi institucijami. V formalnem  
izobraževalnem sistemu spodbujamo uvajanje 
izobraževalnih metod, ki temeljijo na izkustvu in so 
osredotočene na učence. Pri tem se osredotočamo 
na konkretne prakse in modele, ki prispevajo k  
trajnostnemu razvoju, z namenom, da vzpostavi-
mo multidisciplinarne pristope globalnega izobra- 
ževanja, ki so primerni za vključitev v evropske 
osnovne in srednje šole.

Proces je vključeval delavnice za dijake in učence, 
mentoriranje učiteljev, izmenjave na evropski in 
mednarodni ravni, šolska tekmovanja in nagrade, 
dogodke in pobude šol, javne razstave, dejavnosti 
izkustvenega učenja, vzpostavljanje šolskih eko- 
vrtov, usposabljanja o družabnih omrežjih in 
spletnih orodjih, pobude za vključevanje lokalnih 
skupnosti ter razvoj izobraževalnih aplikacij.

V osrčju procesa je bilo okoli 2.500 evropskih 
učiteljev, ki so bili vključeni v projekt prvi dve leti. 
Polovica od teh je sodelovala pri skupnem razmi- 
šljanju o novih globalnih vprašanjih in državljan-
skih veščinah, ki jih je potrebno vključiti v učne 
načrte, kot tudi o novih in inovativnih izobraže- 
valnih orodjih, s katerimi bi dosegli ta namen.

Na koncu so se vsa prizadevanja in razmišljanja 
zlila v zbiranje, izboljševanje, prilagajanje, testi- 
ranje in posodobitev enot globalnega učenja, 
vključno z različnimi temami, vprašanji in pristopi. 
Vse to je pripomoglo  k izdelavi novega, multidisci-
plinarnega, prožnega in prilagodljivega orodja  
za izobraževanje o globalnem državljanstvu in 
prehranskih vprašanjih.

Ta priročnik vsebuje le majhen izbor bogatih in 
raznolikih orodij ter gradiv, ki so bili razviti na  
nacionalni in evropski ravni projektnega part- 
nerstva. Več informacij o projektu EAThink2015  
in vsa gradiva najdete na http://eathink2015.org.

aggg
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Poleg učnih enot smo skozi celoten projekt spodbuja-
li tudi medijsko izobraževanje in aktivno sodelovanje, 
in sicer s pobudami, kot so tematski foto natečaj,  
video natečaj za družbeno odgovoren oglas in inte- 
raktivna razstava o ključnih vprašanjih in paradoksih, 
povezanih s hrano, seveda z vidika globalnega razvo-
ja. Vsa gradiva so dostopna na http://eathink2015.
org, tako kot tudi učne enote in priročnik.

 

 

Priročnik nudi osnovne informacije in nasvete o tem, 
kako z učenci izvajati multidisciplinarne globalne 
učne enote. Bolj podrobna navodila za zahtevnejše 
dejavnosti in nadaljnje priloge (vprašalnik, pred-
stavitve, predlogi za evalvacijo) so na voljo na spletni 
strani projekta v oddelku Moduli globalnega učenja 
(Global Learning Modules). Vsaka enota je povezana 
z eno ali več prehranskimi temami in ustreznimi cilji 
trajnostnega razvoja, s čimer želimo spodbujati kon-
sistentno načrtovanje izobraževanj, kot predvideva 
scenarij globalnega učenja po letu 2015.

Zaradi pestrosti veščin in kompetenc v različnih drža-
vah je za vsako enoto naveden tudi sklic na Ključne 
kompetence za vseživljenjsko učenje.

Na voljo je tudi vrsta orodij za vrednotenje in ocenje-
vanje, ki jih lahko uporabimo na prilagodljiv način. Z 
njimi lahko ocenimo spremembe pri učencih/dijakih 
v znanju, spretnostih in odnosih v povezavi s predla-
ganimi globalnimi učnimi enotami.

njave znanj in vzajemnega učenja. Uporaba interak-
tivnih in participativnih metod je vedno dobrodošla 
na različnih ravneh, od vodenih razprav, anketiranja v 
lokalni skupnosti, igranja vlog, do dinamičnih razprav 
in računalniških iger.

Ključna značilnost učnih enot EATHINK je pozornost, 
ki jo namenjamo izkustvenemu učenju: večina učnih 
procesov se začne s konkretno izkušnjo, ki je poveza-
na s prehranskimi vprašanji. Prek delavnic, obiskov 
kmetij in samostojnih domačih nalog učence usmerja 
v sodelovanje z zunanjimi deležniki, kot so predstav- 
niki alternativnih prehranskih sistemov in lokalne 
skupnosti, ki podpirajo takšne sisteme.

Odličen okvir za izkustveno učenje je šolski ekovrt. 
Več učnih enot je povezanih s klasičnim šolskim 
vrtom, vrtom z dvignjenimi gredami, pa tudi s skup-
nostnimi vrtovi. Ti vrtovi se uporabljajo kot multidis-
ciplinarni učni prostori in tudi kot orodja za krepitev 
socialnih in osebnostnih kompetenc mladih. Kot je 
omenjeno v nekaterih enotah, so lahko šolski vrtovi 
tudi prizorišče za razne šolske in lokalne dogodke, 
s pomočjo katerih šole ozaveščajo o alternativnih 
prehranskih sistemih, spodbujajo sodelovanje mladih 
in aktivno državljanstvo.

V projektu EAThink2015 aktivno sodelovanje mladih 
spodbujamo tudi s pomočjo spletnih poročevalskih 
orodij. Učenci lahko s pomočjo bloga EATHINK in  
družabnih omrežij poročajo o šolskih dejavnostih, 
obiskih kmetij, raziskavah in tudi o lokalnih primerih 
dobrih praks trajnostnega kmetijstva. Predlagane 
učne enote torej lahko obogatimo tudi s tem elemen-
tom.

Vsebine za slovenski priročnik smo izbrali na Inšti-
tutu za trajnostni razvoj. V drugih 11 državah so bili 
objavljeni podobni priročniki z vsebino, ki ustreza 
prednostnim izzivom teh držav. Vseh 12 priročnikov 
je na voljo na http://eathink2015.org.
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1.   SPOZNAVANJE IN POMEN TAL

2.   GLOBALNI POGLED NA TLA

   EVALVACIJA

  

12 - 15 let

4 šolske ure

geografija 
naravoslovje

starost      

trajanje

šolski predmeti

Spoznajo pomembnost tal in rodovitne prsti za pridelavo hrane, še posebej na ekološki 
način, v lokalnem in globalnem kontekstu.

Podrobneje spoznajo humusni sloj ter vlogo humusa pri rodovitnosti tal, zadrževanju 
vode, preprečevanju erozije tal in pomen humusa za rast rastlin.

Ustrezno sklepajo o pomembnosti ohranjanja rodovitnih tal drugod po svetu, še  
posebej na sušnih območjih sveta (proces dezertifikacije), npr. v Sahelu.

Spoznajo, da so rodovitna tla omejen, a zelo dragocen naravni vir.
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1.   SPOZNAVANJE IN POMEN TAL

Predpriprava
Učitelj pred uro pripravi različne tipe tal (humus, svež kompost, predelan kompost, pesek,  
kamenje, ilovica) in jih v manjših škatlah prinese v šolo.

Učitelj pripravi ankete za zaključno evalvacijo.

Premična debata za obnovitev znanja
Učitelj učencem naroči, naj se s stoli usedejo v krog. Pove jim, da bo prebral nekaj stavkov,  
povezanih s tlemi. Če se bodo učenci s prebranim strinjali, naj vstanejo.

Stavki za premično debato:

     •    Doma/pri babici/dedku imam vrt. (Tiste, ki vstanejo, naj učitelj vpraša še dodatne stvari, 
           npr.: Ali kaj pomagate na vrtu? Kateri pridelki rastejo na vašem vrtu?)

     •    Vem, iz česa so sestavljena tla. (Tisti, ki vstanejo, naj poskušajo razložiti, kaj vse vsebujejo 
           tla; učitelj jih dopolni.)

     •    Vem, kaj je humus. (Tisti, ki vstanejo, naj skušajo razložiti, kaj je humus in za kaj je dober;  
           učitelj bolj podrobno razloži, kaj je humus.)

     •    Na vrtu uporabljamo kompost. (Če ne vedo, kaj je kompost, jim razložimo.)

     •    Na vrtu uporabljamo »umetna« gnojila. (Tiste, ki vstanejo, vprašamo še, če so tovrstna  
           gnojila dobra za tla oziroma kaj v zvezi z njimi ni dobro?)

Po pogovoru učitelj razporedi škatlice z različnimi tipi tal v sredino kroga. Učence pozove, naj  
se postavijo k škatli, ki jim je najbolj všeč. Ko se razporedijo, jih vpraša, zakaj so se postavili k 
določeni škatli in kaj predstavlja vsebina škatle. Vsaka skupina skuša razložiti, kakšen tip tal se  
nahaja v določeni škatli. Učence vprašamo, če so vsi tipi tal rodovitni in zakaj niso.

Sledi kratek pogovor o različnih tipih tal.

Pestrost življenja v tleh
Učence razdelimo v tri skupine. Vsaka skupina dobi svoj vzorec tal (humus). Humus pretresejo na 
pladenj in ga podrobno raziščejo (skušajo poiskati čim več živali v njem). Živali previdno zaprejo 
v petrijevko, si jo ogledajo z ročno lupo, narišejo v zvezek in poskušajo določiti z določevalnim 
ključem, ki ga najdete v knjigi »Moje prve drobne živali tal« (naveden med Učili).

Pomen tal 
Za uvod predvajamo kratek film (»Nature is speaking«, navedeno med Učili) in se pogovorimo o 
videnem.

Učencem na primeru jabolka predstavimo planet Zemljo in od kako majhne količine tal je odvisna 
prehrana celotnega svetovnega prebivalstva. Pridelava hrane je odvisna od tega koščka, ki ostane 
(gradivo Prsti v ekositemu, naveden med Učili). Učencem lahko tudi predvajamo kratek film »Soil 
Erosion Lesson for Kids«.

Učencem razložimo, da je že tretjina svetovnih tal degradiranih. Spodbudimo jih, da naštejejo 
nekaj problemov, ki prispevajo k degradaciji/pomanjkanju rodovitnih tal ter jih zapišemo na 
tablo (erozija, pomanjkanje humusa, dezertifikacija, zasoljevanje tal, zbitost tal, zakisljevanje tal, 
onesnaževanje, urbanizacija). Več o problematiki tal v članku: »2015, mednarodno leto prsti«.

Učitelj učencem pojasni, da sedanja stopnja degradacije tal ogroža zmožnost bodočih generacij, 
da bodo zadostile osnovnim potrebam po hrani. Na svetu skorajda ni več možnosti za pridobitev 
»novih« površin rodovitne prsti. V nekaterih državah že sedaj s težavo oskrbujejo prebivalstvo s 
hrano in iščejo možnosti nakupa/najema zemljišč drugod po svetu (primer Amerika; kratek film 
»A beginner's guide to land grabs«).

2.   GLOBALNI POGLED NA TLA

Sušna območja našega sveta
Razložimo, zakaj je v sušnih območjih na svetu v tleh zelo malo humusa (rodovitnih tal), kar  
posledično pomeni, da so tla manj rodovitna, imajo slabšo zadrževalno sposobnost vode, so  
bolj nestabilna in podvržena eroziji, pa tudi dezertifikaciji (širjenju puščav). Poudarek na  
območjih širjenja puščav (npr. Sahel v Afriki).

Predstavimo območje Sahela (kaj to je, kje se nahaja, katere države sestavljajo Sahel…) – Priloga 1.

Pogovorimo se tudi o državi Burkina Faso (življenje v njej in pri nas), tako da povzamemo bistvo, 
tudi s pomočjo branja članka: 

http://www.dlib.si/results/?query=%27keywords%3DBurkina+Faso%27&pageSize=25&frelation= 
Geografski+obzornik

Tla – naš omejeni naravni vir
Učence vprašamo, koliko časa je potrebno za tvorbo 1 cm tal. (500 let in več.) Učence povabi-
mo k pogovoru, ali so globalno gledano tla obnovljiv ali neobnovljiv naravni vir in kaj lahko vsak 
posameznik stori, da rodovitna tla ohranimo na planetarni ravni. Navežemo se na probleme, ki 
smo jih pred tem zapisali na tablo, in jih razdelimo v skupine po tri. Učenci naj po skupinah raz-
mislijo o konkretnih korakih, ki jih lahko že sedaj naredijo za izboljšanje stanja (nekaj primerov 
rešitev: obujanje zapuščenih kmetijskih zemljišč, mestni vrtički, balkonski vrtički, ekološki načini 
obdelovanja tal).

Z učenci se pogovorimo, na kakšen način v kmetijstvu izboljšujemo kakovost tal (kompost,  
zeleno gnojenje, uležan gnoj, zastirka, zatravljenost zemljišč in njihova košnja, mulčenje ali  
valjanje) in poudarimo razliko med temi postopki in praksami v konvencionalnem kmetijstvu  
(uporaba »umetnih«, t.j. sintetičnih kemičnih gnojil in težkih strojev, gola polja, ipd.). Posvetimo  
se kompostu, njegovi pripravi in uporabnosti na vrtu (http://www.fao.org/3/a-i4405e.pdf). 

Poudarimo, da so rodovitna tla omejen vir; če ne bomo skrbeli zanje, ne bomo mogli pridelati 
dovolj hrane za svetovno prebivalstvo. 

30 min

15 min

15 min

20 min

25 min

30 min
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Učni pripomočki

Računalnik in spletni dostop.

Zemljevid Afrike.

Petrijevke, čaše, pincete, ročne lupe, jabolko, nož.

Učila

Bajd, B.: Moje prve drobne živali tal, Ljubljana, DZS, 1998.

Spletni zapis »Healthy soils are the basis for healthy food production«:  
http://www.fao.org/3/a-i4405e.pdf

Priročnik »Prsti v ekosistemu«, str. 4-5: http://www.ucilnicavnaravi.si/wp-content/uploads/2013/ 
08/03_PRAKTI%C4%8CNO-DELO-prsti-v-ekosistemu.pdf

Predstavitev »Tudi tla so del okolja«: http://www.pds.si/uploads/doc/SVTS_51207_15.pdf

Kratek film »Soil Erosion Lesson for Kids - Know more about it!«:  
https://www.youtube.com/watch?v=Hy_PqKsv9mY

Kratek film »A beginner's guide to land grabs«: https://www.youtube.com/watch?v=OBbRPjVb4XA

Izzivi Slovenije na področju suš in degradacije tal: uresničevanje ciljev Konvencije ZN o boju proti 
degradaciji/dezertifikaciji tal (UNCCD):  
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/svo/IZZIVI.pdf

Spletni zapis »Dezertifikacija in podnebne spremembe – globalni izziv«:  
http://www.arso.gov.si/novice/datoteke/021902-dezertifikacija.pdf 

Članek »Veliki zeleni zid kot rešitev za vrsto težav v Sahelu«:  
https://www.rtvslo.si/mmc-priporoca/veliki-zeleni-zid-kot-resitev-za-vrsto-tezav-v-sahelu/335166

Članka o Burkini Faso, Geografski obzornik 2007 in 2011:  
http://www.dlib.si/results/?query=%27keywords%3DBurkina+Faso%27&pageSize=25&frelation= 
Geografski+obzornik 

Kratek film »Nature is speaking«: https://www.youtube.com/watch?v=Dor4XvjA8Wo

Članek o problematiki prsti: »2015, mednarodno leto prsti«, Primorske novice: 
http://www.primorske.si/Plus/7--Val/2015,-mednarodno--leto-prsti

Članek »Tla – pozabljen naravni vir«:  
http://www.eea.europa.eu/sl/articles/tla-2014-pozabljen-naravni-vir

Spletni zapis »Soil is a non-renewable resource«: http://www.fao.org/3/a-i4373e.pdf

Vprašanja za diskusijo

Ali so tla pomembna za pridelavo hrane?

Zakaj je humus pomemben za rodovitnost tal?

Zakaj je pomembno, da si na vrtu pripravljamo kompost?

Kako pripravimo kompost?

Kako ohranjamo rodovitnost tal?

Koliko časa je potrebno za nastanek rodovitnih tal?

Kaj je Sahel in zakaj se o tem območju pogovarjamo? Ali razumemo, kako pomemben je odnos 
med človekom in okoljem?

Zakaj prihaja do širjenja puščav?

Zakaj sodi Burkina Faso med najrevnejše države sveta? Katere težave jo pestijo in kako jih poskuša-
jo rešiti?

Priloge

Priloga 1. Sahel (pdf).

   EVALVACIJA

Predlagana evalvacijska orodja
• Učenci ostanejo v skupinah po tri in učitelj vsaki skupini izroči po en »Globalni kviz o tleh«.

• Učenci imajo na voljo 5-7 minut, da v skupinah rešijo kviz, nato skupaj z učiteljem preverijo 
pravilne odgovore in se o njih tudi pogovorijo.45 min
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1. Kaj so zdrava tla?  
a) nedejavna tla 
b) živa tla 
c) kamnita tla 

2. Kakšna je povprečna sestava tal?  
a) 5 % organske snovi, 25 % zraka, 25 % vode,  
     45 % mineralnega materiala 
b) 25 % zraka, 5 % vode, 70 % mineralnega  
     materiala 
c) 10 % organske snovi, 40 % zraka, 40 % vode, 
     45 % mineralnega materiala 

3. Koliko odstotkov hrane pride iz naših tal?  
a) 70 % 
b) 50 % 
c) 95 % 

4. V kateri plasti tal se nahaja največ organske 
snovi?  
a) vrhnja plast 
b) vmesna plast 
c) trdna matična podlaga 

5. Kolikšen delež biotske raznovrstnosti se  
nahaja v tleh?  
a) petina 
b) polovica 
c) četrtina 

6. Koliko vrst nevretenčarjev je mogoče najti v 
enem m  gozdnih tal?  
a) čez 1000 
b) okrog 500 
c) na desetine 

7. Gram zdravih tal vsebuje…  
a) na stotine organizmov 
b) milijone organizmov 
c) na tisoče organizmov 

8. Drži ali ne drži: Tla pomagajo v boju proti 
podnebnim spremembam in pri prilagajanju 
nanje.  
a) drži 
b) ne drži 

9. Kolikšen odstotek svetovnih tal je  
degradiranih/uničenih?   
a) 33 % 
b) 50 % 
c) 12 % 

10. Kje je shranjena večina svetovnega  
organskega ogljika?  
a) v gozdovih 
b) v tleh 
c) v vodi 

11. Na kolikšnem odstotku svetovnih obdelovalnih 
tal pridelujemo pridelke, ki jih nato zavržemo?  
a) 28 % 
b) 10 % 
c) 5 % 

12. Trajnostno upravljanje s tlemi lahko v  
povprečju poveča pridelek za…?  
a) 53 % 
b) 58 % 
c) 92 % 

13. Kdaj praznujemo Svetovni dan tal?  
a) 5. december 
b) 8. december 
c) 20. december 

14. Drži ali ne drži:  
Tla zagotavljajo ključne ekosistemske storitve, 
ki omogočajo življenje na Zemlji.  
a) drži 
b) ne drži 

15. Koliko časa potrebujejo tla za nastanek?  
a) od več 100 do več 1000 let 
b) od 50 do 100 let 
c) nekaj mesecev 

     Globalni kviz o tleh  (povzet po: http://www.fao.org/soils-2015/news/news-detail/en/c/317128/)
 

1.  Živa tla, ker vsebujejo raznolike skupnosti 
organizmov, ki pomagajo uravnavati bolezni 
rastlin, žuželk in plevela in oblikujejo simbiozo 
s koreninskim sistemom. 

2. Povprečna sestava tal: 5 % količine organskih 
snovi, 25 % zraka, 25 % vode, 45 % mineralni 
material. 

3. Ocenjuje se, da 95 % vse hrane neposredno 
ali posredno pridelamo na naših tleh. Zato je 
razpoložljivost hrane odvisna od tal. Zdravo in 
kakovostno hrano lahko pridelujemo samo na 
zdravih tleh. Zdrava, živa tla so ključni zaveznik 
za varno preskrbo s hrano in prehranjevanje. 

4. Največ organske snovi se nahaja v vrhnji plasti 
tal. Organska snov je bistvena za zrak, vlago in 
zadrževanje hranil. To igra pomembno vlogo 
pri ohranjanju rodovitnosti tal in s tem pripo- 
more k trajnostni kmetijski pridelavi. Poleg 
tega, da je organska snov vir rastlinskih hranil, 
kot so dušik (N), fosfor (P) in kalij (K), tudi 
izboljša fizikalno-kemijske in biološke lastnosti 
tal. 

