
Letošnje šolsko leto je prineslo nepričakovane 
izzive, zato se vam najprej iskreno 
zahvaljujemo za vaš trud  in voljo, da ste kljub 
nastali situaciji vztrajali in uspešno izpeljali 
temo šolskega leta 2019/2020: TLA POD 
NAŠIMI NOGAMI.

Jeseni smo se družili na uvodnem srečanju v 
Tihoji, kjer je dr. Nagl iz organizacije ELSA – 
Zveza za tla evropskih mest in občin (European 
Land and Soil Alliance) predstavila tla – kaj 
so, kako nastanejo, kaj jih ogroža, zakaj 
so pomembna in kako jih lahko varujemo. 
Sledila je delavnica, kjer smo se seznanili še 
s prebivalci  in lastnostmi tal ter jih uporabili 
»v talni umetnosti«. Pomladno terensko 
srečanje nam je žal prekrižala epidemija 
nalezljive bolezni COVID-19. Upali smo, da 
bomo lahko skupno druženje nadoknadili v 
jesenskem času. Žal se tudi to ni izšlo in tako 
smo zaključno »druženje« prenesli na splet. 
Pridružil se nam je dr. Marko ZUPAN, univ. 
dipl. ing. kmetijstva iz Agronomskega oddelka 
(Center za pedologijo in varstvo okolja), 
Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani.

Kolega geologa Nina Valand in Rok Brajkovič 
iz Geološkega zavoda Slovenije sta nam 
predstavila, kako poučevati o geologiji s 
priljubljeno igro Minecraft, osvežili smo 
spomin na aplikacijo KamenCheck, ki je lahko 
izjemen pripomoček pri poučevanju vsebin 
geologije in varstva geoloških posebnosti ter 
vas povabili k ogledu dokumentarnih oddaj o 
Geoparku Karavanke,  ki jih je v sodelovanju 
z nami v okviru dokumentarnih serij Naravni 
parki Slovenije posnela TV SLO. Oddaje si 
lahko ogledate v arhivu TV Slovenija.

Prejeli smo številna vaša poročila iz katerih 
odseva vaša energija in zagnanost, da ste 
kljub »preprekam« na zabaven, poučen in nič 
mučen način izpeljali tudi letošnjo temo.

Še enkrat hvala vsem, ki ste vztrajali in 
soustvarjali zgodbo »TLA POD NAŠIMI 
NOGAMI«.

Vaš Karavanke UNESCO Globalni Geopark 
in prijatelja Geoparka Karavanke, vaša 
Marica in Franz
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Dragi prijatelji Geoparka Kara-
vanke!

Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti, OE Peca: 

Metka Tajzel, Janja Gril, Metka Rožen

Srednja šola Labot (MS 
Lavamünd): Melanie Evelin Dohr

Vrtci pri OŠ Matije Valjavca 
Preddvor – Vrtec Storžek: 

Lidija Nograšek

OŠ Črna na Koroškem: Mojca Petrič

OŠ Koroški jeklarji: 
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OŠ Mežica: 
Polonca Bivšek, koordinatorica projekta

Vrtci pri OŠ Matije Valjavca 
Preddvor – Vrtec Čriček: 

Simona Jekovec

OŠ Črna na Koroškem, 
Vrtec Kralj Matjaž: Cecilija Piko

Vrtec Dravograd, Oddelek 
Libeliče: Marjetka Pavlin in Monika Rus

Vrtec Dravograd, Oddelek 
Trbonje: Katja Mori

OŠ Mežica, Enota vrtec Mežica: 
Tanja Bivšek, Mirica Zmrzlikar, 

Štefka Kuserbanj, Vlasta Iglar, Milena Kozlar, 
Eva Zapečnik, Nataša Haber, Mojca Šimenc, 

Tina Skuk, Marjeta Ošlak

BetterGeoEdu – igra Minecraft: 
Nina Valand, mag. inž. geol. in Rok Brajkovič, 

univ. dipl. inž. geol.

Digitalno kamenčkanje z 
aplikacijo KamenCheck: 

doc. dr. Petra Žvab Rožič, uni. dipl. inž. geol.