5. Prst oziroma tla so eden izmed najbolj kom- 
pleksnih ekosistemov narave: vsebuje nešteto 
organizmov, ki sodelujejo in prispevajo h 
globalnim ciklom, ki omogočajo življenje.  
Tla gostijo četrtino biotske raznovrstnosti 
našega planeta, ki je bistvenega pomena za 
varno preskrbo s hrano in prehranjevanje. 

6.  Več kot tisoč. 

7. En gram zdravih tal vsebuje milijone organiz-
mov, vključno z vretenčarji, deževniki, ogorči-
cami, 20-30 vrstami pršic, 50-100 vrstami 
žuželk, na stotine vrstami gliv in na tisoče 
vrstami bakterij. 

8.  Drži. Tla pomagajo v boju proti podnebnim 
spremembam in pri prilagajanju nanje, saj  
igrajo ključno vlogo pri kroženju ogljika s 
pomočjo skladiščenja ogljika in zmanjševanja 
izpustov (emisij) toplogrednih plinov. 

9. Ocenjuje se, da je 33 % svetovnih tal zmerno 
do močno degradiranih zaradi erozije, zaso- 
ljevanja, zbijanja, zakisljevanja, kemičnega 
onesnaževanja in izčrpavanja hranil. 

10. Večina svetovnega organskega ogljika je shra- 
njena v Zemljinih tleh. Na primer, gozdna tla 
shranjujejo enako količino ogljika kot svetovna 
gozdna biomasa, vsaka približno 45 odstotkov. 
Tla so tako obetaven način blaženja zviševanja 
koncentraciji CO2 v ozračju. 

11. Ocenjuje se, da na 28 % kmetijskih zemljišč 
na svetu vzgajamo pridelke, ki jih potem 
zavržemo. V tem procesu zavržemo 250 km³ 
vode. Ogljični odtis hrane, ki jo pridelamo in 
zavržemo, ocenjujejo na 3,3 gigatone CO2  
(1 gigatona = 1.000.000.000 ton). 

12. Trajnostne prakse upravljanja tal, kot so agro- 
ekologija, ekološko kmetovanje, permakultura, 
ohranitveno kmetijstvo, kmetijsko gozdarstvo 
in ničelna obdelava tal lahko v povprečju  
povečajo pridelek za 58 %. 

13.  5. december. 20. decembra 2013 je generalna 
skupščina ZN 5. december potrdila za Svetovni 
dan tal. Leto 2015 pa je bilo razglašeno za 
Mednarodno leto tal. 

14.  Drži. Tla zagotavljajo ključne ekosistemske 
storitve, kot so pridelava hrane, goriva,  
energije in zdravil; čist zrak in vodo; izmenjava 
plinov in skladiščenje ogljika; in še veliko več... 
Navsezadnje so to tiste stvari, ki omogočajo 
življenje! 

15. V povprečju lahko tvorba enega centimetra tal 
traja več sto do več tisoč let. Glavni dejavniki 
za oblikovanje tal so: podnebje, relief, matična 
kamninska osnova, čas in biološki dejavniki 
(rastline, živali, mikroorganizmi in ljudje). 
Različne kombinacije in intenzivnosti zgoraj 
naštetih faktorjev privedejo do nastanka  
različnih tipov tal. 

Pravilni odgovori
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Ponovijo pomen humusa v tleh in načine izboljšanja rodovitnosti tal (glejte tudi učno 
enoto TLA – najpomembnejše »orodje« v kmetijstvu).

Seznanijo se z načini gnojenja, spoznajo trajnostne in netrajnostne načine ter prepoznajo 
težave, ki jih prinaša gnojenje z »umetnimi« gnojili.

Spoznajo osnovne razlike med ekološkim in konvencionalnim kmetovanjem.

Pojasnijo kroženje dušika v naravi in razumejo, kako lahko človekove dejavnosti motijo 
naravno kroženje dušika.

Znajo razložiti vzroke in posledice evtrofikacije.

Naučijo se uporabljati računalniško aplikacijo za izdelavo stripa.

Izdelajo kompostnik iz plastenk in spoznajo pravila kompostiranja.

Pridobljeno znanje uporabijo na šolskem ekovrtu in po načrtu izdelajo lesen kompostnik.

14 - 19 let

6 šolskih ur

biologija 
ekologija 
okoljska vzgoja 
tehnika 
angleščina

starost      

trajanje

šolski predmeti

1.   POMEN IN VZDRŽEVANJE rodovitnih tal

2.   EVTROFIKACIJA – globalni problem kot    
   posledica pretirane uporabe umetnih gnojil

3.   O KOMPOSTIRANJU teoretično in praktično  
   (»plastični kompostnik«)

4.   Praktična IZDELAVA KOMPOSTNIKA  
   na šolskem ekovrtu

   EVALVACIJA
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Dijaki iz treh odpadnih 1,5 ali 2-litrskih plastenk izdelajo kompostnik (mikro-kompostiranje), ki 
rabi kot učni pripomoček za razumevanje in raziskovanje procesa kompostiranja (Priloga 2f). 
Priporočljivo je, da učitelj že kakšen teden prej pripravi primer »plastičnega kompostnika« in ga 
uporabi za demonstracijo.

Ko dijaki pripravijo kompostnik iz plastenk in ga napolnijo z rastlinskimi ostanki, lahko vanj vstavi-
jo termometer in spremljajo spreminjanje temperature v kompostniku glede na okoliško tempe- 
raturo. Spreminjanje temperature je pokazatelj, da v plastenki poteka biološki proces razgradnje 
organskih snovi. Učitelj učence vodi tudi do spoznanja, da so za razgradnjo organskih odpadkov 
potrebne ustrezne razmere, kot so vlaga in prisotnost zraka (kisika) – Priloga 2g.

Z dijaki opazujemo mikroskopsko majhne organizme, ki omogočajo proces kompostiranja. 
Pripravimo mokri mikroskopski preparat iz majhne količine komposta oz. razkrajajočega se  
organskega materiala. Dijaki skicirajo organizme in izdelajo prehranjevalno verigo opazovanih 
organizmov (Priloga 2h).

Učitelj predvaja kratek film »Worms at work«.

Dijaki ob reševanju učnega lista »Kateri odpadki spadajo v kompostnik?« (Priloga 2i) razmišljajo, 
kaj lahko odvržemo v kompostnik in kaj ne. Učitelj ob tem opozori dijake na »rjave« in »zelene« 
sestavine, ki naj bi bile v kompostniku v razmerju 2:1 (Priloga 2j).

Skupaj z dijaki določimo prostor za kompostnik, ki mora biti v polsenčnem prostoru blizu grede. Di-
jaki po vnaprej izdelanem načrtu (Priloga 2k) sestavijo kompostnik. Ob tem učitelj poudari ključna 
navodila glede gradnje kompostnika in procesa kompostiranja:

• deske okvirja morajo biti razmaknjene, kar omogoča dostop zraka do kompostne mase,
• sprednja stranica kompostnika mora biti odstranljiva, zato da lahko odvzemamo zrel kompost, 

ki ga pred uporabo presejemo skozi mrežo,
• rastlinske ostanke je potrebno odlagati v kompostnik neposredno na zemljo, da omogočimo 

stik z razkrojevalci, ki živijo na površini zemlje in v njej,
• rastlinske ostanke v kompostnik odlagamo v plasteh in sicer tako, da se izmenjujejo »rjave« 

sestavine (2/3) (vsebujejo ogljik) in »zelene« sestavine (1/3) (vsebujejo dušik).

Svojo ustvarjalnost ob gradnji kompostnika lahko dijaki izrazijo tudi na ta način, da zunanje stra-
nice kompostnika in pokrov pobarvajo (okrasijo) z barvami na vodni osnovi.

1.   POMEN IN VZDRŽEVANJE rodovitnih tal

Učitelj s pomočjo Priloge 2a z dijaki razpravlja o snoveh in energiji, ki so nujno potrebne za rast 
in razvoj rastlin. Sledi razprava o pomenu rodovitnih tal. Dijaki ob tem ponovijo, kar že vedo o 
humusu in njegovem nastanku (glejte tudi učno enoto TLA).

Učitelj dijake vodi do spoznanja, da je pogoj za kmetovanje (vzgojo rastlin) povezan z vzdrževanjem 
rodovitnosti tal, kar med drugim dosežemo z gnojenjem. Dijaki delajo z besedilom (Priloga 2b) 
in se seznanijo z različnimi načini gnojenja (organsko/umetno gnojenje) in različnimi pristopi 
kmetovanja, kot sta ekološko in konvencionalno.

Učitelj predvaja film »Do we really need industrial agriculture to feed the world?«. 

Za lažje razumevanje si lahko dijaki predhodno sami preberejo besedilo v angleškem jeziku  
(http://foodmyths.org/wp-content/uploads/2012/08/Hunger_CompanionGuide_FINAL1.pdf).

Po ogledu filma učitelj dijake vpraša, če so razumeli film, in jih spodbudi, da izpostavijo razlike med 
konvencionalnim in ekološkim kmetovanjem. Dijake razdelimo v dve skupini in vsaka skupina izbe- 
re po enega predstavnika, ki bo začel razpravo (»pro et contra«). V razpravi dijaki v vlogi zagovor- 
nikov in nasprotnikov kritično razmišljajo in razpravljajo o trditvi »Konvencionalno kmetijstvo je 
lahko rešitev za odpravo lakote na svetu«. Če želi kakšen drug dijak vskočiti v razpravo, samo  
potreplja aktivnega govorca iz svoje skupine in se zamenjata.

Dijake razdelimo v štiri skupine. Vsaka skupina izdela plakat, s katerim predstavijo svojo vizijo 
kmetijstva v prihodnosti.

10 min

15 min

45 min

2.   EVTROFIKACIJA – globalni problem kot    
   posledica pretirane uporabe umetnih gnojil

Za izhodišče učitelj pokaže Prilogo 2c in z vodeno razlago dijake seznani z mejami »nosilnosti« 
našega planeta po Rockströmu in Steffenu. S pomočjo Priloge 2d dijaki konkretneje razpravljajo  
o motnjah kroženja dušika in fosfata zaradi človekove dejavnosti.

V nadaljevanju učitelj izpostavi evtrofikacijo kot globalni problem (Priloga 2e). Z vodeno razlago  
se dijaki seznanijo z vzroki in posledicami tega pojava. Sledita dve možni dejavnosti za dijake.

Dijaki lahko v skupinah s pomočjo spletne aplikacije »Pixton« izdelajo strip, ki prikazuje vzročno- 
posledične dogodke, značilne za evtrofikacijo. Lahko si pomagajo z že izdelanim primerom stripa 
na omenjeni strani (https://www.pixton.com/comic/cepaw9v1). 

Druga možnost pa je, da dijaki z računalniškim orodjem dokončajo zgodbo, ki prikazuje evtrofika- 
cijo. Omenjena aplikacija se nahaja na spletni strani http://www.storyboardthat.com/userboards/
ejd2599/eutrophication.

20 min

10 min

35 min

3.   O KOMPOSTIRANJU teoretično in praktično  
   (»plastični kompostnik«)

15 min

10 min

20 min

4.   Praktična IZDELAVA KOMPOSTNIKA  
   na šolskem ekovrtu

10 min

35 min
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Učni pripomočki

Računalnik in spletni dostop.

Odpadne dvolitrske plastenke, škarje, lepilo, mrežica, voda, prst, deževnike, lopatke, rastlinske 
ostanke, narezan papir, listje, igla, vžigalnik.

Barve na vodni osnovi, lesene deske za kompostnik, kladiva, žeblji.

Učila

Kratek film »Do we really need industrial agriculture to feed the world?«:  
http://foodmyths.org/myths/hunger-food-security/ 

Publikacija »Food MythBusters: The real story about what we eat«:  
http://foodmyths.org/wp-content/uploads/2012/08/Hunger_CompanionGuide_FINAL1.pdf 

Članek »Postaja naš planet podoben vesoljski ladji?«:  
http://www.delo.si/znanje/znanost/postaja-nas-planet-podoben-vesoljski-ladji.html

Motnje v naravnem kroženju dušika:  
http://homework.uoregon.edu/pub/class/phys361/consume1.html 

Članek »Evtrofikacija«: http://2013.igem.org/Team:Hong_Kong_HKU/Project 

Povezava na aplikacijo »Pixton«: https://www.pixton.com/ 

Strip o evtrofikaciji: https://www.pixton.com/comic/cepaw9v1 

Zgodba o evtrofikaciji: http://www.storyboardthat.com/userboards/ejd2599/eutrophication 

Izdelava kompostnika iz plastenk: http://north.kaleideum.org/wp-content/uploads/sites/2/2016/ 
02/AfterClassActivity_HabitatHelpers_Pre-Visit.pdf 

Proces kompostiranja in prehranjevalna veriga v kompostniku:  
http://www.fao.org/docrep/field/003/ab467e/ab467e05.htm 

Navodila za mikrokompostiranje »Soda bottle composting (microcomposting)«:  
http://www.planetnatural.com/micro-composting/ 

Učbenik »Composting in the classroom, Scientific inquiery for the high school students«:  
http://cwmi.css.cornell.edu/compostingintheclassroom.pdf 

Kratek film »Worms at work«: https://www.youtube.com/watch?v=n9Mnf9ysNSs 

Henigman, A., 2014. Vrtnarček 2015. Ljubljana, eBesede d.o.o.

Načrt kompostnika. Hamilton, G., 1997. Naravno vrtnarjenje. Vodnik za biološko neoporečno 
pridelovanje hrane in okrasnih rastlin. Ljubljana, DZS. (str. 24)

Vprašanja za diskusijo

Kateri snovni in energetski viri so potrebni za rast in razvoj rastlin?

Zakaj je potrebno gnojenje tal?

V čem se ekološko kmetovanje razlikuje od konvencionalnega kmetovanja?

Kako rastline gnojimo trajnostno in kako netrajnostno?

Zakaj je lahko pretirana uporaba umetnih gnojil škodljiva za naše zdravje in za okolje?  
Kaj to pomeni za planet?

Kje se srečujemo z evtrofikacijo v bližnji okolici? Možne rešitve za zmanjšanje evtrofikacije.

Kateri organizmi omogočajo razgradnjo rastlinskega materiala?

Kaj bi se zgodilo, če se rastline in živali po odmrtju ne bi razgradile?

Zakaj kompostnik ne sme stati na soncu?

Kako bi lahko izboljšali učinkovitost našega kompostnika?

Zakaj morajo biti lesene deske kompostnika razmaknjene?

Zakaj je potrebno v kompostnik odlagati rastlinske ostanke neposredno na zemljo?

Priloge

Priloga 2a. Pridobivanje snovi in energije (pdf).

Priloga 2b. Kako do rodovitnih tal (pdf).

Priloga 2c. Meje nosilnosti planeta (pdf).

Priloga 2d. Motnje kroženja dušika (pdf).

Priloga 2e. Evtrofikacija (pdf).

Priloga 2f. Izdelava kompostnika iz plastenk (pdf).

Priloga 2g. Proces kompostiranja (pdf).

Priloga 2h. Prehranjevalna veriga organizmov, prisotnih v kompostniku (pdf).

Priloga 2i. Učni list (pdf).

Priloga 2j. Vrtni kompost (pdf).

Priloga 2k. Izdelava kompostnika (pdf).
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   EVALVACIJA

Predlagana evalvacijska orodja
• Dijaki v skupinah predstavijo strip, ki so ga izdelali s pomočjo spletne aplikacije »Pixton«.

• Dijaki rešijo vprašalnik »Tudi rastline se morajo nahraniti«.

            Vprašalnik »Tudi rastline se morajo nahraniti«

Vprašanja so izbirnega tipa. Dijaki obkrožijo pravilni odgovor.

1.  Rastline neposredno potrebujejo kot vir energije in snovi:  
a) svetlobo, CO2, mineralne snovi 
b) svetlobo, CO2, O2, mineralne snovi in vodo 
c) toploto, CO2, mineralne snovi 
d) toploto, CO2, O2, mineralne snovi in vodo 

2. Najpomembnejši razkrojevalci organskih snovi so:  
a) sesalci  
b) bakterije in glive  
c) bakterije, glive in talne živali  
d) talne živali  

3. V procesu kompostiranja se temperatura:  
a) zviša 
b) zniža  
c) ostane enaka 
d) najprej zviša, nato zniža  

4. Kateri od naštetih ostankov niso priporočljivi za kompostiranje?  
a) lesni pepel 
b) zavržene čajne vrečke 
c) luščine od arašidov 
d) meso in kosti 

5. Evtrofikacija jezera je posledica:  
a) izsuševanja vodnih ekosistemov 
b) pretirane uporabe »umetnih« gnojil 
c) prekomerne mehanizacije  
d) intenzivnega ribogojstva  

6. Za ekološko kmetovanje je značilno, da:  
a) prispeva k trajnostnemu razvoju 
b) uporablja velike količine »umetnih« gnojil 
c) je to najbolj razširjena oblika kmetovanja v Evropi  
d) uporablja velike količine kemičnih pesticidov

1. Rastline neposredno potrebujejo svetlobo, CO2, O2, mineralne snovi in vodo.

2. Najpomembnejši razkrojevalci organskih snovi so bakterije, glive in talne živali.

3. V procesu kompostiranja se temperatura najprej zviša, nato pa zniža.

4. Za kompostiranje niso priporočljivi meso in kosti.

5. Evtrofikacija je posledica pretirane uporabe umetnih gnojil.

6. Ekološko kmetovanje prispeva k trajnostnemu razvoju.

Pravilni odgovori

45 min
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1.   OMEJENOST in OHRANJANJE VODNIH VIROV

2.   VODNI ODTIS in VARČEVANJE Z VODO NA VRTU

   EVALVACIJA

Razumejo, kakšen je pomen vode za vsa živa bitja in spoznajo, da so vodni viri na Zemlji 
omejeni.

Razumejo, kdo so poglavitni porabniki vodnih virov, seznanijo se s številnimi negativni-
mi posledicami kmetijstva za vodne vire ter z možnimi rešitvami.

Učenci utemeljijo pomen vode za življenje in znajo napovedati posledice omejenosti 
vodnih zalog.

Spoznajo se z »vodnim odtisom« nekaterih splošno uporabljanih pridelkov in živil. 
Seznanijo se s pojmom »virtualna voda« in ugotovijo, da vodo potrebujemo pri izdelavi 
kateregakoli produkta. Učenci spoznajo, kateri dejavniki zmanjšujejo vodni odtis živil.

Razmislijo o pravilnem ravnanju z vodo in se spoznajo z različnimi načini varčevanja z 
vodo doma in na vrtu.

1O - 15 let

3 šolske ure

geografija 
naravoslovje 
gospodinjstvo

starost      

trajanje

šolski predmeti

3
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Učenci naj se usedejo v krog. Učitelj pred učence postavi litrski vrč z vodo in jim pove, da voda 
v vrču predstavlja celotno svetovno zalogo vode. Učencem zastavi vprašanje: »Kolikšen delež te 
vode predstavlja pitna voda?«. Učencem naročimo, naj s pomočjo žlice in kozarca prikažejo delež 
pitne vode na svetu.

Skupaj pridemo do ugotovitve, da je celotno prebivalstvo na zemlji odvisno od »žlice vode« oz. 
enega odstotka pitne vode. Sledi razgovor.

Razložite jim, da bomo prebrali nekaj vprašanj in da naj tisti učenci, ki bodo vedeli odgovor na 
vprašanja, vstanejo in odgovor povedo.

Vprašanja za pogovor:
• Zakaj pravimo, da brez vode ni življenja?
• Ali vsa živa bitja potrebujejo vodo za preživetje?
• Kje so se razvila prva živa bitja?
• Ali je na Zemlji za vsa bitja dovolj vode?
• Si predstavljate, da bi teden dni živeli brez vode? Povejte, kako bi potekalo življenje?
• Razložite, kje vse uporabljamo vodo.
• Povejte, v katerih delih sveta vode primanjkuje.

Učenci spoznajo, da sta kmetijstvo in industrija poglavitna porabnika (70 % sladke vode se porabi 
za kmetijstvo) in onesnaževalca vode – odpadne vode (fitofarmacevtska sredstva, hranila – dušik, 
fosfor). Pomagate si lahko s Prilogo 3a. Ob razgovoru si oglejte spodnja filma:
• »Aral Sea: Man-made environmental disaster«,
• »Salt water potato farming«.

Ob tem učenci spoznajo:
• primer neustrezne rabe vode za namakanje kmetijskih površin (Aralsko jezero),
• rešitev problema pomanjkanja vode za namakanje: poskus uporabe slane vode (Nizozemska) 

in
• rešitev problema pomanjkanja vode za namakanje: prečiščevanje odpadnih voda.

Učence seznanite s pojmom ekoremediacija (ERM), kar pomeni uporabo naravnih sistemov in 
procesov za varovanje in obnovo okolja in pomeni osnovo za ekosistemske tehnologije.

Učence razdelite v skupine in jim razdelite naloge kot npr.:

1. skupina: Zberejo podatke, kje vse uporabljamo vodo (v vsakdanjem življenju, v šoli, doma). 
Primere prikažejo z miselnim vzorcem ali z risbami.

2. skupina: Ocenijo, nato pa še izmerijo, koliko vode porabijo za umivanje rok – najprej kot 
posamezniki, nato kot skupina. Na podlagi rezultatov skupine naredijo izračun za cel razred, dva 
razreda, celo šolo…

3. skupina: Sestavijo besedilo (plakat, strip, slike), s katerim bodo opozorili sošolce in krajane na 
ogroženost pitne vode.

Vsaka skupina sošolcem poroča o svojem delu.

25 min

20 min

1.   OMEJENOST in OHRANJANJE VODNIH VIROV 2.   VODNI ODTIS in VARČEVANJE Z VODO NA VRTU

10 min

20 min

15 min

S pomočjo filma »Water facts!« ali »Where is water?« jim predstavite koncept »vodnega  
odtisa, virtualne vode« (»nevidna količina vode«, ki jo porabimo v postopku izdelave/pridelave 
posamezne dobrine).

Učence razdelite v skupine po 4, vsaka skupina dobi slike različnih živil, skladno z živili,  
ki se nahajajo v »Galeriji živil/izdelkov« (glej med Učili). Vsaka skupina ima na voljo 5 minut,  
da se odloči, za katero živilo oziroma izdelek je potrebno največ vode in za kateri najmanj.  
Nato predstavijo rezultate. Ko vsaka skupina predstavi rezultate, pogledamo še dejanske  
vrednosti porabe vode za vsako živilo oziroma izdelek iz »Galerije živil/izdelkov«, in jih  
zapišemo na tablo. Primer: za kilogram krompirja potrebujemo 287 litrov vode.

Vsaka skupina dobi še list A4 in pristopijo k naslednji nalogi:
• Zapišite predloge za šolsko malico (vrsta in količina živil).
• S pomočjo zapisanih vrednosti izračunajte, koliko vode bi porabili za malico?
• Spremenite jedilnik tako, da bo končni vodni odtis malice manjši kot v prvem primeru.

Učitelj vodi razpravo.

Učenci odgovarjajo/razpravljajo na spodnja vprašanja in napišejo predloge, ki jih predstavijo 
drugim skupinam (za vsako vprašanje imajo na voljo pet minut).
• Naštejte dejavnike s katerimi lahko zmanjšamo vodni odtis živil. (lokalni pridelki, zmanjšan 

transport, nepredelana hrana itd.). 
• Opišite/naštejte načine varčevanja z vodo na domu.
• Opišite/naštejte načine varčevanja z vodo na vrtu. Zalivanje z deževnico (načini zbiranja); 

zmanjšanje izhlapevanja vode (uporaba zastirke); pravilen način zalivanja oziroma  
namakanja; gojenje na dejanske rastne razmere prilagojenih rastlin itd.)

Pomagate si lahko s Prilogo 3b. 
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Učni pripomočki

Litrski vrč z vodo, žlica, kozarec.

Računalnik in projektor.

Spletni dostop.

Plakati.

Flomastri.

Bel list A4.

Slike različnih živil (skladno z »Galerijo živil/izdelkov«; med Učili).

Vprašanja za diskusijo

Kaj lahko mi sami kot posamezniki naredimo za bolj smotrno porabo vode?

Kaj nas lahko nauči primer Aralskega jezera?

Na kakšen način lahko zmanjšamo porabo vode na vrtu in v vsakdanjem življenju?

Ali veš, kako bi lahko zmanjšali količino porabljene pitne vode pri splakovanju WC školjke?

Priloge

Priloga 3a. Voda – vir življenja (pdf).

Priloga 3b. Gospodarjenje z vodo na vrtu (pdf).Učila

Voda (dokumentarni film): https://www.youtube.com/watch?v=VG7Jtik5QxU

Kratek film »Aral Sea: Man-made environmental disaster«:  
https://www.youtube.com/watch?v=FzvEW1FHc60

Kratek film »Salt water potato farming«: https://www.youtube.com/watch?v=wC11VPooEyg 

O ekoremediacijah:  
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/Gradiva_ESS/ 
Biotehniska_podrocja__sole_za_zivljenje_in_razvoj/BT_PODROCJA_56NARAVOVARSTVO_ 
Ekoremediacije_Sajovic.pdf

Spletna platforma »Radovednih 5«: https://www.radovednih-pet.si/ 

Galerija živil/izdelkov »Water footprint network«:  
http://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/product-gallery/

Kratek film »Where is watter?«: https://www.youtube.com/watch?v=b1f-G6v3voA

Kratek film »Water Facts!«: https://www.youtube.com/watch?v=PjSUg6JsLYw

Kalkulator vodnega odtisa:  
http://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-footprint-calculator/ 

   EVALVACIJA

Predlagana evalvacijska orodja
Evalvacijo povežemo z domačimi nalogami.

• Učenci za domačo nalogo s pomočjo spleta najdejo več informacij o rastlinskih čistilnih  
napravah (za kakšne namene jih uporabljamo, vzdrževanje, cena itd.) oz. naštejejo tudi druge 
možnosti čiščenja odpadnih voda. Dobljene informacije prikažejo v miselnemu vzorcu. 

• Učenci za domačo nalogo izdelajo privlačno preglednico za domačo kuhinjo in vanjo vrišejo 
najpogostejša doma uporabljana živila z njihovim vodnim odtisom. Preglednico predstavijo 
celotni družini in jo prilepijo na vidno mesto v domači kuhinji. 

• Učenci s pomočjo spleta poiščejo podatke, koliko vode porabi tekstilna industrija za izdelavo 
ene majice, enih kavbojk in enega para športnih copat. Dobljene informacije prikažejo v  
miselnemu vzorcu.

45 min
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1.   SEMENA – OSNOVNI POJMI

2.   TRGOVINA S SEMENI

   EVALVACIJA

11 - 17 let

3 šolske ure

naravoslovje 
geografija 
biologija 
tuji jezik

starost      

trajanje

šolski predmeti

Spoznajo pomen semen s prehranskega, samooskrbnega in tržnega vidika.

Razumejo, da se podnebne in talne razmere po svetu razlikujejo, ter se zavedo, da so 
rastline (gojene in negojene) prilagojene na različne razmere.

Naučijo se prepoznati oznake na vrečkah semen in vedo, kaj pomenijo.

Znajo razlikovati med ekološkimi, avtohtonimi, tretiranimi, hibridnimi in gensko spre-
menjenimi (GS) semeni.

Spoznajo, katera vrsta semen je najprimernejša izbira za samooskrbo.

Zavedajo se vloge velikih mednarodnih podjetij (multinacionalk) pri pridelavi semen  
in spoznajo posledice odvisnosti kmetov od vsakoletnega nakupa semen; spoznajo 
problem svetovne trgovine s semeni.

Zavedajo se, kakšne globalne posledice ima nakup hibridnega ali gensko spremenjene-
ga (GS) semena.

Zavedajo se, da s pravilno izbiro semen pri nakupu pripomorejo k varstvu okolja, 
samooskrbi, trajnostnemu razvoju in večji prehranski neodvisnosti posamezne države 
ter k varovanju avtohtonih semen.
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Učenci semenske vrečke, ki so jih prinesli od doma, položijo na mizo. Vsaj tri različne semenske 
vrečke prinese učitelj (ekološko seme, hibridno seme in avtohtono seme). Za razlago oznak 
poglejte Prilogo 4a.

Pozor: Če kateri od učencev prinese kemično tretirano seme, učitelj takoj prepove odpiranje 
vrečke in razloži, zakaj je tako seme nevarno (škoduje zdravju). 

Učence razdelimo v šest skupin in vsaka skupina dobi listek z nazivom semena (hibridno seme, 
tretirano seme, ekološko seme, seme avtohtone sorte, seme udomačene sorte, domače 
sorte). Po tleh razporedimo vrečke s semeni in učenci skušajo najti vrečko, ki ustreza nazivu na 
njihovem listku. Mlajšim otrokom učitelj pomaga in jih pri hibridnih semenih opozori, naj bodo 
na vrečki pozorni na oznako F1. 

Ko vsaka skupina najde svojo vrečko, učenci raziščejo oznake na semenskih vrečkah: čas setve 
in pobiranja pridelka, razdalja, kaljivost, tretiranost semena, rok trajanja, vrsta semena (hibri- 
dno seme, avtohtono seme, ekološko seme). Prek igre vlog se predstavijo drugim skupinam, 
npr.: »Mi smo ekološko seme in smo seme rastline, ki je pridelana na okolju prijazen način«.

Ko se vse skupine predstavijo, jim učitelj razloži še dva dodatna pojma: gensko spremenjeno 
seme in žlahtnjenje rastlin. Opozorimo tudi na previdno ravnanje in ustrezno shranjevanje 
semenskih vrečk, saj je seme »živo«. V pomoč so Priloge 4b, 4c in 4d.

Ustrezna izbrana semena učenci shranijo za poznejšo setev na šolskem ekovrtu v suh in temen 
prostor. Vrečke doma pridelanih semen označijo z nalepko, ki vsebuje sledeče podatke: vrsta in 
sorta, leto pridelave ter koliko let to seme že pridelujemo doma.

Predpriprava

Učencem naročimo, da doma oz. pri sorodnikih (npr. starih starših) poiščejo različne semenske 
vrečke ali doma vzgojena semena. Učitelj prinese po dva fižola za vsakega učenca, ki jih pred-
hodno za 3 ure namoči v topli vodi, da jih bomo lažje olupili in razpolovili.

Preverjanje osnovnega znanja o semenih

Učitelj preveri znanje otrok s pomočjo »premične razprave«. Učencem naroči, naj vstanejo, 
in razloži, da jim bo prebral nekaj trditev, povezanih s semeni. Če se bodo strinjali s trditvijo, 
naj se premaknejo k oknu, če ne, naj se postavijo v bližino vrat. Vsakič, ko se učenci strinjajo s 
trditvijo, morajo drugi skupini razložiti, kaj vedo o semenu, njegovi sestavi, itd. Če kakšno stvar 
pozabijo, jih učitelj dopolni.

Trditve za premično razpravo:
• »vem, kaj je seme«,
• »vem, kako je seme sestavljeno«,
• »vem, čemu rabi kalček«,
• »vem, čemu rabi založno tkivo« in
• »čemu ovoj«,
• »vem, kaj je bistvo semena«.

Učitelj učencem razloži pomen semen. Učenci seme raziskujejo naprej na primeru fižola.  
Vsak učenec olupi in razpolovi zrno fižola, poišče kalček, založno tkivo in ovoj.

Učence povabimo k razgovoru. Razmišljamo o spodnjih vprašanjih.

•  Kateri so pogoji za kalitev semen? 

•  Ali so povsod na našem planetu dani pogoji za kalitev?
 Učenci naštejejo dele Zemlje, ki po njihovem mnenju niso primerni za kalitev in rast  
 rastlin, ter svojo odločitev utemeljijo.

•  Kakšna je vloga semen in zakaj so izredno pomembna?
 1. Razmnoževanje rastlin. 2. Prehrana ljudi in živali.

•  Ali se rastline razmnožujejo še kako drugače?
 Rastline se lahko razmnožujejo tudi vegetativno npr. z gomolji (krompir), viticami  
 (jagode), potaknjenci (ribez), vendar je ta način razmnoževanja, v primerjavi z  
 razmnoževanjem s semeni, v manjšini.

20 min

5 min

1.   SEMENA – OSNOVNI POJMI

10 min

10 min
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Skupaj z učenci pogledamo kratek film (po spodnjem vrstnem redu):
• Napovednik filma »Bitter seeds« 
• Kratek film »Monsanto Indian Farmer Suicide«      

Za mlajše otroke je mogoče bolj primeren kratek film »Varuhi semen«.

Če učenci med gledanjem kratkih filmov kakšnih pojmov ne razumejo (npr. multinacionalka,  
korporacija, monopol), jih razložimo.

Z učenci se pogovorimo o vsebini filmov. Pri tem so nam v pomoč spodnja vprašanja.
• Zakaj veliko število kmetov v Indiji stori samomor?
• Zakaj ima multinacionalka Monsanto tolikšen interes za prodajo semen v Indiji?  

(mnenje učencev)
• Kakšna semena je Monsanto prodajal kmetom? (semena brez sposobnosti razmnoževanja)

Z učenci si ogledamo spletno stran Monsanta.

Učence opozorimo na to, kaj največja semenarska hiša poleg semen še prodaja kmetom in  
kaj to finančno pomeni za multinacionalko. Učence spodbudimo k razmišljanju o vlogi kmeta  
(odvisnost). Učence seznanimo, da je bil leta 2011 svetovni trg s semeni vreden 35 milijard  
dolarjev. Razdelitev dobička trgovanja s semeni multinacionalk si lahko ogledate na povezavi 
(pozorni bodite na 5. točko):  
http://blogs.wsj.com/briefly/2014/05/05/5-things-to-know-about-the-state-of-gmos/   

Učencem razdelimo kopiran spletni zapis »Boj za semena«.
Učenci temeljito preberejo drugi del članka in podčrtajo bistvena dejstva, povezana s trgovino s 
semeni.

Učenci v parih analizirajo članek – o tematiki se pogovarjajo, učitelj pa jih spodbudi h kritičnemu 
razmišljanju.

Učenci podajo ugotovitve, ki jih učitelj napiše na tablo, razred se skupaj pogovori o rešitvah na 
globalni in lokalni ravni. Poudarimo to, da imamo (zaenkrat) še možnost izbire semen, posebno 
pozornost pa posvetimo avtohtonim semenom in nacionalnemu oz. regionalnemu žlahtnjenju.

Učencem s pomočjo spletne strani predstavimo avstrijsko organizacijo »Arche Noah« kot primer 
dobre prakse. Na kratko razložimo namen in delovanje te organizacije.

5 min

2.   TRGOVINA S SEMENI

5 min

15 min

5 min

Učni pripomočki

Različne semenske vrečice, ki jih poiščejo doma.

Dve namočeni semeni fižola za vsakega učenca.

Listki z nazivi semen – hibridno seme, tretirano seme, ekološko seme, avtohtono seme,  
udomačena sorta, domača sorta.

Računalnik in spletni dostop.

Kopiran spletni zapis »Boj za semena«.

15 min
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Učila

Spletna stran Semenarne: http://www.semenarna.si/ 

Opis pojma »Semena«: https://sl.wikipedia.org/wiki/Seme 

Opis pojma »Hibridi«: https://sl.wikipedia.org/wiki/Kri%C5%BEanec 

Opis pojma »Tretirana semena«: https://en.wikipedia.org/wiki/Seed_treatment 

Opis pojma »Tretirana semena«: http://mojaleta.si/Clanek/Berite-deklaracije-ko-kupujete-seme 

Opis pojma »Gensko spremenjeni organizmi«:  
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gensko_spremenjeni_organizem 

Gensko spremenjeni organizmi: http://www.itr.si/nvo-portal/gso

Ekološka semena: http://www.amarant.si/nasa-pot

Podatkovna zbirka ekološkega semena v Sloveniji: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/
kmetijstvo/ekolosko_kmetovanje/podatkovna_zbirka_ekoloskega_semena_semenskega_ 
krompirja_in_vegetativnega_razmnozevalnega_materiala/ 

Članek »Zakaj izbrati eko semena in sadike?«:  
http://www.dominvrt.si/clanek/rubrika/dobro-je-vedeti/zakaj-izbrati-eko-semena-in-sadike.html

Kratek film »Varuhi semen«: https://www.youtube.com/watch?v=3dr7aAKoii0

Kratek film »Monsanto Indian Farmer Suicide«: https://www.youtube.com/watch?v=Av6dx9yNiCA 

Spletna stran multinacionalke Monsanto:  
http://www.monsanto.com/products/pages/monsanto-product-brands.aspx 

Članek »5 things to know about the state of gmos«:  
http://blogs.wsj.com/briefly/2014/05/05/5-things-to-know-about-the-state-of-gmos/ 

Spletni zapis »The world`s top 10 seeds companies: who owns nature?«:  
http://www.gmwatch.org/gm-firms/10558-the-worlds-top-ten-seed-companies-who-owns-nature 

Spletni zapis »Boj za semena«: http://www.rtvslo.si/kolumne/boj-za-semena/308805 

Spletna stran organizacije Arche Noah (Noetova barka): https://www.arche-noah.at/english 

Časopisni članek »Okoljska neodgovornost svetovne trgovine«, Delo, 18. 4. 2015:  
http://www.delo.si/sobotna/dusan-plut-okoljska-neodgovornost-svetovne-trgovine.html 

Publikacija »Organic Agriculture and Food Security«, IFOAM:  
http://www.ifoam.bio/sites/default/files/organic_agriculture_and_food_security_printcopy.pdf 

Publikacija »Organic Agriculture, Environment and Food Security«, Food and Agriculture  
Organization of The United Nations: http://www.fao.org/docrep/005/y4137e/y4137e00.htm 

Vprašanja za diskusijo

Kaj je seme in zakaj je pomembno?

Ali so povsod na našem planetu dani pogoji za kalitev semen in pridelovanje hrane?

Ali lahko povsod na planetu sejemo ista semena? 

Ali je vseeno, kakšno seme (hibridno, GS, ekološko, avtohtono) sejemo? 

Zakaj korporacije razvijajo sorte rastlin, ki potrebujejo dodatno kemično zaščito in s tem  
pripomorejo k onesnaževanju okolja? 

Zakaj podjetja razvijajo takšne sorte (hibridi, GS), ki jih kmetje ne morejo ali ne smejo sami  
razmnoževati?

Kako pomembna je določena stopnja prehranske samooskrbe neke države s semeni –  
semenska neodvisnost?

Kaj lahko storimo kot posamezniki lokalno in globalno?

Priloge

Priloga 4a. Semenske vrečice (pdf).

Priloga 4b. Razlaga pojmov (pdf). 

Priloga 4c. Avtohtona semena (pdf).

Priloga 4d. Vzgoja in ohranjanje semen (pdf).

   EVALVACIJA

Predlagana evalvacijska orodja

• Učenci izdelajo miselni vzorec (pojmovno mrežo). Izberejo večjo polo papirja in nanjo napišejo 
vse pojme, ki so jih spoznali, ter povezave na trgovino s semeni in opisom posledic. Narišejo 
tudi sebe kot aktivnega državljana in se povežejo s pojmi, na katere lahko vplivajo za doseganje 
pravičnosti in trajnostnega razvoja. V pomoč je spletna stran http://www.wikihow.com/Make-
a-Concept-Map. Izdelane plakate obesijo na vidno mesto v šoli in s tem ozaveščajo ostale 
učence.

• Učenci zapišejo, kakšno seme (hibridno, tretirano, ekološko, GS, avtohtono) bi izbrali za setev 
na domačem vrtu ali šolskem ekovrtu in izbiro tudi utemeljijo.

45 min
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11 - 17 let

5 šolskih ur

naravoslovje 
geografija 
biologija 
zgodovina 
tehnični pouk 
tuji jezik

starost      

trajanje

šolski predmeti

1.   SEMENA – raznovrstnost avtohtonih semen  
           in njihov pomen

2.   VZGOJA SEMEN     

3.   PRIDELOVANJE SEMEN    (1. del)

4.   PRIDELOVANJE SEMEN    (2. del)

   EVALVACIJA      

Zavedajo se, da je pestrost rastlinskih vrst (kulturnih in nekulturnih) ter posledično tudi 
semen, posledica prilagoditev rastlin na raznolike podnebne in talne razmere po vsem 
svetu.

Razumejo pojem biotska raznovrstnost z več vidikov: raznovrstnost med vrstami in 
raznovrstnost med sortami v lokalnem ter globalnim okvirju.

Spoznajo, zakaj so semena avtohtonih sort oz. udomačena semena najboljša izbira.

Na primeru redkvice se naučijo praktičnih osnov vzgoje semen.

Seznanijo se s teoretično osnovo postopka pridelovanja semen.

Spoznajo osnovne postopke dodelave semen.

Razumejo pomen ohranjanja domačih semenarn in pridelave avtohtonih semen.
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Za konec si z učenci pogledamo poučen film društva Varuhi semen:  
https://www.youtube.com/watch?v=3dr7aAKoii0 

Če hočemo na koncu še spregovoriti kakšno besedo o tem, kar so videli, lahko ogled filma 
skrajšamo, vendar je pomembno, da si ga ogledajo vsaj prvih sedem minut. Pri besedah, kot 
so: multinacionalke, monopol, korporacije, naj učitelj ustavi film in vpraša učence, če znajo 
razložiti, kaj pomeni določena beseda. Najprej naj skušajo sami razložiti pomen besed, če ne 
gre, jim pomaga učitelj. 

Vprašanja za diskusijo:

• Zakaj ni dobro, da so semena v lasti enega podjetja?