Dragi prijatelji Geoparka Karavanke!

GEOnovicnik 
TLA POD NAŠIMI

NOGAMI



GEOnovičnik • TLA POD NAŠIMI NOGAMI • Številka 9  |  20202

Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti, OE Peca

Na domovih CŠOD se skupine otrok 
vsak teden menjajo in nekatere 
dejavnosti se odvijejo večkrat v 
šolskem letu. Raziskovanje tal je 
ena bolj priljubljenih delavnic za vse 
starostne skupine učencev. Pri nas ji 
rečemo „Pod mojimi stopali“ in tudi v 
lanskem šolskem letu smo jo večkrat 
izvedli. Dom Peca je obkrožen z 
gozdom, zato se vsi skupaj odpravimo 
tja. Pri enem od naravnih profilov si 
ogledamo in pojasnimo dobro vidne 
plasti gozdnih tal. Potem učenci v 
gozdu v skupinah poiščejo „svoj“ 
del tal in v banjico zajamejo nekaj 
gozdnega opada. Tega natančno 
pregledajo in sortirajo material. Žive 
živali shranijo v opazovalni lonček. 
Skozi voden pogovor ugotovimo kaj 
in zakaj se dogaja z materialom, 
ki so ga nabrali, od kod je prišel in 
kaj se bo z njim zgodilo. Material 
stresemo nazaj na tla in poiščemo še 
več drobnih živali tal. Pogledamo pod 

kamne, pregledamo trhle štore ... in 
lončki so kmalu polni življenja. Med 
tem je veliko vriskanja in cviljenja od 
navdušenja in strahu. S starejšimi 
učenci uporabimo določevalne ključe 
in živali tudi določimo, mlajši „le“ 
opazujejo vedenje živali, gibanje, 
štejejo noge, opisujejo obliko živali 
... Z vodenim razgovorom ugotovimo 
še kakšna je vloga živali v tleh in 
poiščemo odgovor na vprašanje 
zakaj je treba vrt in polje gnojiti. 
Delavnico zaključimo veseli novih 
spoznanj.

Mentorice: Metka Tajzel, Janja Gril in Metka Rožen

V šolskem letu 2019/20 je bila v učni 
program vzgoje in izobraževanja 
podrobno vključena letna tema 
Tla v Geoparku Karavanke. Naš 
namen je bil učencem približati 
pomembnost delujočega sistema 
tal in ga predstaviti na razumljiv, 
stvaren način. Med drugim so 
učenci in učenke spoznali problem 
onesnaževanja tal. Del pouka je 
potekal tudi v bližnjem naravnem 
okolju v obliki šolskih ekskurzij.

V ponedeljek, 4. novembra 2019, 
nas je obiskala gospa Antonia 
Weissenbacher, sodelavka delovne 
skupine Geoparka Karavanke. Pri 
pouku biologije nam je predstavila 
geološke vsebine, še posebej 
podrobneje kamnine, prisotne na 
območju južne avstrijske Koroške. Po 
krajšem predavanju smo v skupinah 

najprej raziskovali sestavine v 
prehranskih izdelkih, v nadaljevanju 
pa surovine, ki sestavljajo naše 
pametne telefone. Na koncu smo 
usvojeno znanje preizkusili z igranjem 
interaktivne igre in se razveselili 
manjše nagrade.

Tudi učiteljski kolektiv se je intenzivno 
ukvarjal z omenjeno letno temo, 
ob tem pa se je udeležil dodatnega 
geološkega izobraževanja v 
Šentlipšu, ki je bilo izvedeno s 
strani delovne skupine Geoparka 
Karavanke.

Srednja šola Labot (MS Lavamünd)

Mentorica: Melanie Evelin Dohr
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Na OŠ Črna smo načrtovali in 
namenili temi “TLA POD NAŠIMI 
NOGAMI” v šolskem letu 2019/2020 
kar 2 dneva dejavnosti: športni dan 
Geopark in naravoslovni dan (Eko in 
Geopark), oba v mesecu maju.