• Koliko svetovnega trga s semeni je v rokah multinacionalk?  
(približno tri četrtine svetovnega trga s semeni je v rokah desetih koncernov)

• Poznate kakšno od teh multinacionalk? (Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer) 

• Kaj lahko sami naredimo, da ne postanemo odvisni od multinacionalk? (vzgoja lastnih  
semen, semenske banke, semenske knjižnice, izmenjava semen – a le z znanim poreklom!) 
 
 

Predpriprava

Učencem naročimo, da k učni uri prinesejo pest fižola (semen), ki ga pridelujejo doma (družina, 
sorodniki ali sosedje). Lahko ga poiščejo tudi na tržnici.

V lokalni trgovini naj preštejejo, koliko različnih sort fižola je naprodaj. 

Z učenci na kratko ponovimo osnovne pojme o semenih (glejte tudi učno enoto 4):  
kaj je seme in čemu rabi, ter poudarimo, da se večina kulturnih rastlin razmnožuje s semeni. 
Učenci ponovijo, da so semena z vidika prehrane in samooskrbnosti zelo pomembna.

Učenci na prednji dve mizi zložijo semena fižola (položijo jih na pokrovčke kozarcev za vlaganje), 
ki so jih prinesli s seboj. Semena si dobro ogledajo (barvo, velikost, obliko), jih ločijo po sortah 
ter preštejejo, koliko različnih sort fižola so prinesli (rezultat napišejo na tablo). Nato dopišejo 
še število sort fižola, ki so jih našteli v trgovini, ter komentirajo razliko.

Učitelj učence opozori na to, da sorta ni isto kot vrsta in razloži razliko.

Učence povabimo k razgovoru. Razmišljamo o spodnjih vprašanjih.

• Zakaj se v trgovinah prodaja le nekaj sort, če vemo, da je dobro za nas, da se prehranju-
jemo z raznoliko prehrano?

• Ali lahko vse sorte fižola, ki smo jih prinesli, kupimo v trgovini? Če je odgovor ne, zakaj?

• Zakaj menite, da so prebivalci včasih pridelovali večje število sort fižola?

V Sloveniji so jih po drugi svetovni vojni našteli prek 600, genska banka v Ljubljani jih hrani 
nekaj čez 1.000. Sorte so bile prilagojene posameznim rastnim in podnebnim razmeram, ki se 
od kraja do kraja razlikujejo. Veliko sort se je ohranilo in jih še sejejo. Imenujemo jih avtohtone 
sorte.

Avtohtone sorte v Sloveniji

Poudarimo pomen pestrosti rastlinskih vrst in biotske raznovrstnosti za kmetijsko pridelavo 
doma in po svetu. Pogovorimo se o vlogi avtohtonih sort v Sloveniji in drugod z ozirom na:

• kulturno dediščino,
• biotsko raznovrstnost,
• prehransko varnost,
• boljšo odpornost rastlin in
• manjše negativne vplive kmetovanja na okolje.

Učitelj lahko pokaže tudi nekaj primerov avtohtonih sort, ki se nahajajo v Prilogi 5a.

20 min

10 min

5 min

1.   SEMENA – raznovrstnost avtohtonih semen  
           in njihov pomen

5 min

5 min

10 min

2.   VZGOJA SEMEN     

Na začetku učence spodbudimo, da ponovijo znanje o semenih (učna enota 4).  
Pri tem jim pomagamo z različnimi vprašanji.

• Kaj je glavna naloga semen?

• Kako bi vi pridelali seme poljubne rastline?

• Kako so včasih ljudje po vsem svetu ohranjali semena?

V preteklosti so najlepši del pridelka pustili za setev v naslednjem letu. Na ta način se je seme 
prilagodilo podnebnim in rastnim razmeram tistega okolja. Posledično je tako imela skoraj  
vsaka hiša svoje lastno, na lokalne razmere (podnebje, tla) dobro prilagojeno seme.  
S tem so ljudje razvili bogato biotsko raznovrstnost kulturnih rastlin na celotnem planetu.

Učencem pokažemo vrečko s semeni rdeče redkvice in jim povemo, da bodo sami vzgojili seme 
na šolskem ekovrtu (na gredici ali v koritu). Vodimo razpravo o tem, kaj seme potrebuje za rast 
in razvoj. Z učenci ponovimo tudi pomen oznak na semenski vrečki (učna enota 4).

Pripravimo gredice ali večja cvetlična korita za setev rdeče redkvice. Učenci oplevejo zemljo,  
jo zrahljajo, pognojijo s kompostom in zasejejo semena rdeče redkvice (lahko sledite tudi 
navodilom na vrečki). Na koncu učenci raziščejo tudi, katere rastline so dobri sosedje redkvice 
(Priloga 5c, str. 29), saj prava kombinacija različnih vrst zelenjave rastlinam omogoča bolj zdravo 
rast in so tako tudi manj zanimive za živali, ki si jih ne želimo na vrtu. Učenci v naslednjih tednih 
spremljajo rast.

5 min

30 min
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Učitelj s pomočjo predstavitve (Priloga 5d) učencem predstavi teoretično osnovo postopka 
pridelovanja semen, npr. razdelitev rastlin glede na opraševanje (samoprašnica in tujeprašnica, 
žužkocvetka in vetrocvetka); potrebna razdalja, ki preprečuje medsebojno oprašitev različnih sort, 
vrst in družin; minimalno število odbranih rastlin za semenitev; postopek pobiranja, čiščenja in 
shranjevanja semen…

Učenci na šolskem vrtu odberejo vsaj 20 najoptimalnejših (zdrave, najmočnejše, po videzu in 
obliki najlepše itd.) redkvic za semenitev, ostale redkvice pojedo.

Izbrane redkvice razredčijo in oplevejo ter v naslednjih tednih na šolskem ekovrtu opazujejo spre-
membe.

5 min

10 min

3.   PRIDELOVANJE SEMEN    (1. del) 

35 min

4.   PRIDELOVANJE SEMEN    (2. del)

Učenci na šolskem ekovrtu opazujejo spremembe na redkvici (predvsem dozorelost strokov). 
Opažanja zabeležijo/o njih razpravljajo. Nato se po navodilih učitelja lotijo postopkov dodelave 
semen (spodaj): pravilno sušenje rastline, luščenje, čiščenje plev semen, pravilno shranjevanje 
semen.

Dodelava semen

• Učenci z vrtnimi škarjami porežejo semenice ter jih ročno omlatijo.

• Grobe luske ročno ločijo in odnesejo na kompost, ostalo s semeni vred stresejo na grobo sito, 
luske ostanejo na situ, semena padejo v skledo.

• Smeti izpihajo, vetrič olajša delo.

• Seme zberejo v posodi in ga presejejo do čistega.

• Seme posušijo v razredu, pripravijo kozarček za shranjevanje z etiketo (ime semena, leto 
pridelave, morebitne posebnosti). Tu je primer fižola, na pokrovčku je nalepljena vrečica s 
silikagelom (vpija morebitno odvečno vlago). Take vrečke najdemo v embalaži za npr. neka- 
tera živila, čevlje ipd. 

40 min

Učni pripomočki

Različne sorte semen fižola.

Računalnik in spletni dostop.

Semena rdeče redkvice.

Gredica ali večja cvetlična korita za setev, opazovanje in odbiranje semen (šolski ekovrt).

Orodje za pripravo zemlje (odvisno od danih razmer): lopata, motika, grabljice, zalivalka.

Vrtne škarje.

Večja posoda ali rjuha za luščenje semen.

Dve siti za presajanje nečistoč (eno z manjšimi luknjami od velikosti semen, eno z večjimi).

Dve skledici za izpihovanje nečistoč.

Kozarček z vrečko silikagela in nalepko.

Učila

Film društva Varuhi semen o problematiki s semeni:  
https://www.youtube.com/watch?v=3dr7aAKoii0

Spletni zapis »Semena preživetja«:  
http://www.publishwall.si/anton.komat/post/98780/semena-prezivetja 

Predstavitev »Pridelovanje semena na domačem vrtu«:  
http://www.las-pogorje.si/apl/doc/5569BCFE.pdf 

Navodila za pridelovanje semen pri najpogostejših vrstah zelenjave:  
http://www.ajda-vrzdenec.si/ewExternalFiles/LsPS/LsPS.html#p=1
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Priloge

Priloga 5a. Avtohtone sorte (pdf).

Priloga 5b. Opis avtohtonih sort v Sloveniji (pdf).

Priloga 5c. Dobre sosede (pdf).

Priloga 4d. Vzgoja semen (pdf). Glejte v 4. učno enoto.

Priloga 5d. Pridelava lastnih semen (pdf).

Priloga 5e. Postopek dodelave semen (pdf).

Vprašanja za diskusijo

Zakaj so avtohtona semena čedalje pomembnejša, čeprav imamo na izbiro mnogo uspešnih  
hibridov?

 

Avtohtona semena so prilagojena na krajevne, talne in podnebne razmere. Zato so odpornejša 
na nepredvidljive vremenske razmere, bolezni, škodljivce. Z njihovo pridelavo omejimo upora-
bo kemično-sintetičnih pripravkov. Z njihovo uporabo skrbimo za trajnostni razvoj, ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine, skrbimo za samooskrbo in večjo prehransko suverenost države.

Zakaj je pomembna čim večja raznolikost kulturnih rastlin (in s tem tudi semen) na našem plane-
tu? Naštej in utemelji!

Kako lahko vsak od nas pripomore k ohranjanju (avtohtonih) semen? Naštej rešitve!

Ali je pomembno, kje na planetu je seme vzgojeno? Utemelji! 
V Slovenijo npr. uvažajo seme celo iz Kitajske.

Ali je seme živo? Razmisli! Kako torej ravnamo s semeni in kakšen odnos naj bi gojili do semen?

Zakaj je pridelava semen z vidika samega postopka čedalje bolj v rokah semenarskih hiš?

Ali je možno doma pridelati hibridno seme?

Zakaj se morajo nekatere semenarske hiše iz manjših držav odločiti za pridelavo semen v tujini? 
Primer Semenarne Ljubljana.

Katero znanje je potrebno za pridelavo semen?

Zakaj je pomembno ohranjati avtohtona semena ne le v Sloveniji, temveč po vsem svetu?
Ni pomembna samo pestrost v naši prehrani, temveč je pomembna tudi neodvisnost od 
velikih trgovskih hiš/korporacij. Avtohtona in udomačena semena so zaklad vsakega naroda 
(tudi z vidika kulturne dediščine).

Bi se bilo smiselno združevati/povezovati in načrtno ohranjati avtohtone in udomačene sorte 
glede na to, da smo spoznali, koliko znanja, časa in natančnosti je poleg upoštevanja zakonitosti 
pri pridelavi semen potrebno?

Na kakšen način lahko podpiramo domače (manjše) in ekološke semenarne, da jih ne prevzamejo 
korporacije?

   EVALVACIJA

Predlagana evalvacijska orodja
Za evalvacijo pridobljenega znanja smo pripravili dve možnosti.
• Razstava o pridelovanju semen.
Učenci pripravijo razstavo o pridelovanju semen: fotozgodbo korakov vzgoje semen redkvice na 
šolskem ekovrtu. Del razstave so tudi vsi pojmi, s katerimi so se v okviru te učne enote seznanili. 
Ob odprtju razstave lahko izvedejo tudi izmenjavo semen. Poskrbijo, da se izmenjujejo le semena  
z znanim poreklom.

• Pisno preverimo znanje s pomočjo vprašalnika.

1. Pojem in razlago pravilno poveži med seboj! 

Žlahtnjenje

Ekološko seme

Hibridno seme

Avtohtono seme

Biodiverziteta

Gensko spremenjena semena

2. Obkroži pravilne odgovore!

Ohranjanje avtohtonih semen je pomembno zaradi:
a) prehranske varnosti in neodvisnosti;
b) ohranjanje pestrosti rastlin;
c)  modne muhe;
d) pestrost v prehrani;
e) odpornosti na bolezni in škodljivce, kar zmanjša  
      uporabo pesticidov;
f)  ni pomembno.

Večino (80 %) svetovnega trga s semeni je v lasti 10 ve-
likih semenarskih podjetij, ki so na trgu izpodrinila tisoče 
manjših. Zakaj meniš, da je tako?
a) Ker je pridelava semen velik posel in ga nočejo deliti z  
     nikomer.
b) Moč: kdor ima v rokah semena, lahko nadzira ves svet!
c)  Čisto slučajno.

3. Naštej vsaj 5 domačih avtohtonih sort semen, ki so v prodaji.

4. Opiši postopek pridelave semen redkvice in na kaj moramo biti posebej pozorni!

V zadnjih 30 letih naj bi v Sloveniji izginilo več 
kot dve tretjini avtohtonih sort kulturnih rastlin. 
Zakaj?
a) Ne vem.
b) Posvečali smo premalo pozornosti ohranjanju  
     starih sort.
c) Hibridi ob uporabi kemičnih sredstev dajo več      
     pridelka.

Kaj pomeni ta znak na semenski vrečici?
a) Seme je pridelano na ekološki način.
b) Seme je zelene barve.

Pestrost, raznovrstnost rastlin.
Seme, do katerega ima odpor večina Evropejcev in ga ne želi na poljih 
in v hrani. Seme je pridobljeno s pomočjo genskega inženiringa.
Izvorno seme, ki se vzdržuje in razmnožuje v državi, kjer je nastalo.
Metoda načrtne izbire rastlin in križanja za namen doseganja želenih 
lastnosti: večje odpornosti, kakovostnejšega pridelka ipd. 
Seme staršev z različno dedno zasnovo, označeno z oznako F1, velik 
pridelek. Seme neuporabno za semenitev in razmnoževanje.
Pridelano na naravi prijazen način brez uporabe kemičnih sredstev in 
sintetičnih gnojil.

  Vprašalnik

45 min
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11 - 15 let

3 šolske ure

geografija 
naravoslovje 
biologija

starost      

trajanje

šolski predmeti

1.   KMETIJSTVO in BIOTSKA RAZNOVRSTNOST

2.   NAČRT in ZASADITEV  
   BIODIVERZITETNEGA EKOVRTA

   EVALVACIJA

Seznanijo se z (negativnimi) vplivi običajnega/intenzivnega kmetijstva na biotsko 
raznovrstnost in podnebje.

Zavedajo se pomena biotske raznovrstnosti globalno in lokalno.

Spoznajo se z raznolikimi primeri ureditve ekosistemov, ki so vir biotske raznovrstnosti.

Spoznajo nekaj primerov uničenja ekosistemov in hkrati primere dobrih praks ekološke-
ga kmetovanja.

Razumejo, na kakšen način doseči biotsko raznovrstnost na šolskem ekovrtu.

Znanje uporabijo pri pripravi načrta zasaditve šolskega ekovrta.
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Učitelj učencem za uvod predvaja kratek film »Why is biodiversity so important?«.

Po ogledu učitelj na listke zapiše vprašanja na temo biotske raznovrstnosti in jih označi z 
zaporednimi številkami. Učence razdeli po parih in vsak par izvleče listek z vprašanjem. Če je 
učencev več, naj sodelujejo v trojicah. Vsak par/trojica ima 3 minute za razmislek o vprašanju, 
nato naj po številčnem vrstnem redu odgovorijo na vprašanja:

1. Kaj je biotska raznovrstnost?
2. Kaj je ekosistem? 
3. Zakaj je biotska raznovrstnost pomembna? 
4. Ali mogoče veste, koliko vrst kulturnih rastlin je človek vzgojil do sedaj? (približno 7.000)
5. Kaj mislite, koliko vrst kulturnih rastlin se uporablja v prehrani sodobnega človeka? 

(samo okrog 30 vrst, od tega riž, pšenica, koruza in krompir sestavljajo kar 60 % človeške 
prehrane)

6. Katere sorte jabolk poznate?
7. Ali veste, koliko sort koruze še vedno raste v Latinski Ameriki? (več kot 20.000 sort)
8. Kaj mislite, koliko odstotkov različnih vrst kulturnih rastlin smo izgubili med leti 1900 in 

2000? (75 %)
9. Zakaj izginjajo rastlinske in živalske vrste?

10. Ali poznate kakšen primer uničenega ekosistema?

Pomagate si lahko s publikacijo »Ljudje z naravo, narava za ljudi. Biodiverziteta je naše  
življenje.« in s Prilogo 6a.

Učitelj na koncu poudari, da izguba genetske raznolikosti rastlin ogroža našo prehransko  
varnost in sposobnost za prilagajanje na podnebne spremembe. 

Z učenci si pogledamo kratek film »Protect Paradise: An Animation about Palm Oil«, kjer 
spoznajo primer uničenja ekosistema zaradi pridelave palmovega olja. Po ogledu filma se  
pogovorimo o tem, kako lahko z našim načinom življenja in našimi odločitvami pripomoremo  
k ohranjanju ekosistemov: kupujemo hrano, ki je bila pridelana ekološko in lokalno, jemo  
sezonsko zelenjavo/sadje, pridelujemo zelenjavo/sadje na lastnem vrtu ali balkonu… 

Mlajšim učencem lahko prikažemo uničenje ekosistema na primeru otoka Macquarie med Av- 
stralijo in Antarktiko, ter hkrati predstavimo primere dobrih praks kmetovanja na ekološki način 
(npr. Projekt Tigray v Etiopiji); več v publikaciji »Pri(po)ročnik za globalne izzive«, strani 23 in 24. 

Predstavimo tudi primer dobre prakse iz Kenije. S setvijo desmodija med posevek koruze so 
zatrli nadležen plevel, obogatili tla in odgnali koruzno veščo (Genska tehnologija v kmetijstvu 
in na krožniku, str. 5). Koruzno veščo parazitira tudi parazitska osica. Parazitske osice odložijo 
svoja jajčeca v škodljivca (koruzno veščo), ličinke, ki se izležejo, se hranijo s škodljivcem in tako 
škodljivec pogine (Fito-Info).

Z učenci si ogledamo različne primere ureditve vrtov/njiv/trajnih nasadov (glejte Prilogi 6b  
in 6c in spletno stran programa Šolski ekovrt: http://www.solskiekovrt.si/). Učenci skušajo  
ugotoviti, kateri dejavniki povečajo biotsko raznovrstnost na vrtovih in kateri dejavniki jo  
zmanjšujejo (Priloga 6d). Ugotovitve zapišejo na tablo in predlagajo načine, kako bi na  
lastnem ekovrtu in na svetu spodbudili biotsko raznovrstnost.

15 min

10 min

20 min

10 min

Učence razdelimo v skupine. Vsaka skupina sestavi seznam vseh vrtnin, ki bi jih želeli imeti na 
šolskem ekovrtu. Po končani razpravi vsaka skupina predstavi svoje želje, da lahko sestavimo 
seznam vseh vrtnin.

Vsaka skupina učencev nariše načrt ekovrta, pri tem pa učenci upoštevajo vse, kar so se naučili 
v povezavi z ekološkim kmetijstvom in biotsko raznovrstnostjo. Rišejo na šeleshamer papir. 
Hkrati jih opozorimo tudi na t.i. »dobre in slabe sosede«, da to načelo upoštevajo pri razvrstitvi 
vrtnin po gredicah (Priloga 5c).

Učenci po skupinah predstavijo načrte izdelanih vrtov. Ob koncu jih opozorimo, da vsi deli sveta 
ne ponujajo enakih razmer za rast rastlin, zato je pomembno, da v lokalnem okolju sadimo 
različne vrste in sorte rastlin, ki so prilagojene na to okolje in s tem spodbujamo lokalno biotsko 
raznovrstnost. 

Učencem lahko za konec predvajamo še kratek film »Infodrom: Biodiverziteta«, kjer spoznajo 
pomen sajenja avtohtonih sort semen.

1.   KMETIJSTVO in BIOTSKA RAZNOVRSTNOST 2.   NAČRT in ZASADITEV  
   BIODIVERZITETNEGA EKOVRTA

25 min

10 min
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Vprašanja za diskusijo

Ali vsi načini kmetijstva enako vplivajo na biotsko raznovrstnost? Obrazložite.

Na kakšen način lahko spodbudimo biotsko raznovrstnost na našem vrtu in drugod po svetu?

Kakšen naj bo izbor rastlin za domači vrt in kako naj se pri tem odločajo drugod po svetu?

Zakaj je potrebno pri letnem načrtu vrta upoštevati t.i. »dobre in slabe sosede«?

Kako lahko privabimo divje čebele in ostale opraševalce, da oprašujejo naš vrt?

Listki.

Računalnik in spletni dostop.

Šeleshamer papir.

Barvice in flomastri.

Učni pripomočki

Učila

Kratek film »Why is biodiversity so important?«:  
https://www.youtube.com/watch?v=GK_vRtHJZu4 

Publikacija »Ljudje z naravo, narava za ljudi. Biodiverziteta je naše življenje.«:  
http://www.zrsvn.si/dokumenti/74/2/2011/Biodiverziteta__Koncna_verzija_2306.pdf 

Kratek film »Protect paradise: An Animation about Palm Oil«:  
https://www.youtube.com/watch?v=0o6WHN4NDTk

Publikacija »Pri(po)ročnik za soočanje z globalnimi izzivi«:  
http://www.humanitas.si/data/useruploads/files/1348489852.pdf 

Fito-Info, Biotično varstvo rastlin: http://www.fito-info.si/index1.asp?ID=VarOk/BV/BV_7.asp

Spletna stran programa Šolski ekovrtovi: http://www.solskiekovrt.si/?page_id=427 

Spletni zapis »Biodiversity, Food and Farming for a Healthy planet«:  
https://www.cbd.int/ibd/2008/youth/food/ 

Spletni zapis »How fertilizers harm the Earth more than help your lawn«:  
http://www.scientificamerican.com/article/how-fertilizers-harm-earth/ 

Spletni zapis »Biodiversity and Food Production«:  
http://www.chgeharvard.org/topic/biodiversity-and-food-production 

Publikacija »Varstvo podnebja na ekoloških kmetijah«: http://www.itr.si/uploads/Sk/_q/Sk_ 
qdYco1fvBD6h7w7QW9g/Publikacija_Varstvo-podnebja-in-ekokmetijstvo.pdf 

Publikacija »Genska tehnologija v kmetijstvu in na krožniku«, str. 5:  
http://www.itr.si/uploads/oo/cb/oocbQVD-mNcmhJHZxccmcA/GSO1.pdf

Kratek film »Parazitska osica parazitira sivo breskovo uš«:  
https://www.youtube.com/watch?v=rRYUaENi9Qc 

FAO, Biodiversity: http://www.fao.org/biodiversity/components/en/

Kratek film »Infodrom: Biodiverziteta«: https://www.youtube.com/watch?v=0uyTAdO_afA 

Učni list »Mednarodno leto biotske raznovrstnosti«:  
http://www.mladinska.com/_files/2888/ucni%20list%20biotska.pdf

Priloge

Priloga 6a. Biotska raznovrstnost (pdf).

Priloga 6b. Načrtovanje ekovrta (pdf).

Priloga 6c. Kombiniranje rastlin v prostoru in času (pdf).

Priloga 6d. Ekološko kmetijstvo koristi biotski raznovrstnosti (pdf).

Priloga 5c. Dobre sosede na vrtu (pdf).

   EVALVACIJA

Predlagana evalvacijska orodja

Za evalvacijo pridobljenega znanja smo pripravili več možnosti.

• Učenci pripravijo plakat o čim več možnostih spodbujanja biotske raznovrstnosti na  
domačem/šolskem ekovrtu in v globalnem kontekstu.

• Učenci glede na pridobljeno znanje o spodbujanju biotske raznovrstnosti izdelajo »mini vrt« 
na okenskih policah (v koritih za rože; npr. posadijo/posejejo mešane posevke: dve solati, 
nekaj korenja in čebule, itd.).

• Učenci raziščejo načine, kako bi lahko na ekovrt privabili opraševalce.  
Izdelajo »hotel za žuželke«. 

• Pripravite lahko učni list (pomagate si lahko z učnim listom, ki je naveden med Učili).

45 min
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15 - 18 let

4 šolske ure

naravoslovje 
biologija 
geografija 
zgodovina 
etika 
prodaja blaga

starost      

trajanje

šolski predmeti

1.   Od kod pride hrana na naše krožnike?

2.   Jej lokalno, misli globalno

3.   Pravična trgovina  – FAIR TRADE 

   EVALVACIJA

Spoznajo današnje transportne poti hrane in razmislijo, kateri dejavniki so transport 
hrane v 20. stoletju olajšali ter ali slednji na kakršen koli način vplivajo na okolje in na 
hranilno vrednost hrane.

Spoznajo izvor osnovnih sestavin iz naše vsakdanje prehrane ter se seznanijo s koncep-
tom »food miles« – »prehranski kilometri«.

Razmislijo, zakaj ima hrana, pridelana oziroma proizvedena v lokalnem okolju, višjo 
hranilno vrednost kot hrana, pripeljana iz oddaljenih krajev.

Dijaki izvedo, od kod prihaja nekaj eksotičnih živil, ki so v našem življenju že vsakdanja, 
in v kakšnih pogojih jih pridelujejo.

Ozaveščanje o naši vlogi kot potrošniki in predstavitev koncepta PRAVIČNE TRGOVINE 
(Fair Trade).
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Učitelj začne uro z vprašanjem: Kaj ste danes zajtrkovali? (Če ne zajtrkujejo, naj povedo, kaj so 
jedli za večerjo.). Dijaki naj naštejejo nekaj jedi, ki jih običajno jedo za zajtrk ali večerjo. Učitelj 
zapiše jedi na tablo. Dijake vprašamo, katere od sestavin oziroma jedi so bile proizvedene pri 
nas in katere so bile pripeljane od drugod. Opozorimo jih na to, da kljub temu, da na izdelku 
piše, da je proizveden v Sloveniji, ni nujno, da so bile sestavine (npr. žita, sladkor), ki se nahajajo 
v končnem izdelku, pridelane pri nas. 

Učitelj dijakom pove, da bodo izvedeli več o šestih tujih pridelkih, ki jih v Sloveniji uvažamo  
v velikih količinah. Ob tem jih spodbudi, da jih poskušajo čim več našteti (riž, čaj, kakav, kava, 
banane, pomaranče). Lahko izhajajo tudi iz jedi, ki jih je učitelj zapisal na tablo.

Delo po skupinah. Učence razdelimo v 6 skupin in vsaka skupina dobi list z opisom živila:  
riž, čaj, kakav, kava, banane, pomaranče (Priloga 7a). 

Vsaka skupina ima 5 – 7 minut, da prebere besedilo in izbere nekoga, ki bo predstavil živilo  
in glavne zanimivosti v zvezi z njim. Po predstavitvi učitelj postavi naslednja vprašanja:

Kdo so največji pridelovalci določenega živila? Vsaka skupina naj na samolepilni listek napiše 
državo pridelovalcev in ga prilepi na ustrezno državo na zemljevidu:

• čaj (Kitajska, Indija, Kenija),
• kakav (Slonokoščena obala, Gana, Indonezija),
• sladkor (Brazilija, Indija, Kitajska),
• kava (Brazilija, Vietnam, Kolumbija).

Kdo je največji porabnik teh živil? 

• največ kave popijejo Švedi, 
• največ čaja Britanci,
• skoraj polovico vse svetovne čokolade pojedo Evropejci; povprečen Britanec, Švicar ali 

Nemec poje okrog enajst kilogramov čokolade letno.

Skupine naj zopet uporabijo samolepilne listke, da na zemljevidu označijo državo, ki porabi 
največ teh živil. Če tega podatka ni v Prilogi 7a, naj informacijo poiščejo na spletu.

Učence spodbudimo k razmisleku o tem, katera hrana ima več hranilnih snovi, lokalno pride- 
lana ali uvožena hrana.

Učitelj učencem zastavi vprašanje:

• Kaj lahko naredimo, da zelenjava in sadje, ki ju pridelamo v lokalnem okolju, zdrži dalj časa 
in ju lahko uporabljamo tudi pozimi? (zamrznemo, vkuhavamo, pasteriziramo, sušimo)

Dijakom predstavimo nekaj tradicionalnih metod konzerviranja hrane (nekatere so zelo zani- 
mive), ki so opisane v članku »Traditional and Indigenous Ways of Preserving Food«. Na pove- 
zavi v učilih so opisane tudi sodobne metode konzerviranja; odvisno od preostalega časa na 
kratko predstavite nekaj metod – še posebej tiste, za katere menite, da jih dijaki še ne poznajo.

• Zakaj so metode konzerviranja koristne? (zmanjšamo ogljični odtis, ker ne kupujemo od 
drugod uvoženih živil, zmanjšamo količino zavržene hrane)

20 min10 min

Učitelj se naveže na zajtrke in večerje, ki so jih dijaki omenili na začetku ure in jih spodbudi  
k razmisleku z vprašanji: Ali mislite, da bi lahko v 15. stoletju v Evropi jedli banane? Kaj pa 
čokolado, koruzne kosmiče? 

Dijaki skupaj z učiteljem s pomočjo interaktivnega zemljevida sveta:

• spoznajo, da ogromno hrane, ki jo vsakodnevno zaužijemo, izvira iz tropskega in  
subtropskega pasu (koruza, krompir, kakav, sončnice, paradižnik itd.);

Povezava na zemljevid:  
http://map.seedmap.org/category/food-diversity/agricultural-biodiversity/crop-diversity/.

• raziščejo, v katerih predelih sveta še pridelujejo večinski del določenih poljščin (npr. riž). 

Dijaki naštejejo različne načine prevoza (letala, tovorne ladje, tovornjaki, železniški promet …) 
ter hkrati razmislijo, katera oblika prevoza je najbolj razširjena za prevažanje hrane (tovornjaki). 

Omenimo tudi ladijski prevoz in za boljšo predstavo, kako je svet povezan z ladijskim prome- 
tom, predvajamo kratek film »Global traffic routes«. Tu velja omeniti, da je od 10 največjih 
pristanišč na svetu kar 7 na Kitajskem.

Ob tem se spoznajo s konceptom »prehranski kilometri« oz. »food miles«.

S pomočjo aplikacije (http://www.foodmiles.com/) izračunamo razdaljo, ki jo živila prepotujejo, 
preden pridejo na našo mizo (npr.: banane, mango, avokado).

Dijaki delo nadaljujejo v skupinah. Vsaka skupina dobi dva samolepilna listka. V skupini naj  
razmislijo in na en listek zapišejo pluse in minuse uvožene hrane, ter na drug listek pluse in 
minuse lokalno pridelane hrane. 

Listke naj prilepijo na večji plakat ali tablo in preberejo ugotovitve.

Sledi debata o smotrnosti uživanja njihove najljubše hrane z vidika prevoza, vpliva na okolje,  
na življenja pridelovalcev in na zdravje.

25 min

1.   Od kod pride hrana na naše krožnike?

35 min

2.   Jej lokalno, misli globalno
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Učila

Članek »Živila med prevozom propadajo«: http://tradicionalni-zajtrk.si/media/uploads/public/ 
document/66-lokalno_pridelana_hrana_sl.pdf 

Kratek film »Global traffic routes«: https://www.youtube.com/watch?v=Vb-uniqYd7Q 

Članek »Traditional and Indigenous Ways of Preserving Food«:  
http://www.thinkeatsave.org/index.php/be-informed/traditional-and-indigenous-food- 
preservation-methods 

Moderne metode konzerviranja »Food preservation«:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Food_preservation 

Članek »Environmental cost of Shipping Groceries Around the World«:  
http://www.nytimes.com/2008/04/26/business/worldbusiness/26food.html?_r=0&oref

Zemljevid izvora naše vsakdanje hrane:  
http://map.seedmap.org/category/food-diversity/agricultural-biodiversity/crop-diversity/ 

Interaktivni zemljevid za izračunavanje prepotovane razdalje: http://www.foodmiles.com/ 

Še več o konceptu »food miles«:  
http://www.sbs.com.au/shows/foodinvestigators/listings/detail/i/1/article/2941/Food-Miles 

Publikacija »How far your food travels has serious consequences for your health and the  
climate«: https://food-hub.org/files/resources/Food%20Miles.pdf 

Spletni zapis »Buy locally«: http://www.ecofriendlyfood.org.au/buy_locally 

Fair trade kviz: http://schools.fairtrade.org.uk/resource/fairtrade-picture-quiz/

Kratek film »Chocolate Child Slaves«: https://www.youtube.com/watch?v=eHDxy04QPqM 

Gradivo »Grenko-sladka čokolada«:  
http://focus.si/wp-content/uploads/2016/03/Povzetek-poro%C4%8Dila-Grenko- 
sladka-cokolada-oblikovano-final-web-1.pdf

Spletna stran organizacije Fair Trade:  
https://www.fairtrade.net/about-fairtrade/what-is-fairtrade.html 

Kratek film »What is fair trade?«: https://www.youtube.com/watch?v=PLKTGWH398Q

Članek 40 razlogov za Fair Trade »40 reasons why you should choose Fairtrade products«:  
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/40-reasons-why-you-should-choose-454881

3.   Pravična trgovina  – FAIR TRADE 

Učitelj prične uro s kratkim »pravičnotrgovinskim« (»Fair trade«) kvizom (med Učili), kjer dijaki 
ugotavljajo, kako izgleda nekaj tujih živil, preden prispejo na naše prodajne police (indijski orešček, 
čaj, kakav, sladkor, kava in vanilija). 

Dijake vprašamo, katere tri države so največje proizvajalke (za vsako od teh živil) in si pri tem 
pomagamo z zemljevidom, kamor smo prilepili samolepilne listke.

Na zemljevid dodamo še samolepilne listke za:
• indijski orešček (Vietnam, Nigerija, Indija),
• vanilija (Madagaskar, Indonezija, Papua Nova Gvineja).

Ogledamo si razmerje na zemljevidu in ugotovimo, da ogromno hrane, ki se pridela na globalnem 
Jugu, izvozimo na globalni Sever. Učitelj s pomočjo naslednjih vprašanj nadaljuje pogovor:
• Kaj mislite, kam se steka dobiček od teh plantaž oz. kdo je lastnik plantaž?    

(običajno so to multinacionalke z globalnega Severa) 
• Ali mogoče veste, v kakšnih pogojih delajo ljudje na plantažah?      

(poudarimo otroško delo, neplačano delo, delo v suženjskih razmerah)
• Kakšen davek plača okolje?          

(npr.: načrtno požiganje pragozdov zaradi pridelave palmovega olja) 

Razmislimo, kako je prišlo do tega stanja. Včasih kolonializacija, danes globalizacija – učitelj  
spodbudi učence, da razložijo ta dva pojma. 

Problematiko živil, ki prihajajo k nam z globalnega Juga, jim predstavimo na primeru kakava. 

Z dijaki pogledamo, kakšni so deleži v vrednostni verigi izdelave čokolade (Priloga 7b) in pre-
računamo, kolikšno število dijakov v razredu ustreza posameznim deležem. Dijake porazdelimo v 
skupine glede na deleže. Nadaljujemo z vprašanji: kaj mislijo, katerega od udeležencev predstavlja 
njihova skupina (prodajalci na drobno, predelovalci, pridelovalci kakava, prevozniki in trgovci, davki 
in trženje ter proizvajalci čokolade). Najmanjšega deleža (2,1%) najverjetneje ne bo mogoče pred-
staviti z dijaki, zato lahko uporabimo stol ipd.

Sledi razprava, ki jo vodi učitelj in v kateri dijaki razpravljajo o tem, zakaj mislijo, da je delež  
dohodka proizvajalcev kakava tako nizek in trgovcev tako velik. Učitelj si pomaga z gradivom 
»Grenko-sladka čokolada«. Opozorite tudi na izsekavanje gozdov za plantaže, uporabo pesticidov 
in otroško delovno silo. Ob tem jim predvajajte kratek film »Chocolate Child Slaves«. 

Sledi kratka razprava, kjer dijaki predlagajo, kako bi 
lahko preprečili takšne prakse. Predstavite jim koncept 
PRAVIČNE TRGOVINE (Fair Trade) in predvajajte kratek 
film »What is fairtrade?«.

Samolepilni listki.

Računalnik in spletni dostop.

Zemljevid sveta.

Barvice in flomastri.

Učni pripomočki

20 min

25 min
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Vprašanja za diskusijo

Zakaj so včasih plačevali s poprovimi zrni?

Kako način konzerviranja, skladiščenja in prevoza vpliva na kakovost hrane, ki jo uživamo?

Ali prevoz hrane na dolge razdalje vpliva na njeno hranilno vrednost? Razloži.

Kolikšen delež moje hrane je pridelan lokalno in koliko jo je prepotovalo dolgo pot do mojega 
krožnika?

Obrazložite »prehranske kilometre« (food miles) na primeru riža.

Naštejte in obrazložite prednosti lokalno pridelane hrane.

Ali ste že kdaj videli znak »pravične trgovine« (Fair Trade) na katerem od izdelkov?

Ali veste, da obstaja v Sloveniji trgovina (Pravična trgovina 3MUHE), ki ponuja samo izdelke iz 
pravične trgovine?

Koliko več bi bili pripravljeni plačati za izdelek, za katerega veste, da je bil proizveden po načelih 
pravične trgovine?

Priloge

Priloga 7a. Živila (pdf).

Priloga 7b. Deleži v vrednostni verigi čokolade (pdf).

Predlagana evalvacijska orodja
Z dijaki lahko osvojeno znanje preverimo na več načinov. Priporočamo, da ne glede na izbrani 
predlog evalvacije dijake povprašate, kako jim je všeč tak način izvajanja učnih ur.

• Dijaki v skupinah pripravijo povzetek ugotovitev o smotrnosti uživanja njihove najljubše  
hrane z vidika transporta, načina konzerviranja, vpliva na okolje in zdravje.

• Dijaki izpolnijo spodnji vprašalnik.

1. Katere osnovne sestavine prevladujejo na tvojem vsakodnevnem jedilniku?  
Morda veš, iz katerega dela sveta izvirajo?

2. Kaj pomeni pojem »prehranski kilometri« (food miles)?

3. Ko boš jedel/jedla doma, poglej na embalažo vseh sestavin kosila (tudi začimbe) in z  
uporabo aplikacije, ki ste jo spoznali, izračunaj skupne »prehranske kilometre« vseh s 
estavin. Rezultat naslednji dan primerjaj s sošolci.

4. Kako transport vpliva na hranilno vrednost hrane?

5. Ali doma pridelujete hrano in če da, katero in kako?

6. Kateri pridelki se ti zdijo bolj okusni – doma pridelani ali kupljeni v trgovini?

7. Kako boš ti skrbel(a) za nabavo hrane in kakšne jedilnike boš pripravljal(a) v svojem  
gospodinjstvu?

8. Kako ti je bil všeč tak način izpeljave učnih ur?

   EVALVACIJA

45 min

  Vprašalnik za dijake
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11 - 18 let

3 šolske ure

naravoslovje 
biologija 
geografija 
zgodovina 
etika 
sociologija

starost      

trajanje

šolski predmeti

1.   PREHRANJEVANJE

2.   LAČEN PLANET

   EVALVACIJA

Seznanijo se, da se prehranjevalne navade, poglavitne sestavine obrokov itd.,  
razlikujejo skozi čas.

Seznanijo se z različnimi vzroki takih sprememb.

Spoznajo, da obstajajo različne oblike lakote (vidna lakota in t.i. skrita lakota) in  
skušajo poiskati rešitve za zmanjševanje le-teh.
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Predpriprava

Učitelj učencem en dan prej naroči, naj doma vprašajo stare starše ali starše, kaj so jedli za 
zajtrk, kosilo in večerjo, ko so bili otroci, in naj si to zapišejo na list papirja.

Učitelj pripravi prehranske piramide ter tabele z vitamini in minerali v hrani. Pri tem si lahko 
pomaga s spletnim zapisom »Vitamini in minerali«.

Učence razdelimo v pet skupin ter jim razdelimo prazne liste in pisala. Vsaka skupina naj sestavi 
jedilnik za tri dni, ki naj vključuje zajtrk, kosilo, večerjo ter vmesne obroke in pijače. Ko naredijo 
jedilnike, jim razdelimo še prehranske piramide (pri mlajših otrocih) in tabele z vitamini in 
minerali, ki jih vsebujejo živila (pri dijakih). Vsaka skupina označi najpogostejše sestavine svojih 
obrokov za primer zajtrka, kosila in večerje in jih zapiše na tablo. Poleg zapišejo tudi jedilnike 
starih staršev.

Po potrebi z učenci ponovite osnove prehranjevanja: vrste hranil, pojma hranilna in energijska 
vrednost.

Vsaka skupina predstavi ostalim skupinam svoj jedilnik in ga primerja z jedilniki starih staršev/
staršev.

Skupaj z učenci razmislimo:

• kako so se prehranjevalne navade spremenile glede na preteklost: katerih sestavin je več, 
katerih manj, pogostost obrokov, količina obrokov, razporejenost obrokov čez dan, katerih 
vitaminov in mineralov jim primanjkuje, česa je v njihovi prehrani preveč (navezava na 
današnje uživanje večjega deleža predelane hrane, ki vsebuje manj hranil; večje uživanje 
sladkorja, maščob itd.);

• zakaj je prišlo do teh sprememb? (globalizacija, spremenjen način življenja, spremenjen 
standard, večja dostopnost hrane, pomanjkanje časa za kuhanje).

Skupaj si oglejte kratke filme oz. napovednike dokumentarnih filmov v angleščini. 

• »Michael Pollan Explains Processed Food«,

• »The Science of Addictive Food« (lahko samo prve 4 minute),

• »Fast Food Baby«.

20 min

15 min

Učencem pokažemo fotografije, nastale pri projektu »Hungry planet family food portrait« in 
s pomočjo fotografij družin in njihovega živeža vodimo pogovor o prehranjevalnih navadah in 
zmožnostih različnih narodov. 