Žal sta pojav korona virusa in 
razglašena pandemija preprečila 
izvedbo teh dveh dni, kot smo si 
jih zamislili. Šolanje je 2 meseca 
potekalo na daljavo; tako smo na 
daljavo izpeljali nekatere aktivnosti, 
ki so jih mnogi učenci z zanimanjem 
in veseljem izvajali.

Učencem smo pripravili PPT 
predstavitev za delo na daljavo z 
nanizanimi aktivnosti (opisanimi z 
besedo in sliko), katere so lahko 
izbirali:
• BIVAK ALI BUNKER ZA GOZDNE 

ŠKRATE,
• IZDELAVA LIKOVNEGA MOTIVA 

IZ NARAVNIH MATERIALOV S 
TAL,

• SLIKA VELIKANKA IZ MATERIALA 
S TAL,

• IZDELAVA DRUŽABNIH IGER Z 
MATERIALI S TAL,

• RAZISKOVANJE GOZDNIH TAL S 
PROSTIM OČESOM ALI Z LUPO,

• POHOD SKOZI GOZD NA 
BLIŽNJO RAZGLEDNO TOČKO 
…

S temo “TLA POD NAŠIMI NOGAMI” 
smo se želeli srečati še v živo v šoli 
oktobra, vendar so nam ponovno, že 
nekateri sprejeti ukrepi glede virusa 
COVID-19 v Sloveniji, onemogočili, 
kar smo želeli izvesti in je bilo tako 
zopet potrebna improvizacija in 
fleksibilnost znotraj manjših skupin 
učencev. Klub temu mislim, da imajo 
naši učenci o tleh pod našimi nogami 
raznoliko in bogato znanje.

Mentorica: Mojca Petrič

OŠ Crna na Koroškem

Z otroki smo spoznali kaj so fosili, 
kako nastanejo in kje v tleh jih 
najdemo. Ugotavljali smo zakaj 
in kako so umrli dinozavri, jih 
spoznali in si pogledali njihova, iz tal 
izkopana, okostja na spletu. Obiskali 
smo Prirodoslovni muzej v Ljubljani. 
V vrtcu smo odkrivali dinozavrovo 
okostje v bazenu z žogicami. 
Nadaljevali smo z branjem knjige 
o vodi. Vodo smo povezali z vsemi 
živimi bitji ter poudarili pomen tal 
pri čiščenju podtalnice. Izdelali smo 
čistilni filter v plastenki ter skozenj 
spuščali blatno vodo ter opazovali, 
kaj je priteklo spodaj. V gozdu so 
otroci s kopanjem ugotavljali, kako 
globoko je zemlja še vlažna. Kar 
so izkopali, so v svojih posodah 
previdno odstirali in iskali majhne 
gozdne prebivalce, ki smo si jih 
ogledali pod povečevalnim steklom 

ter jih fotografirali. S pomočjo 
fotografij smo v igralnici iskali živalce 
v knjigah. Tiste, ki jih najpogosteje 
srečamo v gozdu smo razvrstili po 
velikosti, izdelali pa smo tudi spomin 
iz narisanih gozdnih talnih živali, 
ki smo jih nalepili na pokrovčke. 
Izdelali smo tudi semenske bombice. 
Kar nekaj časa smo čakali da so 
bombice »pognale«, nekaj bombic 
pa je pri tem tudi razpadlo. 

Mentorica: Lidija Nograšek

Vrtci pri OŠ Matije Valjavca Preddvor 
– Vrtec Storžek
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Učenci določenih oddelkov so bili 
seznanjeni s cilji projekta Geopark in 
so izvedli spodaj opisane dejavnosti.
• V okviru naravoslovnega dne, 

15. 11. 2019, je 51 učencev 6. 
razredov sodelovalo pri barvanju 
z naravnimi barvami. Cilj te 
delavnice je bil, da so učenci 
spoznali člane čebelje družine 
in njihovo telo ter ustvarili oz. 
uporabili pripomočke iz narave 
(oglje, veje, iglice, zemljo…). 
Izkazalo se je, da so bili učenci 
zelo inovativni. Na začetku ure so 
bili seznanjeni s cilji, v učilnici so 
imeli na razpolago pripomočke 
iz narave, sami pa so se morali 
znajti in ustvariti izdelek, kar jim 
je tudi uspelo.

• 29. 9. 2020 je 13 učencev 8. 
razredov, ki obiskujejo izbirni 
predmet nemščina pripravilo 
semenske bombice. Iz prsti, 
semen ter vode so zmešali 
gladko maso, z rokami oblikovali 
kroglice ter jih pustili nekaj dni v 
jajčnem kartonu počivati. Kmalu 
smo opazili, da so semenske 
bombice oživele in začele 
poganjati. Učenci iz 2. a, ki so 
vpisani v opoldansko bivanje, pa 
so jih odvrgli na območje pred 
šolo, kjer še ni bila posejana 
trava.

• Lastnosti prsti je ena od tem, ki 
jo spoznavajo učenci 6. razredov 
pri predmetu naravoslovje. Tako 
je 20 učencev, dne 28. 9. 2020, 
preverjalo prepustnost različnih 
vrst zemlje za vodo. Učenci so od 
doma prinesli plastenke, jih po 
navodilu prepolovili, odstranili 
zamaške ter tulce prekrili z 
mrežico. Nato so jih napolnili z 
različnimi vrstami prsti, ki so jo 
dobili na vrtu, bližnjem travniku 
in v trgovini. Vse tri vrste prsti so 
med sabo primerjali po barvi in 
strukturi. Nato pa so opazovali 
katera prst je najbolj prepustna 
za vodo.

• 5. 10. 2020 je 10 učencev 
izbirnega predmeta organizmi 
v naravnem in antropogenem 
okolju raziskovalo gozdna 

tla. Le-ta so namreč življenjski 
prostor številnih živali, gliv in 
mikroorganizmov. Učenci so 
brskali po listnem odpadu, našli 
so veliko različnih živali. Živali so 
poskušali določiti z določevalnimi 
ključi.

• 21. 9. 2020 je 10 učencev 
izbirnega predmeta organizmi 
v naravnem in antropogenem 
okolju raziskovalo prebivalce 
našega komposta. Učiteljica 
je prinesla v šolo zelo dobro 
preperel kompost oziroma 
skoraj že popolnoma predelan 
kompost-humus. V njem so učenci 
v parih iskali različne organizme. 
Učenci so bili presenečeni, ker so 
našli zelo veliko različnih živali. 
V kompostu so našli zelo veliko 
deževnikov, kar jih je presenetilo. 
Poleg deževnikov so našli železne 
kačice, kočiče, strige, stonoge, 
različne ličinke (ličinka majskega 
hrošča, ličinka bramorja) …

OŠ Koroški jeklarji
Mentorici: Janja Spanžel in Simona Grenko
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Korak naprej, nazaj, levo, desno … 
pogled navzgor, navzdol … Vidim 
ogromno skalo, listje šelesti, ptički 
žvrgole, pod nogami se lomijo veje, 
drobna bitja želijo pobegniti izpod 
mojih stopal, skrivališče, kamenje, 
mogočno drevo … Vse to in še več 
smo z letošnjo temo „Tla pod našimi 
nogami“ odkrivali v OŠ Mežica. 
Izvedli smo Geoprojektni dan na 
daljavo in to v vseh oddelkih šole.

Geološko zgradba in okolica naše 
pokrajine je res raznolika in zato tudi 
tako čudovita. S ppt predstavitvijo 
so učenci uvodoma spoznali Franza 
in Marico, sami pa so takoj postali 
raziskovalci. Najprej so si pogledali 
posnetek Geopark Karavanke – 2. 
del, nato pa so raziskali nekatere 
spletne strani, ki so povezane 

z Geoparkom Karavanke in se 
preizkusili v igrah in kvizih. Sledile so 
aktivnosti na terenu. Izbirali so lahko 
med 9-imi predlogi: 
• ustvari bivak ali „bunker“ za 

gozdne škrate,
• naredi svoj motiv s pomočjo vej, 

listja, maha, iglic, kamenčkov …
• naredi „SLIKO VELIKANKO“ v 

svoji naravni velikosti,
• ideje za prosti čas …
• naredi sam „KALILNIK“,
• raziskovalna naloga „GLEJ GA 

FIŽOLČEK“,
• OSNOVNI VOZLI (prikaz preko 

videa),
• „s svinčnikom na sprehod“,
• „pohod na Volinjak“.