Z učenci se sprašujemo:

• katere družine zaužijejo več hranilnih snovi? Prikažemo primer družine, ki zaužije večji 
delež predelane hrane in primer družine, ki zaužije večji delež nepredelane hrane. 

• Kateri narodi imajo preobilje, kateri primanjkljaj hrane?

• Kam bi uvrstili Slovenijo in »bogatejše« države?

Glej tudi »Vprašanja za diskusijo«.

Vprašamo jih, kaj naj bi pomenil izraz »skrita lakota« (angl. hidden hunger)? Obrazložimo, da 
je to osiromašenost hrane z vitamini in minerali, predvsem vitaminom A, cinkom, železom in 
jodom. Značilna je predvsem za globalni Jug, vendar pa se pojavlja tudi v državah globalnega 
Severa kot posledica nepravilne prehrane. Tukaj se navežemo na njihove jedilnike z začetka ure 
in jih opozorimo na skrite pasti enolične prehrane.

Po ogledu kratkega filma o podhranjenosti »Nutrition in Two Minutes« pričnemo z razpravo 
o globalnem problemu lakote (vsak 9. človek je vsakodnevno soočen z lakoto). Po razpravi jim 
učitelj predstavi predloge za boj proti lakoti različnih človekoljubnih organizacij (npr. World 
Food Programme).

Ali obstajajo rešitve za zmanjševanje lakote po svetu? 

Učenci naj po skupinah poiščejo odgovore in jih predstavijo ostalim.

1.   PREHRANJEVANJE

15 min

15 min

2.   LAČEN PLANET

15 min

10 min

Računalnik in spletni dostop.

Zvezek in pisalo.

Učni pripomočki
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Vprašanja za diskusijo

Kaj vas je najbolj presenetilo pri slikah?

Katere so glavne razlike, če primerjamo slike družin iz zahodnega sveta, (npr. VB, ZDA, Nemčija) 
in slike družin iz Ekvadorja, Čada ali Gvatemale? (embalaža, sladke pijače, predelana hrana) 

Koliko hrane v povprečju porabi tvoja družina v enem tednu?

Katere metode kuhanja običajno uporabljate (štedilnik, mikrovalovna pečica)?

Ali drugje po svetu uporabljajo kakšne druge načine? (ogenj)

Na kakšne načine lahko vsak posameznik prispeva k reševanju globalnega problema lakote?

Učila

Spletni zapis »Vitamini in minerali«:  
http://www.mestomladih.si/studentski-podiplomski/clanki/vitamini-minerali/

Kratek film »Michael Pollan Explains Processed Food«:  
https://www.youtube.com/watch?v=Kvbjx7qOwBE

Kratek film »The Science of Addictive Food«: https://www.youtube.com/watch?v=4cpdb78pWl4

Kratek film »Fast Food Baby«: https://www.youtube.com/watch?v=9rn3D6XTvnU

Fotogalerija projekta »Hungry Planet Family Food Portaits«: http://menzelphoto.photoshelter.com/
gallery/Hungry-Planet-Family-FoodPortraits/G0000zmgWvU6SiKM/C0000k7JgEHhEq0w

Kratek film »WHO-FAO: Second international conference on nutrition«:  
https://www.youtube.com/watch?v=xpr5hzhOGAM

Spletni zapis »The Hidden Hunger«: http://www.nytimes.com/2009/05/24/opinion/24kristof.html

Kratek film »International conference on nutrition: Hidden hunger«:  
https://www.youtube.com/watch?v=gwDlrsTkZG0

Kratek film »Nutrition in Two Minutes«: https://www.youtube.com/watch?v=wTrPp4TodMA

Spletni zapis »Micronutrients and Hidden Hunger«:  
https://www.unicef.org/republicadominicana/english/survival_development_12473.htm

Spletni zapis »Why the African food basket should be full of beans and other pulses«:  
http://theconversation.com/why-the-african-food-basket-should-be-full-of-beans-and-other-
pulses-60207

Kratek film »Fighting Hunger Worldwide - World Food Programme«:  
https://www.youtube.com/watch?v=zYikcJcBass

Predlagana evalvacijska orodja
Učenci pripravijo kratko anketo o prehranjevalnih navadah in jo izvedejo med učenci svoje šole. 
Vprašalnik mora vključevati tudi del, kjer lahko učenci napišejo svoje predloge/mnenja za zmanj- 
ševanje lakote v svetu. Pri uri evalvacije skupaj pogledamo rezultate ankete.

   EVALVACIJA

45 min
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1.   Kuhajmo skupaj!

2.   Sezonska igra

   EVALVACIJA

Učenci se zavedajo družbenega in okoljskega vpliva hrane, ki jo jemo. 

Se naučijo prepoznati povezave med svojo (pre)hrano  in vplivom le-te na kraje in ljudi 
daleč stran.

Izvedo več o sezonskosti hrane.

8 - 14 let

5 šolskih ur

biologija 
gospodinjstvo 
naravoslovje 
spoznavanje okolja

starost      

trajanje

šolski predmeti
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Učence razdelimo v manjše skupine in jim razdelimo karte, ki prikazujejo različne sestavine.  
Na začetku jim razdelimo karte z zelenjavo (10), žiti (12) in stročnicami (5) ter jim damo na voljo 
15 min, da sestavijo vsaj tri različne recepte. Koliko kart s sestavinami je potrebno vključiti v 
recept, prepustimo njihovi odločitvi. Na koncu te faze naj vsaka skupina svoj recept predstavi 
ostalim v razredu.

Učitelj (ali učenec) vodi »tržnico«, kjer lahko učenci zamenjajo svoje karte za nove sestavine, a 
pozor: cene predstavljajo okoljsko ceno in ne običajne cene v trgovini.

1 mesna karta = 7 zelenjavnih kart (ZK) + 8 kart z žiti (ŽK) + 2 karti s stročnicami (SK)
1 sirova karta = 3 ZK + 4 ŽK + 2 SK
1 karta z jajci = 2 ZK + 4 ŽK + 1 SK

Učenci sestavijo tri nove recepte s sestavinami, ki so jih »kupili« na tržnici, in jih predstavijo 
sošolcem.
Na koncu tega koraka lahko ponudite tudi nove sestavine (kakav, sladkor, mleko itd.) s cenami:

1 karta s sladkorjem = 3 ZK + 2 ŽK + 1 SK
1 kakavova karta = 4 ZK +2 ŽK + 1 SK
1 mlečna karta = 2 ZK + 1 ŽK + 1 SK

Učenci sestavijo tri nove recepte s sestavinami, ki so jih »kupili« na tržnici, in jih predstavijo 
sošolcem.

Sledi diskusija, v kateri sodeluje razred.

Nasvet učiteljem: 
Pomembno je, da se težavnost pri sestavljanju receptov iz ene faze v drugo povečuje. V diskusiji 
izpostavite, kako se je število kart zmanjšalo proti koncu igre.

60 min

1.   Kuhajmo skupaj!

120 min

2.   Sezonska igra

Učence (4 - 5) razdelimo v skupine. Vsaka skupina dobi plakat, razdeljen na štiri dele, ki  
predstavljajo štiri letne čase, ter 20 manjših barvnih sličic z različnimi vrstami sadja in  
zelenjave (uporabite lahko tiste iz prejšnje igre, ali izrežete/narišete svoje).

Cilj igre je ugotoviti, v katerem letnem času je sezona za posamezno sadje in zelenjavo, in  
odložiti sličico v pravilen razdelek. Ta korak naj ne bi trajal več kot 20 minut.

Na koncu dejavnosti začnemo z diskusijo, v kateri preverimo rešitve Sezonske igre, s pomočjo 
katere učenci razumejo pomen kupovanja in kuhanja oziroma uživanja sezonske hrane.

Nasvet učiteljem: 
Pomembno je, da se učenci zavedajo pomena sezonske hrane; večina ljudi ne ve več, v katerem 
letnem času je na voljo (lokalno in v naravnih razmerah – na polju, ne v  rastlinjakih) določeno 
sadje ali zelenjava.

Zato naj učenci delijo svoje napake tudi s sošolci v razredu, saj se učimo na napakah.
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   EVALVACIJA

Predlagana evalvacijska orodja
Preprosto orodje za evalvacijo učne enote z vidika učencev je lahko, da tablo ali plakat 
razdelimo na dva dela; na enega učitelj napiše »bilo mi je všeč« in na drugega »lahko bi bilo 
boljše«. Na spontan način brez posebnega reda naj vsak učenec napiše svoje vtise. 

O vtisih se lahko pogovorimo z učenci, lahko pa ta korak tudi izpustimo.45 min

Karte z različnimi sestavinami (20 sličic).

4 do 5 plakatov za Sezonsko igro.

Učni pripomočki

Vprašanja za diskusijo

Učila

Spletni članek »Soft cheese for a clean planet«: http://www.slate.com/articles/health_and_
science/the_green_lantern/2009/12/soft_cheese_for_a_clean_planet.html

Strokovni članek »Land, irrigation water, greenhouse gas, and reactive nitrogen burdens of 
meat, eggs, and dairy production in the United States«:  
http://www.pnas.org/content/111/33/11996

Priloga 9a. List z različnimi živili, ki jih izrežemo (20 sličic v pdf).

Priloga 9b. Primer plakata, razdeljenega na štiri dele (pdf).

Priloge

Zakaj je bila priprava recepta v zadnji fazi težja?

Zakaj so meso, jajca, sir ipd. v naši igri dražji od ostalih sestavin?

Zakaj v pravi trgovini te sestavine niso tako drage?

Kaj je okoljska cena hrane?

Od kje vse prihaja naša hrana?

Kje in zakaj smo naredili napake (če smo jih)?

Večina ljudi pri nakupovanju ne gleda na sezonskost hrane, zakaj?

Ko v supermarketu najdemo sadje, zelenjavo ipd., za katero takrat ni sezone, od kod mislite, 
da je prišla, oz. kako je bila pridelana?
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6 - 11 let

10 šolskih ur

angleščina 
slovenščina 
matematika 
spoznavanje okolja 
naravoslovje

starost      

trajanje

šolski predmeti

1.     Spoznajmo igro »Sašina/Saševa pita«

2.     Pita, ki je pravična in solidarna?

3.     Lokalna pita

     EVALVACIJA

Spoznajo aplikacijo (računalniško igrico) Sašina pita.

Spoznajo lokacije, kjer lahko kupimo sestavine iz igrice (ekološke, lokalne, iz pravične 
trgovine…). 

Razumejo, kaj pomeni nakupovanje brez embalaže, in se pogovorijo o njegovih  
prednostih.

Raziščejo koncepte kot so ekološko kmetijstvo, gensko spremenjeni organizmi,  
lokalna proizvodnja, skupine potrošnikov in pravična trgovina.

Spoznajo, kako ti koncepti vplivajo na bolj pošten in trajnosten svet.

Se pogovorijo o načelih solidarnosti in enakosti.

Spoznajo razlike med konvencionalnimi/ekološkimi izdelki in industrijskimi izdelki.

Spoznajo, kje lahko kupijo kakovostne izdelke, ki spoštujejo načelo trajnostnosti.

Vzpostavijo stik s pridelovalci/izdelovalci in razumejo njihovo delo.

Spodbujanje medgeneracijske izmenjave znanj in ohranjanja tradicionalnih receptov.

Vključevanje staršev in ostale šolske skupnosti v dejavnosti, ki jih promovira šola.
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Prenesite aplikacijo »Sašina pita« (dostopna na http://eathink2015.org/sl/eathink-app/ 
za Windows, Android in Iphone) in preberite zgodbo skupaj z učenci. 

V primeru, ko ni mogoče, da bi vsak učenec imel dostop do aplikacije, razdelite besedilo 
»Sašina pita« (Priloga 10a), ki naj ga učenci preberejo še enkrat, in skupaj preverite v 
slovarju besede, ki jih ne poznajo.

Zapišite na tablo vprašanja, ki so jih postavili učenci. Vprašanja v času izvajanja dejavnosti 
pustite na tabli.

Razdelite delovni list 1 in naročite učencem, naj rešijo naloge od 1. do 6. (mlajši otroci 
naj rešijo naloge od 1. do 4.).

Skupaj preverite odgovore. Ko preverjate peto nalogo, naj učenci napišejo na tablo vse 
najdene pridevnike in njihove protipomenke. Preverite, če so res našli vse pridevnike v 
besedilu. 

Napravite kratek odmor in rešite nalogo 7. Preverite rezultate skupaj z učenci.

Preden se lotite 8. naloge, razložite učencem, kakšna je razlika med kupovanjem izdelkov 
v embalaži in brez nje. Nato naj učenci pričnejo z reševanjem. 

Preverite odgovore in se pogovorite z učenci o prednostih in slabostih nakupovanja 
izdelkov v embalaži in brez nje. Pogovorite se ne samo o finančnih učinkih, ampak tudi o 
okoljskih – kot na primer bolj trajnostna raba virov (embalaža in hrana, ki ne bodo končali 
v smeteh, ker kupimo le tisto, kar bomo porabili) in socialnih – če kupujemo v trgovini z 
lokalnimi pridelki oziroma živili, podpiramo tudi lokalne kmete. Učenci naj jih napišejo v 
zvezke.

30 min

Razdelite učence v skupine in dajte vsaki skupini po en pojem (koncept):

• ekološko kmetijstvo,
• gensko spremenjeni organizmi,
• lokalni pridelovalci/predelovalci,
• skupine potrošnikov,
• pravična trgovina (Fair Trade).

Učenci naj v besedilu poiščejo neposredne in posredne povezave s koncepti.  
Kaj pomenijo ti koncepti? Učenci naj se pogovorijo o njih in skupaj napišejo definicijo  
na papir. Izberejo naj nekoga iz skupine, ki bo ostalemu razredu predstavil definicijo,  
ki so jo napisali.

Razdelite jim »uradne« opredelitve (Priloga 10d), ki naj jih preberejo in primerjajo s  
svojimi ter najdejo razlike med njimi.

Pomagajte učencem pri razmisleku o primerih teh konceptov v resničnem življenju.  
Vsaka skupina naj razmisli o njihovih prednostih in slabostih ter kako ti koncepti vplivajo 
(če sploh) k bolj pravičnemu in trajnostnemu svetu. 

Učenci naj raziščejo področje lokalne pridelave/predelave, izvora živil in pravične  
trgovine s pomočjo nalog v delovnem listu 2.

Skupaj z učenci preverite odgovore, z izjemo naloge 3.

Razdelite učence v pare, vsak par naj napiše novo skupno opredelitev na osnovi tega, 
kar sta napisala. Nato nadaljujemo z metodo snežne kepe (progresivnega podvajanja), 
dokler ne dobimo skupne opredelitve celega razreda. 

1.     Spoznajmo igro »Sašina/Saševa pita« 2.     Pita, ki je pravična in solidarna?

25 min

10 min

30 min

20 min

10 min

10 min

15 min

45 min

15 min

20 min

25 min

10 min

25 min
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Saša se je odločila, da bo za peko babičine najboljše jabolčne pite kupila lokalne  
sestavine, ki so pridelane na tradicionalen način. Zakaj? Učenci naj poizkusijo in  
primerjajo hrano, pridelano na ekološki in »industrijski« način. Katere lastnosti se  
spremenijo? (uporabite delovni list 3)

Hrana, ki jo primerjamo: jajca kokoši iz baterijske in iz ekološke reje ter jabolka,  
pridelana na ekološki način, in jabolka, ki niso pridelana na ekološki način (nimajo  
oznake za ekološka živila).

Kje lahko v mestu ali vasi, kjer živim, kupim kakovostno hrano, pridelano na ekološki 
način?

Skupaj z učenci označimo takšna mesta (trgovine in pridelovalce oziroma predelovalce) 
ter po možnosti na šolo povabimo nekaj takšnih pridelovalcev in organiziramo majhno 
tržnico. K sodelovanju povabimo tudi starše. Če imamo na šoli šolski ekovrt, je to odlična 
priložnost, da pokažemo in prodamo naše pridelke. 

(V kolikor bomo povabili pridelovalce in organizirali tržnico, nam bo načrtovanje dogodka 
in postavitev vzelo vsaj 3 ure.)

Za domačo nalogo naj učenci vprašajo stare starše za družinski recept za potico (ali 
kakšno drugo sladico) in kako so oni v svoji mladosti nakupovali potrebne sestavine.

Učenci naj zbrane recepte delijo med seboj, naredijo plakate z recepti in jih razstavijo 
na šoli. Na dan odprtja razstave lahko tudi spečete nekatere izbrane sladice, povabite 
tudi dedke in babice… Če  je le mogoče, naj bodo sestavine lokalnega izvora in ekološko 
pridelane!

40 min

3.   Lokalna pita

40 min

60 min

Učni pripomočki

En računalnik/tablica na učenca ali en računalnik/tablica na razred s kopijami besedila  
»Sašina pita« (v Prilogi 10a).

Barvice in barvni flomastri.

Slovar.

Tabla in kreda.

Dostop do spleta in/ali knjižnice s knjigami o obravnavanih temah.

Jabolka in jajca.

Karton, lepilo, ipd., kar je potrebno za izdelavo plakatov.

Učila

Aplikacija »Sašina pita«: http://eathink2015.org/sl/eathink-app/ 
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   EVALVACIJA

Predlagana evalvacijska orodja
Skupaj preverimo rešitve delovnih listov in razrešimo vprašanja, ki se pojavijo. Uporabimo tudi 
vprašanja, napisana na tablo v dejavnosti 1, in vprašamo učence tekom ostalih dejavnosti, če 
imajo še kakšna vprašanja, ki jih je potrebno razjasniti. Do zaključka dejavnosti na ta vprašanja 
odgovorimo.

V kolikor se v 3. dejavnosti odločite organizirati dogodek (tržnica in/ali razstava receptov), naj 
učenci intervjuvajo nekaj udeležencev (ali jim je bilo všeč, kje običajno nakupujejo hrano, kaj so 
izvedeli, ali mislijo, da se je o teh temah pomembno učiti v šoli, itd.). Prispevek lahko objavimo 
v šolskem časopisu, na spletni strani, v lokalnem časopisu, lahko pa intervjuje tudi snemamo.

Priloga 10a. Besedilo zgodbe »Sašina pita« (pdf).

Priloga 10b. Delovni list 1: »Spoznajmo Sašino pito!« (pdf).

Priloga 10c. Delovni list 2: »Lokalna pridelava/predelava in pravična trgovina.« (pdf).

Priloga 10d. Definicije (pdf).

Priloga 10e. Delovni list 3: »Kakšne so razlike?« (pdf).

PrilogeVprašanja za diskusijo

Kje vse lahko kupimo hrano?

Kaj so prednosti in slabosti nakupovanja hrane na različnih lokacijah?

Zakaj je kupovanje izdelkov brez embalaže dobro za okolje, ekonomijo in nas, kot družbo?

Kako vaši starši nakupujejo hrano? Jo kupijo na enem mestu, ali tudi na tržnici, pri kmetu?

Kakšne so prednosti ekološkega kmetijstva z vidika ohranjanja ekosistemov?

Ali GSO (gensko spremenjeni organizmi) prinašajo več prednosti ali slabosti k trajnostnemu 
razvoju našega planeta?

Katere so prednosti nakupovanja lokalno pridelane hrane?

Kaj pomeni načelo solidarnosti in enakosti?

Kako pravična trgovina (Fair Trade) pripomore  k pravičnosti pri trgovanju med državami?

Kaj so glavne razlike med dobrinami, pridelanimi na ekološki način, in tistimi, ki so pridelane na 
industrijski način?

Ali na lokalni ravni obstajajo kakšne potrošniške alternative – drugačni načini nakupovanja?

Kakšne so razlike pri nakupovanju izdelkov danes in nakupovanju v času vaših dedkov in babic?

Kakšen vpliv na planet ima lokalna potrošnja?

20 min
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12 - 19 let

3 šolske ure

biologija 
ekologija 
okoljska vzgoja 
sociologija 
angleščina

starost      

trajanje

šolski predmeti

2.   Kakšen potrošnik sem in  
   kako lahko zmanjšam količino zavržene hrane?  

   EVALVACIJA 

Se seznanijo z globalno tematiko odpadne in zavržene hrane z okoljskega,  
ekonomskega, etičnega in socialnega vidika.

Razumejo, da se izgube in odpadki hrane pojavljajo v vseh členih prehranske  
verige od pridelave do potrošnje.

Iščejo rešitve za preprečevanje izgub in odpadkov hrane pri spravilu pridelkov  
in ravnanju s hrano po spravilu.

Spoznajo problematiko zavržene hrane v prodajni verigi in v gospodinjstvih.

Poiščejo rešitve za zmanjševanje količine zavržene hrane v šolah (šolska jedilnica)  
ter gospodinjstvih. 

Nastavijo poskus vzgoje rastlin iz rastlinskih odpadkov (ananas, čebula, ingver,  
avokado, itd.).