Učenci so se odlično odzvali. Uživali 
so na terenu, bili so raziskovalci, 

ustvarjalci in občudovalci.

Res je bilo poučno, zabavno in prav 
nič mučno!

Mentorica: Polonca Bivšek, koordinatorica projekta

OŠ Mežica

Gozdna igralnica
Z otroki se vsako dnevno gibamo 
v naravi, v gozdu, ki ga imamo v 
bližini. Otroci raziskujejo in odkrijejo 
vedno kaj novega. Z otroki smo 
raziskovali kaj vse lahko najdemo 
v gozdni stelji.  V gozd smo odnesli 
veliko belo platno. Tla po katerih 
smo hodili smo „prenesli“ na platno. 
Z opazovanjem smo odkrili različne 
živali. Največ je bilo deževnikov. 
Našli smo še stonoge, hrošče, ki se 
hranijo z gnijočim listjem in lesom. 
V stelji smo opazli tudi rastline, ki so 
vzklile iz semen. 

Nekaj gozdne stelje z nepoznanimi 
živalmi smo prinesli v vrtec. Opazovali 
smo jih z lupami. Ličinko, ki je nismo 
poznali smo poiskali v enciklopediji 
Živali. Odkrili smo, da je to ličinka 
pokalice. Njihova ličinka se imenuje 
struna, živi pod zemljo in povzroča 
veliko škodo številnim rastlinam, 
saj se hrani z njihovimi koreninami. 

Našli smo tudi ličinko trepetavke. 
Trepetavka je muha, ki spominja 
čebelo ali oso in se ji zato številni 
plenilci raje izognejo. Opazovali 
smo ličinko lešnikarja. Lešnik pade 
z drevesa, ličinka spleza na plano v 
prsti pa se spremeni v odraslo žival.

Pripravili smo semenske bombice 
iz gline, prsti, vode in semen. 
Sestavine smo med seboj zmešali 
v maso primerno za oblikovanje 
kroglic. „Packanje“ po blatu se je 
otrokom zdelo zelo zanimiv tako, 
da ni bilo problema pripraviti 
semenskih bombic. Odnesli smo jih 
v našo gozdno igralnico, kjer smo jih 
posadili v gozdno gredico. 

Spoznali smo tudi „gospoda“ krta. 
Prebrali smo več slikanic kjer nastopa 
krt in se naučili deklamacijo Miška 
in krt.  Izdelali smo prstno lutko in 
ustvarjali različne kratke lutkovne 
predstave.

Mentorica: Simona Jekovec

Vrtci pri OŠ Matije Valjavca Preddvor 
– Vrtec Cricek
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Tla pod našimi nogami smo v 
našem vrtcu raziskovali v različnih 
letnih časih. Ker smo ugotovili, 
da so raznolika, smo se odločili, 
da se vsaka skupina otrok v vrtcu, 
osredotoči na eno področje. Tako 
smo raziskovali:
• Bogastvo vrta
• Življenje na travniku
• Čudeži gozda - gozdna igralnica
• Vodno kraljestvo
• Mali hišni ljubljenčki

Ob koncu raziskovanja, smo izdelali 
plakate, ki so vsebovali fotografije 
raziskovanja ali pa raziskovanje 
otrok na tleh. Podali smo se na 
teren in z lupami opazovali majhne 
živali, ki smo jih odkrili pod listejm, 
med travo, kar v igralnici ali ob robu 
potoka, gozda. Otroci so se igrali s 
kamni, nabirali pesek in prst, se igrali 
s kamenjem, listjem, koreninami, 
presipali ... V prst smo sejali semena 
in opazovali spremembe semen, 
podlage in rast rastlin. Iz slanega 
testa smo oblikovali pridelke, živali, 

barvali kamne ... Izdelali smo 
družabno igro “Popotovanje po 
travniku” in se jo igrali.