1.   IZGUBA HRANE znotraj kmetijstva (izguba hrane   
   pri »žetvi« in med predelavo) in v nadaljnih korakih
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Učitelj učencem za uvod v tematiko predvaja kratek film »The Extraordinary Life and Times of 
Strawberry«.

Učence spodbudimo k razpravi z naslednjimi vprašanji:

• Kakšen se vam je zdel film? Vas je kaj pretreslo?
• Mogoče veste, koliko hrane se letno zavrže na globalni ravni?  

(1,3 milijarde ton oz. tretjina vse hrane, ki jo pridelamo)
• Koliko ljudi je na svetu? Kolikšen delež teh ljudi nima dnevnega dostopa do hrane?  

(na svetu je 7 milijard ljudi, od tega približno 850 milijonov ljudi trpi lakoto)
• Koliko ljudi bi lahko nahranili s hrano, ki jo zavržemo na globalni ravni? (3 milijarde ljudi ali 

povedano drugače, vsem ljudem, ki trpijo lakoto, bi lahko zagotovili 9 obrokov dnevno)
• Kaj vse vržemo stran, ko vržemo stran hrano? (vodo, denar, bencin, delo, ljubezen)
• Ali ste že kdaj vrgli stran hrano? 
• Zakaj zavržemo toliko hrane?

Učitelj učencem za lažje razumevanje globalne problematike zavržene in odpadne hrane prikaže 
informativni film v angleščini »Why are we wasting so much food?«.

Učitelj vodi razpravo. Pomagate si z vprašanji: kaj jih je presenetilo, ali so se že prej zavedali tega 
problema, kakšna je okoljska škoda zaradi zavržene hrane, zakaj nekateri kmetje ne morejo prodati 
polovice svojega pridelka, kdaj so nazadnje videli korenje, krompir ali drugo živilo »nepravilnih« 
oblik na policah supermarketa in ali imajo sami zadržke pri kupovanju takšne hrane.

 

Ponazorite problematiko odkupovanja hrane s strani velikih trgovcev na podlagi fotografij korenja 
(Priloga 11a). Ker večina trgovcev stremi k odkupu popolno oblikovanih primerkov korenja in ne 
odkupujejo »neravnih« primerkov (domače korenje), so se nekateri kmetje (da bi zmanjšali izgubo 
dohodkov) domislili, da »neprimerno« oblikovano korenje razrežejo na manjše dele in ga prodajajo 
kot t.i. »baby« korenje.

Sledi razprava o izgubi hrane znotraj prehranske oskrbovalne verige (izvzeti so potrošniki). Učitelj 
učence opozori, da se problem zavržene hrane pojavlja na vseh ravneh proizvodnega procesa 
hrane. V pomoč nam je gradivo in kratek film »Food Waste – A Story of Excess«. 

Učitelj na tablo nalepi samolepilne listke z različnimi odstotki in razloži učencem, da ti odstotki 
predstavljajo delež zavržene hrane po celinah. Učenci dobijo nalogo, da razporedijo odstotke po 
zemljevidu: 42 % ZDA, 25 % industrializirana Azija, 22 % Evropa, 19 % Severna Afrika, Zahodna 
in Osrednja Azija, 15 % Latinska Amerika, 20 % Avstralija, 17 % Južna in Jugovzhodna Azija, 23 % 
Podsaharska Afrika.

Učenci s pomočjo razpredelnice, ki se nahaja v spletnem zapisu »Reducing food lost and waste«, 
spoznajo količino izgubljene hrane znotraj posameznih odsekov prehranske verige ter spoznajo 
razloge za takšno stanje. 

Razpravo osredotočimo na problematiko izgube hrane na področju kmetijstva – spravilo in prede- 
lavo pridelka, pri tem jih podučimo o projektu »Hidden Harvest«, ki je namenjen zmanjševanju 
izgub hrane znotraj kmetijstva.

Učence seznanite z nekaterimi dejstvi o količini zavržene hrane v gospodinjstvih (na ravni EU 
se v povprečju zavrže 123 kg hrane, v Sloveniji 72 kg letno na prebivalca) ter vodite učence  
pri ogledu rezultatov spletne raziskave o zavrženi hrani v slovenskih gospodinjstvih:  
http://ebm.si/o/sl/component/content/article/80-novice/575-volk-je-sit-koza-ostala-cela.

Izvedli so jo Ekologi brez meja (projekt »Volk sit, koza cela«). Učenci spoznajo deset priročnih 
orodij, ki lahko njihovim družinam pomagajo pri prizadevanjih za gospodinjstvo brez zavržene 
hrane. Spodbudimo jih k enotedenski akciji beleženja odpadne in zavržene hrane v domačih 
gospodinjstvih. 

Učence razdelite v 4 skupine. Vsaka skupina dobi listek z nalogo, da razmislijo o tem, na 
kakšen način bi lahko zmanjšali količino zavržene hrane in sicer: 

• v lokalni skupnosti,
• v šolski kuhinji ali menzi, 
• v domačem gospodinjstvu in 
• v restavracijah. 

Skupini, ki bo zadolžena za zmanjšanje količine hrane v šolski kuhinji, lahko posredujete 
podatke, ki ste jih predhodno pridobili od organizatorja prehrane, o količini zavržene hrane 
na šoli na letni, mesečni in dnevni ravni. Učenci znotraj skupin zapišejo (v 5 minutah) možne 
rešitve za zmanjšanje količine zavržene hrane.

Z učenci si pogledate zanimiv način zmanjševanja količine zavržene hrane - potapljanje v 
smetnjake. Kratek film z naslovom »Dumpster diving«.

Z učenci izvedite tudi praktični del: gojenje pridelkov iz odpadne hrane (»re-growing food 
scraps«). Prinesite (iz šolske kuhinje) različne ostanke zelenjave in sadja (npr. avokado – prikaz 
namakanja avokadove koščice), ingver (razrez korenike ingverja, zasaditev), krompir (uporaba 
starega krompirja s t.i. očesci), ananas (zasaditev zelenega dela rastline), zelje, paprika (seme-
na) itd. ter prikažite učencem načine, kako lahko odpadke uporabijo za vzgojo novih rastlin. 

1.   IZGUBA HRANE znotraj kmetijstva (izguba hrane   
   pri »žetvi« in med predelavo) in v nadaljnih korakih

20 min

10 min

15 min

2.   Kakšen potrošnik sem in  
   kako lahko zmanjšam količino zavržene hrane?  

25 min

20 min

Računalnik in spletni dostop.

Samolepilni listki.

Rastlinski ostanki hrane.

Pripomočki (nož, škarje, stekleni kozarci/skodelice, voda, zobotrebec, zemlja, vrvice itd.).

Učni pripomočki
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Učila

Kratek film »The Extraordinary Life and Times of Strawberry«:  
https://www.youtube.com/watch?v=jKQPL16WjHs

Kratek film »Why we are wasting so much food?«:  
https://www.youtube.com/watch?v=Jbo1ZpJBcVE

Zabavna plat »nepravilno« oblikovane hrane: http://www.npr.org/sections/the-
salt/2015/02/28/389511968/silly-saucy-scary-photos-show-the-many-faces-of-ugly-fruit 

Spletni zapis »Save food: Global initative on food loss and waste you should know«:  
http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/

Spletni zapis »Reducing Food Loss and Waste«: An Overlooked Strategy for Creating a  
Sustainable Food System«: http://www.wri.org/blog/2014/10/reducing-food-loss-and- 
waste-overlooked-strategy-creating-sustainable-food-system

Kratek film Zavržena hrana – zgodba o presežkih »Food waste – A Story of Excess«:  
www.youtube.com/watch?v=EwVuz0UJl2A 

Priporočila Evropske komisije glede odpadkov hrane:  
http://solskilonec.si/wp-content/uploads/2014/10/zavrzki_hrane_letak-Evropske-Komisije.pdf

Spletni zapis »Odvržena hrana, globalna tragedija«:  
http://ebm.si/o/sl/koristno/384-odvrzena-hrana-globalna-tragedija 

O projektu »Hidden Harvest«: http://www.hiddenharvest.org/#who-we-are 

Spletni zapis »Think nobody wants to buy ugly fruits and veggies. Think again.«:  
http://www.npr.org/sections/thesalt/2015/03/26/395160156/think-nobody-wants-to-buy-
ugly-fruits-and-veggies-think-again 

Spletni zapis »How ugly fruits and vegetables can help solve world hunger«:  
http://www.nationalgeographic.com/magazine/2016/03/global-food-waste-statistics/

Spletni zapis »How are baby carrots made«:  
http://www.todayifoundout.com/index.php/2014/09/baby-carrots-made/ 

Rezultati spletne raziskave o zavrženi hrani v slovenskih gospodinjstvih:  
http://ebm.si/o/sl/component/content/article/80-novice/575-volk-je-sit-koza-ostala-cela 

Projekt »Volk sit, koza cela«: http://volksitkozacela.si/

Kratek film »Dumpster diving«: www.youtube.com/watch?v=0HlFP-PMW6E 

Nasveti za zmanjševanje odpadkov »8 Tips for Reducing Food Waste«:  
http://humaneeducation.org/blog/2012/05/10/8-tips-for-reducing-food-waste/ 

Spletni zapis »Teaching kids to waste less food«:  
http://www.msnbc.com/msnbc/teaching-kids-waste-less-food 

Gojenje pridelkov iz odpadne hrane »Infographic: 19 Foods you can regrow from Scraps«:  
http://foodrevolution.org/blog/reduce-food-waste-regrow-from-scraps/ 

Spletni zapis »5 more kitchen scraps for regrowing vegetables and reducing food waste«:  
http://www.1millionwomen.com.au/blog/5-more-kitchen-scraps-for-regrowing-vegetables-and-
reducing-food-waste/ 

Spletni zapis »How to start a vegetable garden from Kitchen Scraps«:  
http://www.ehow.com/how_4740179_start-vegetable-garden-kitchen-scraps.html 

Spletni zapis »27 Clever Ways to Reuse Food Scraps«:  
http://www.care2.com/greenliving/ways-to-reuse-food-scraps.html 

Vprašanja za diskusijo

   EVALVACIJA

Predlagana evalvacijska orodja
Razmisli in odgovori na spodnja vprašanja.

1. Poskusite opisati in narisati vse člene prehranske oskrbovalne verige. 
2. V sklopu projekta »Volk sit, koza cela« je društvo Ekologi brez meja razvilo serijo orodij 

(http://ebm.si/m/SZJ_Orodjarna_27112014.pdf), ki nam, potrošnikom, lahko pomagajo  
pri preprečevanju in zmanjševanju živilskih odpadkov. Uporabi omenjeno orodje in preveri, 
v kolikšni meri kot potrošnik poskrbiš, da je izgub in odpadkov hrane čim manj.

3. Poišči in napiši dva recepta, s katerima bi lahko porabil star kruh ali pire krompir, ki je ostal 
od prejšnjega dne.  
Nekaj zamisli lahko dobiš na spletnem mestu: http://volksitkozacela.si/recepti.

4. S pomočjo spleta poišči vsaj dve humanitarni organizaciji, ki v Sloveniji skrbita za  
zmanjšanje revščine in predvsem lakote pri socialno šibkih. 

45 min

Tretjino pridelane hrane zavržemo. Navedi vsaj štiri razloge za tolikšen »odpadek« hrane.

V katerem členu prehranske verige je delež zavržene hrane v razvitih državah največji?

Kaj lahko kot potrošniki storimo, da preprečimo in zmanjšamo količino zavržene hrane?  
Navedi nekaj možnih ukrepov. 

Zakaj je smiselno, da se odpravimo v trgovino z nakupovalnim lističem?

Kaj lahko storimo v šoli, da bo zavržene in odpadne hrane čim manj?

V kolikšni meri se ti zdi smiselno, da bi na šoli uvedli dan brez mesa? Svoj odgovor utemelji. 

Razmislite in se pogovorite o problemu zavržene in odpadne hrane z družbenega in etičnega vidika. 

Priloga 11. Odkupovanje hrane s strani velikih trgovcev (pdf).

Priloge
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1.   Uvod v OKOLJSKI ODTIS

2.   Reševanje problema

   EVALVACIJA

Učenci povečajo svoje zavedanje o omejenosti virov na našem planetu.

Razumevanje, kako nastane naš okoljski odtis in kako je povezan z našimi vsakodnevni-
mi rutinami in življenjem.

Učenci poznajo opredelitev in uporabnost okoljskega odtisa kot kazalca trajnostnega 
razvoja, s katerim merimo vpliv posameznika ali skupine na planet.

Učenci odkrijejo povezavo med okoljskim odtisom, okoljem in blaginjo ljudi.

Učenci zavzamejo kritično stališče do trenutnega stanja potrošništva, ki povečuje  
okoljski odtis, in predlagajo načine za odpravo problema.

Učenci najdejo slabosti v sedanjem družbenem modelu, kjer porabljamo več kot potre-
bujemo, ter najdejo in izvajajo majhne rešitve, ki pomagajo zmanjševati okoljski odtis.

Prevzamejo in spodbujajo tudi druge k navadam, ki prispevajo  k trajnostnemu načinu 
življenja in varovanju okolja.

Zavzamejo pozitivno stališče do odločitev, ki zmanjšujejo okoljski odtis, in negativno 
stališče do odločitev, ki povečujejo okoljski odtis.

10 - 13 let

4 šolske ure

naravoslovje 
angleški jezik 
biologija 
spoznavanje okolja 
gospodinjstvo

starost      

trajanje

šolski predmeti
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Učitelj vpraša učence, kaj vedo o potrošništvu.

Izbirno: z učenci pogledamo kratek film: »The Age of Stupid - Consumerism«.

Učenci preberejo dve kratki besedili v delovnem listu 1, ki predstavljata težave v zvezi z okoljskim 
odtisom; človeške potrebe po naravnih virih so višje od tega, kar lahko planet zagotovi. 

Kratka razprava o pojmu naravni viri. Učenci odgovorijo na vprašanja (lahko tudi domača naloga).

Z učenci pogledamo PPT predstavitev »Ecological Footprint« (Priloga 12b). Učenci naj si izpišejo 
bistvene poudarke; če jim kaj ni jasno, se z njimi pogovorimo.

Izbirno: z učenci pogledamo kratek film »The Ecological Footprint Explained«.

Učenci preberejo, kaj so glavne značilnosti okoljskega odtisa, kaj z njim merimo, kako ga  
izračunamo, kakšen je njegov odnos do biološke zmogljivosti ter kakšno je stanje okoljskega  
odtisa sedaj in kakšno bo v prihodnosti.

Bistveno je, da se učenci zavedajo pomembnosti okoljskega odtisa v povezavi s trajnostnim  
razvojem.

Znanja, ki naj jih učenci pridobijo iz besedila, prilagodite njihovi starosti.

Z učenci pogledamo PPT predstavitev »Milk's Ecological Footprint« (Priloga 12d). Rešijo vprašanja 
v delovnem listu 1. Predstavitev obravnava okoljski odtis mleka.

Pričakujemo, da bodo s pomočjo tega primera učenci prišli do ugotovitve, da ima vsak izdelek/
storitev okoljski odtis.

Učenci naj izberejo izdelek/živilo in sledijo njegovemu okoljskemu odtisu – tako kot so to naredili 
na primeru mleka. Priporočamo vam tri živila (jagode v plastični embalaži, sir in konzervirana 
tuna). Če želite, lahko izberete druge izdelke ali pa prepustite izbiro učencem. 

To vajo lahko izvedete tudi v skupinah. Učenci nato svoje ugotovitve predstavijo razredu.

Učenci se poučijo o okoljskem odtisu v EU in svetu. 

Biološka zmogljivost planeta je 1,7 hektara, okoljski odtis povprečnega človeka znaša  
2,7 hektara, torej je okoljski odtis dvakrat večji od zmogljivosti. Tako bi potrebovali  
približno 1,5 planeta, da bi pokrili vse svoje potrebe.
Številke o biološki zmogljivosti in okoljskem odtisu se razlikujejo od vira do vira.

Učenci pogledajo graf o okoljskem odtisu prebivalcev posameznih držav v EU. Okoljski  
odtis je izražen kot količina potrebnih planetov za zadovoljevanje potreb ljudi v državi.
Učenci naj povežejo okoljski odtis z načinom življenja ljudi po državah.

Učenci obiščejo spletno stran z interaktivnim zemljevidom »Okoljski odtis po državah sveta«, 
ki prikazuje okoljski odtis in biološko zmogljivost po državah sveta ter najdejo grafe, ki to  
prikazujejo. Učencem pomagamo, da se spomnijo, kaj je okoljski odtis in biološka zmogljivost.
V kolikor ni na voljo dovolj računalnikov, lahko dejavnost izvedemo tako, da razredu s  
projektorjem predstavimo nekaj držav. 

Osebni/družinski okoljski odtis.  
Učenci obiščejo spletno stran »Kalkulator okoljskega odtisa« in izpolnijo vprašalnik, s  
pomočjo katerega izračunajo okoljski odtis sebe oz. svoje družine.

V kolikor ni na voljo dovolj računalnikov, izvedite predstavitev na primeru enega do dveh 
učencev. Ostali učenci naj uporabijo spletni kalkulator doma.

Učenci se pogovorijo v skupinah in zapišejo ugotovitve o tem, kako zmanjšati okoljski odtis. 
Poudarek naj bo na vsakodnevni prehrani, električni energiji, vodi, emisijah in odpadkih,  
prevozu in gozdovih. 

Predloge predstavijo razredu, o njih se skupaj pogovorimo.

 

1.   Uvod v OKOLJSKI ODTIS 2.   Reševanje problema

5 min

15 min

15 min

10 min

15 min

15 min

15 min

10 min

15 min

15 min

20 min
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Učila

Kratek film »Consumerism«: https://www.youtube.com/watch?v=2zf9HaWwaLI

Kratek film »The Ecological Footprint Explained«: https://www.youtube.com/watch?v=fACkb2u1ULY 

Interaktivni zemljevid »Okoljski odtis po državah sveta«: 
http://www.footprintnetwork.org/content/documents/ecological_footprint_nations/ 

Spletna stran »Kalkulator okoljskega odtisa«: http://footprint.wwf.org.uk/

Spletna stran »Global footprint network«:  
http://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/ 

Spletna stran ARSO »Okoljski odtis«: http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=551 

Vprašanja za diskusijo

Kaj so naravni viri in kakšen je njihov pomen za ljudi?

Kaj je okoljski odtis?

Katere nevarnosti za ljudi in naravo nam razkrije okoljski odtis?

Kako se lahko lotimo reševanja tega problema?

Priloga 12a. Delovni list 1: »Uvod v okoljski odtis« (pdf).

Priloga 12b. PowerPoint predstavitev: »Ecological footprint« (pdf).

Priloga 12c. Delovni list 2: »Obravnavanje problema« (pdf).

Priloga 12d. PowerPoint predstavitev: »Milk's Ecological Footprint« (pdf).

Priloge

   EVALVACIJA

Predlagana evalvacijska orodja
 
Evalvacijski vprašalnik učenci rešijo pred in po dejavnosti.  

Α.    Izberite samo 1 odgovor.                  (ne vem - NV)

• Zemlja nas oskrbuje z  vsemi naravnimi viri, ki jih potrebujmo.  DA NE NV

• Naravni viri na Zemlji so neomejeni.      DA NE NV

• Ljudje porabimo več naravnih virov, kot jih Zemlja lahko zagotovi.  DA NE NV

• Okoljski odtis nam pove, ali je naš planet dovolj velik za vse ljudi.  DA NE NV

• Biološka zmogljivost nakazuje količino naravnih virov na planetu.  DA NE NV

• Okoljski odtis se meri v hektarih.      DA NE NV

• Ribolovna območja niso vključena v okoljski odtis.   DA NE NV

• Visok okoljski odtis nakazuje, da ljudje varujemo okolje in planet. DA NE NV

• Globalni okoljski odtis je presegel 1,5 planeta.    DA NE NV

• Države v EU imajo visok okoljski odtis in so odvisne od  
naravnih virov drugih držav.      DA NE NV

• Okoljski odtis lahko zmanjšamo z ozaveščanjem o tej tematiki.  DA NE NV

 
Β.    Ali bi vas zanimalo še več o tem? Zakaj ljudje porabimo več naravnih virov, kot jih Zemlja  
       lahko zagotovi? Da, ne, utemeljite odgovor. 
 

C.    Ali veste, kako lahko zmanjšamo okoljski odtis? Da/ne.  
       Če ste odgovorili z da, kakšne načine poznate? 

Računalnik s spletnim dostopom za učitelja in projektor.

Računalnik s spletnim dostopom za vsako skupino učencev (ni pogoj za izvedbo, spletne strani  
jim lahko predstavite s pomočjo projektorja).

Učni pripomočki

  Vprašalnik

45 min
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1.   EMBALAŽA – problematika in zmanjševanje

2.   EMBALAŽA – recikliranje in ponovna uporaba

   EVALVACIJA

Spoznajo namen embalaže in njen zgodovinski razvoj, predvsem z vidika uporabljenih 
materialov v preteklost in sedanjosti.

Spoznajo svetovne tokove odpadkov in problematiko le-teh z okoljskega, socialnega in 
etičnega vidika.

Seznanijo se z različnimi načini zmanjševanja količine odpadne embalaže (»reduce«).

Spoznajo različne načine ponovne uporabe embalaže (»reuse & repurpose«).

Spoznajo način življenja brez embalaže (»zero waste«).

Naredijo setvene posodice iz kartonskih rolic WC papirja.

12 - 17 let

3 šolske ure

naravoslovje 
biologija 
kemija 
zgodovina 
etika 
tehnični pouk 
angleščina

starost      

trajanje

šolski predmeti
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Učence pozovemo k razmisleku o načinih shranjevanja v preteklosti ter danes (npr. shranjeva- 
nje hrane, tekočin, osebnih stvari). Učenci naštejejo različne materiale, ki so jih za shranjevanje 
hrane uporabljali v preteklosti (listi rastlin, morske školjke, živalske kože, živalski organi – mehur, 
rastlinska vlakna – vrvi, glina, les, itd.) in materiale, ki jih za shranjevanje uporabljamo danes 
(papir, plastika, tetrapak, steklo, aluminij itd.). 

Za omenjene materiale učenci skušajo ugotoviti, kako jih pridobivamo (npr. plastika – pretežno 
iz surove nafte; pločevinke – aluminij, itd.). Učenci primerjajo pozitivne in negativne lastnosti 
posameznih vrst embalaž v preteklosti ter danes. Učitelj vodi razpravo.

Učence vprašamo, če vedo, kaj se zgodi s plastiko, ko jo zavržemo. Povemo jim o t.i. plastičnem 
otoku (angl. »Great pacific garbage patch«). 

Ogledamo si kratek film »What really happens to the plastic you throw away« in slike na to 
temo (»Great Pacific Garbage Patch«). Učitelj vodi razpravo.

Razpravo nadaljujemo s problematiko svetovnih tokov odpadkov, ko se iz držav globalnega 
Severa (nevarni in ostali) odpadki transportirajo v države globalnega Juga. 

Nevarne elektronske odpadke predstavljajo odrabljeni telefoni, računalniki, tablice ipd.  
(angleško »e-waste«, »technotrash«, »high-tech trash«). 

Učencem predvajamo kratek film »The Story of Electronics« ter vodimo razpravo o  
problematiki tovrstnega početja.

Učence vprašamo, na kakšne načine bi zmanjšali količino odpadne embalaže, npr. plastike, v 
svojem vsakdanjem življenju, oziroma na splošno odpadne embalaže hrane v njihovih šolah. 
Omenimo jim koncept »obrokov brez odpadkov« (»Waste-free lunches«) in jih spodbudimo  
k izmenjavi mnenj, ali bi bilo slednje mogoče uvesti tudi v njihovo šolo. 

Učence vprašamo, če mislijo, da je možen način življenja brez zavržene embalaže in jim pred-
stavimo koncept »brez odpadkov« (»zero waste«). Skupaj si pogledamo film o načinu življenja 
brez zavržene embalaže »Zero waste with Bea Johnson« (lahko samo prvih 6 minut).

Učence pozovemo k razmisleku, s čim vse lahko v vsakdanjem življenju nadomestimo plastično 
embalažo. Skupaj naštevamo primere.

Učencem predstavimo tudi inovacije na področju kmetijskih materialov v povezavi z vrtom za 
zmanjševanje količine odpadkov (zastirke iz samorazgradljivega materiala – npr. biorazgradljiva 
folija v kmetijstvu; še boljša je zastirka iz rastlinskih ostankov).

Učence vprašamo, če poznajo kakšne dobre alternative klasični potrošnji. Predstavimo dobre 
prakse v Sloveniji: Društvo SMETUMET, Center ponovne uporabe - CPU, Knjižnica reči, Trgovine 
iz druge roke (»second hand«), razne izmenjave (igrač, oblačil). Omenimo, da tudi podjetje 
Snaga v Ljubljani načrtuje trgovino brez embalaže.

Učencem predstavimo poglavitne ideje ter raznolike možnosti ponovne, ustvarjalne uporabe 
odpadne embalaže. Osredotočimo se na primere iz šolskega vrta (Priloga 13).

Na koncu jim prikažemo še prispevek in kratek film projekta Reduce. Reuse. Grow.   
»This Plantable Coffee Cup May Change The Way You See Waste«.

Učenci razpravljajo o možnosti ponovne uporabe raznolikih, razgradljivih odpadkov za uporabo 
na šolskem ekovrtu. Ideje si zapišejo.

Učenci po učiteljevih navodilih naredijo setvene posodice iz kartonskih rolic WC papirja. 

Na dno rolic je potrebno dati odpaden papir (prepreči raztros zemlje). Tako pripravljene rolice 
napolnimo z zemljo, posejemo semena ali presadimo plodovke/solato. »Napolnjene« rolice 
damo na višji podstavek korit za rože in redno zalivamo. Rolice morajo biti tesno skupaj, ker 
rade razpadejo.

Lahko si pomagate s spletno stranjo:  
http://www.therural.co.nz/country-living/DIY-biodegradable-seed-pots in Prilogo 13.

10 min 20 min

20 min

1.   EMBALAŽA – problematika in zmanjševanje 2.   EMBALAŽA – recikliranje in ponovna uporaba

5 min

15 min

5 min

15 min
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Učila

Kratek film »The Story of Electronics«: https://www.youtube.com/watch?v=sW_7i6T_H78 

Kratek film »What really happens to the plastic you throw away«:  
https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8

Spletni zapis »Great Pacific Garbage Patch«:  
http://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/great-pacific-garbage-patch/

Kratek film »Zero waste with Bea Johnson«: https://www.youtube.com/watch?v=7YkbEp7Dz_o

Kratek film »The first zero-waste, package-free grocery store in the US«:  
https://www.youtube.com/watch?v=fYkw7Jx6Xnw

Spletni zapis »Food Packaging – Roles, Materials and Environmental Issues«:  
http://www.ift.org/Knowledge-Center/Read-IFT-Publications/Science-Reports/Scientific- 
Status-Summaries/Food-Packaging.aspx

Spletni zapis »Proizvodnja in označevanje embalaže«:  
http://www.interseroh-slo.si/zelite-vedeti-vec/zanimivosti/odpadna-embalaza_3 

Spletni zapis »Spoznaj svoj življenjski slog: priročnost pametnih telefonov«:  
http://www.knowyourlifestyle.eu/images/uploads/kyl_1_handy_slo.pdf 

Spletni zapis »Creating less trash at school«:  
https://www.pca.state.mn.us/sites/default/files/w-hhw1-12.pdf

Spletni zapis »This Plantable Coffee Cup May Change The Way You See Waste«:  
http://www.huffingtonpost.com/2015/03/03/plantable-coffee-cup-kickstarter-reduce- 
reuse-grow_n_6795524.html 

Spletni zapis »Pomen ponovne uporabe«: https://en.wikipedia.org/wiki/Reuse 

Spletni zapis »Reuse in the Garden«: http://www.somersetwaste.gov.uk/more/reuse/garden/ 

Spletni zapis »Recycling Guide – Reuse everyday item!«:  
http://www.recycling-guide.org.uk/reuse.html 

Spletni zapis »50 clever ways to reuse your trash and not play into the throw-away society«:  
http://readynutrition.com/resources/50-clever-ways-to-reuse-your-trash-and-not-play-into-the-
throw-away-society_11022015/ 

Spletni zapis »How to make your own biodegradable seed pots«:  
http://www.therural.co.nz/country-living/DIY-biodegradable-seed-pots 

Vprašanja za diskusijo

Predstavljaj si življenje v večjem gradu, kot je bil npr. Versailles, ki je štel nekaj sto prebivalcev od 
gospode do služabnikov. Koliko odpadkov so proizvedli včasih in kam so jih dali? 

Koliko odpadkov bi v takšnem gradu proizvedli z današnjim načinom življenja in kakšne probleme bi 
povzročali?

Kaj pomeni izraz, da smo »vrzi proč« družba?

Koliko let je potrebno, da se razgradi plastična vrečka?

Katere države so opustile uporabo plastičnih vrečk v trgovinah? Bangladeš, Ruanda, Izrael, Kanada, 
Maharaštra (država v zahodni Indiji), Bocvana, Kenija, Uganda, Južnoafriška republika, Tajvan, Sin-
gapur, Irska, Kitajska.

Vseh odpadkov se ne da reciklirati, zakaj torej ne zmanjšamo količine odpadkov?

Kakšna je razlika med recikliranjem in ponovno uporabo?

Ali je zamisel ponovne uporabe nekega izdelka nova, ali pa so jo poznali že naši predniki?

Razmisli, ali se s ponovno uporabo nekega izdelka/embalaže količina odpadkov bistveno zmanjša?

Kako bi lahko doma zmanjšali količino odpadkov oz. odpadke ponovno uporabili?

Priloga 13. Ponovna uporaba materialov (pdf).

Priloge

   EVALVACIJA

Predlagana evalvacijska orodja

• Izdelava miselnega vzorca na temo embalaže: kaj je embalaža, sestava, problematika ter 
rešitve.

• Učenci naj v skupinah raziščejo problematiko izbranih vrst odpadne embalaže in rešitve ter 
ugotovitve predstavijo ostalim sošolcem (plastične vrečke, tetrapaki, plastenke…).

Računalnik in spletni dostop.

Prazne rolice WC papirja.

Zemlja za sajenje.

Semena.

Podstavki.

Učni pripomočki

45 min
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1.   SMETI

2.   SMETI PO SVETU

   EVALVACIJA

Učenci se zavedajo nevarnosti smeti za ekosistem, živali, ljudi in planet.

Učenci spoznajo, da lahko vsakdo prevzame dejavno vlogo pri zmanjševanju  
problema smeti in tratenja virov.

6 - 10 let

2 šolski uri 
in 30 minut

slovenščina 
spoznavanje okolja 
angleščina

starost      

trajanje

šolski predmeti
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Učence vprašamo, kako bi razložili, kaj so to smeti.  Razložimo jim, da so to odpadki, ki so  
odloženi na napačna mesta. Ljudje lahko smeti vržejo v naravo ali kam drugam, lahko jih  
odpihne iz smetnjaka ali smetišča in nato končajo kjerkoli. Smeti so nevarne ljudem in živalim.

Predvajajte jim kratek film »Litter Awareness«, da si bodo učenci lažje predstavljali temo. 

Pokažemo jim nekaj običajnih vrst embalaže in ostalih izdelkov, ki so povezani z nakupovanjem 
hrane in potrošnjo (Priloga 14b): plastenka, plastična vrečka, kozarčki, ovitki in konzerve. 
Učence prosimo, da poimenujejo te predmete in za kaj jih uporabljamo (plastični pribor se  
uporablja na rojstnodnevnih zabavah, itd.).
Drug niz slik prikazuje iste izdelke kot smeti, ki onesnažujejo okolje. Vprašamo učence, kaj  
mislijo, da se bo zgodilo v vsaki situaciji (npr. kaj se bo zgodilo z želvo, ki je plastično vrečko?).

Slike lahko izberete po želji, glede na poudarek, ki ga želite. Lahko pa tudi naročite učencem, 
naj narišejo situacijo, ki so jo sami videli (npr. smeti v parku).

Pogovor o tem kaj lahko storimo sami, da zmanjšamo število odpadkov in posledično tudi 
smeti, ki ogrožajo naravo in nas.

Učence vprašamo po rešitvah, ki odgovarjajo situacijam, prikazanim v prejšnjih fotografijah.

Učencem razložimo, kako velik vpliv ima na količino odpadkov in smeti tudi pametna izbira 
izdelkov v trgovini in ne samo ločevanje odpadkov. Hrana je dandanes namreč močno  
zapakirana.

Po razpravi jim pokažemo slike (Priloga 14b), kjer so predstavljene alternative izdelkom  
za enkratno uporabo, ki onesnažujejo okolje (npr. vrečke za ponovno uporabo, steklenice  
za vodo,…), in jih vprašamo:
»Ali ste že kdaj uporabili katerega od teh izdelkov? Katere izdelke se da reciklirati?«

Delo v skupinah
Učencem damo nalogo, naj se pogovorijo o načinih, kako prepričati druge ljudi, da kupujejo 
stvari s čim manj embalaže, reciklirajo, odlagajo smeti v zabojnike in uporabljajo bolj trajnostne 
alternativne možnosti. Vsaka skupina si izmisli 2 do 3 slogane, ki gredo lepo v ušesa in jih bomo 
uporabili v 2. dejavnosti. Pred tem učencem razložimo, kaj je slogan, kako naredimo dober 
slogan, kako se razlikuje od ostalih besedil, katere vrste besed  - pridevnikov/samostalnikov po 
navadi vidimo v sloganih itd.

Neobvezno: učencem lahko ponudimo vnaprej pripravljen izbor besed, iz katerih lahko izbirajo. 

Drug slogan si učenci lahko izmislijo individualno, kar daje učitelju možnost, da oceni njihova 
znanja in spretnosti pri uporabi besedišča z namenom doseganja določenega učinka. 

Na kratko povzamemo, kaj smo se naučili v prvi dejavnosti in učence prosimo, naj ponovijo,  
kaj so se naučili o smeteh in njihovih slabih učinkih. 

Učitelj prebere zgodbico »King Wastealot's picnic« (na voljo tudi v slovenskem jeziku,  
Priloga 14c). Zgodbica osvetli nekatera vprašanja o smeteh, kar vodi v zanimiv pogovor  
o problemih, ki jih prinaša smetenje.

Učencem postavimo vprašanja, kot so:
• Kdo mi lahko pove, koliko časa je potrebno, da bananin olupek ali pa jabolčni ogrizek  

popolnoma zgnije?
• Koliko časa je potrebno, da se razgradijo jogurtovi lončki in ovitki embalaže?

Ob tem se spomnimo na alternative embalaži, ki so bile omenjene v dejavnosti 1.

Neobvezno: učenci lahko izvedejo raziskavo. V en lonček z zemljo zakopljejo ogrizek jabolka,  
v drug lonček pa plastično embalažo. Čez 10 dni pogledamo, kaj se je zgodilo.

Lahko izberete tudi kakšno drugo zgodbo ali pa priredite to, ki je predlagana. 

Učitelj pokaže učencem kratek film »Carbon Footprint«, s katerim še enkrat poudarimo, kako  
dolgo je potrebno, da se smeti razgradijo. Ob tem imajo velik vpliv na okolje in ekosisteme –  
rastline, živali itd.

Predstavitev (PPT) »Litter around the world«.
Otroci naj se zavedo, da pri nas komunalna podjetja odvažajo smeti skoraj vsak dan, v nekaterih 
drugih državah pa ne.
Po predstavitvi se z učenci pogovarjamo:
• Kaj lahko naredimo, da ZMANJŠAMO količino odpadkov?
• Kaj vse je možno reciklirati?
• Kaj lahko odložimo v zabojnik za organske odpadke in kaj v kompostnik ali na kompost?
• Kako lahko recikliramo naše smeti na ustvarjalen način? 
• Predloge učencev lahko zapišemo na tablo in jih upoštevamo za morebitne prihodnje  

projekte. 

Učencem pokažemo kratek film »Landfill harmonic orcestra« in z njim prikažemo ustvarjalen 
način za recikliranje odpadkov, ter kakšno je stanje glede odpadkov na drugem koncu sveta  
(Paragvaj). Z učenci se pogovorimo o zgodbi v videu. 

Projektno delo: učitelj z velikimi črkami zapiše slogane iz dejavnosti 1 na kartone/plakate.  
Učenci delajo v skupinah: na te črke nalepijo zbrane odpadke. Tako bomo dobili barvita  
sporočila o smetenju. Plakate obesimo v učilnico ali drugje po šoli. 

5 min

15 min

10 min

5 min

20 min

1.    SMETI

15 min

2.    SMETI PO SVETU

5 min

10 min

15 min

15 min
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Učila

Kratek film »Litter Awareness«: https://www.youtube.com/watch?v=U672GQl2biE 

Zgodbica v angleškem jeziku »King Wastealot's picnic«:  
http://www.cprenorthants.org.uk/media/activities/king_wastealots_picnic_booklet.pdf 

Kratek film »Carbon footprint«: https://www.youtube.com/watch?v=D8-eCbDbu-8 

Kratek film »The Landfill Harmonic Orcestra«: https://www.youtube.com/watch?v=UJrSUHK9Luw   

Navodila za odlaganje v zabojnik za organske odpadke in kompostnik:                                       
http://www.snaga.si/locevanje-odpadkov/organski-biolosko-razgradljivi-bio-odpadki 

Vprašanja za diskusijo

Kaj so smeti?

Kakšne težave lahko smeti povzročijo?

Kaj lahko storimo, da zmanjšamo količino odvrženih smeti?

Kako dolgo se smeti razgrajujejo?

Kako lahko sami zmanjšamo količino ustvarjenih odpadkov?

Katere odpadke lahko kompostiramo?

Povejte, kako lahko recikliramo na ustvarjalen način? 

Priloga 14a. Slike smeti in možnih alternativ (pdf).

Priloga 14b. »Litter around the world (ppt.)«.

Priloga 14c. Prevod zgodbice »King Wastealot's picnic« (pdf).

Priloge

   EVALVACIJA

Predlagana evalvacijska orodja

• Učenci naj za domačo nalogo zapisujejo, kaj vse odvržejo v koš za smeti pri njih doma  
 tekom 3 do 4 dni. Učenci naj naredijo seznam ali kako drugače označijo tiste smeti, za 
 katere mislijo, da se jih da reciklirati, in v katere zabojnike jih je potrebno odložiti.

• Učenci še enkrat naredijo seznam smeti, ki so v času 3 do 4 dni končale v košu. Tokrat 
 naredijo seznam tistih smeti, za katere mislijo, da bi jih lahko odvrgli v koš za organske 
 odpadke. 

Računalnik, dostop do spleta in projektor.

Kartoni (plakati), lepilo, škarje, markerji, čiste smeti (embalaža, ovitki, pokrovčki ipd.).

Učni pripomočki

45 min



Inštitut za trajnostni razvoj je v evropskem partnerskem projektu »EAThink2015 – Jej lokalno, misli  
globalno!« povezal svoj program Šolski ekovrtovi z globalnim učenjem.

Program Šolski ekovrtovi od konca leta 2010 vzgojiteljem in učiteljem od vrtcev do srednjih šol daje  
navdih in znanja za oblikovanje, oskrbo in učno rabo lastnih ekovrtov. Do leta 2017 je skozi program  
šlo že prek 400 šol in vrtcev, od katerih ima večina danes svoj vrt.

Projekt EAThink2015 je dodal globalno razsežnost, saj je njegov cilj okrepiti kritično razumevanje  
in aktivno sodelovanje evropskih učencev in učiteljev na področju globalnih razvojnih izzivov, s  
poudarkom na trajnostnih prehranskih sistemih in malih kmetijah. 

V okviru projekta smo izvedli približno 250 različnih dejavnosti za šole. Oblikovali pa smo tudi deset  
globalnih učnih enot, ki jih skupaj s štirimi izbranimi učnimi enotami iz drugih držav objavljamo v tem  
priročniku.

Upamo, da bodo učitelji z veseljem posegali po tem priročniku in si želimo, da bi se res nadvse uspešno  
povezovanje šolskih ekovrtov in globalnega učenja nadaljevalo tudi v prihodnje. Še zlasti pa si želimo,  
da bi obe dejavnosti kmalu našli pot v redne šolske učne načrte.

Kontakt:

Inštitut za trajnostni razvoj -  
Institute for Sustainable Development

Pisarna:  Trubarjeva 50
  SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.:  +386 1 43 97 460

Splet:  www.itr.si 
  www.solskiekovrt.si
  http://eathink2015.org/sl/ (Priloge) 
  fb: ITR, Šolski ekovrt

 

Projekt poteka v letih 2015 - 2017. Izvajajo ga partnerji iz 12 državah EU:

Evropsko leto 
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Projekt sofinancira Evropska unija:

Partner v Sloveniji:

Inštitut za trajnostni razvoj 
s programom Šolski ekovrtovi



Inštitut za trajnostni razvoj je v evropskem partnerskem projektu »EAThink2015 – Jej lokalno, misli globalno!« 
povezal svoj program Šolski ekovrtovi z globalnim učenjem. 

V okviru projekta smo med drugim oblikovali tudi deset globalnih učnih enot, ki jih skupaj z izbranimi učnimi 
enotami iz drugih držav predstavljamo v tem priročniku. Upamo, da bodo učitelji z veseljem posegali po njem  
in si želimo, da bi se res nadvse uspešno povezovanje šolskih ekovrtov in globalnega učenja nadaljevalo tudi  
v prihodnje. Še zlasti pa si želimo, da bi obe dejavnosti kmalu našli pot v redne šolske učne načrte.
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