Naredili smo HOTEL ZA DEŽEVNIKE: 
Nabrali smo suho listje, ga dali v 
veliko stekleno posodo, iz travnika 
prinesli deževnike in jih dali v listje in 
prst. Skozi leto smo opazovali, kako 
so spreminjali listje v humus.

Naše raziskovanje tal smo v vrtcu 
zaključili s skupno razstavo izdelkov 
in plakatov za starše.

Mentorica: Cecilija Piko

OŠ Crna na Koroškem,
Vrtec Kralj Matjaž
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Kot ste že sami povedali, se v tem letu 
aktivnosti na to temo niso odvijale 
tako, kot smo si jih zamislili. Vendar 
se je na koncu vse lepo izteklo in naša 
doživetja, po vrnitvi nazaj v vrtec (ob 
koncu pandemije virusa covid-19) 
so bila izjemna. Projekt z naslovom 
„Tla pod našimi nogami“ smo izvajali 
dva tedna in sicer z vsakodnevnim 
odhodom v naravo. Sprva smo se 
odpravili (po asfaltni, peščeni in 
travnati podlagi) v gozd, kjer so 
otroci ob najini spodbudi odkrivali in 
spoznavali gozd kot prijetno okolje, z 
različnimi možnostmi za igro. Tam so 
se igrali, spraševali, primerjali živa 
bitja, rastline in naravni material.  Z 
otroki smo se pogovarjali o doživetjih 
in predvidevanjih. Spodbujali sva jih 

k razmišljanju in iskanju lastnih poti 
pri reševanju problemov. Opazovali 
smo naravo, živali in naša tla pod 
nogami. Zavedno smo jih opisovali, 
jih preizkušali, se na njih igrali in 
gibali. Kasneje smo v odkrivanje tal 
vključili še polje in travnik ter na naših 
poteh uživali v sobivanju z številnimi 
živimi bitji.

Mentorici: Marjetka Pavlin in Monika Rus

Vrtec Dravograd, Oddelek Libelice

Žarenje v majhnih očeh, radovednost 
prepletena z vznemirjenostjo ob 
razmišljanju, predstavljanju kaj vse 
se skriva na tleh pod našimi nogami 
in velikokrat tega niti opazimo ne. Ker 
naša radovednost ne pozna meja, 
smo tudi mi vzeli stvari v svoje roke in 
se podali na pot raziskovanja naših 
tal po katerih vsakodnevno hodimo. 
Skupaj z otroki smo odkrivali in 
spoznavali, da so tla prostor, kjer se 
srečujeta živi in neživi svet. Ugotovili 
smo, da so naša tla dom mnogim 
majhnim živalim, katere kdaj pa 
kdaj niti opazimo ne. Hitro smo 
se spremenili v mahjne detektive, 
v roke vzeli povečevalna stekla in 
spoznavali svet majhnih živali ter 
rastlin, kateri so sestavni del naših 
tal. Pogovorili smo se o domnevah, 
kaj vse bodo skrivala tla pod našimi 
nogami ob sprehodu do gozda. 
In res, na poti smo srečali mnoge 
majhne živali in rastline. Opazili 
smo mravjišče, našli gosenico, 
polža, deževnika ter podrobneje 
opazovali sestavo in barvo zemlje. 
Zemljo smo tipali, vonjali ter iz nje 
tudi oblikovali. Posebej razveselila 
nas je pikapolonica, ki nas je 

spremljala celo pot. Ob prijetnem 
pohajkovanju so se otroci spomnili 
tudi veliko pesmic o živalih, ki smo 
jih srečali. Tako je bil naš sprehod ob 
prepevanju še lepši in prijetnejši.
Na sprehodu do gozda pa smo na 
naših tleh našli kar nekaj odpadkov 
ter ob tem spoznali, da smo za čisto 
in zdravo okolje naših tal odgovorni 
prav mi sami. In ravno ti odpadki so 
bili tisti, ki so predstavjali naš neživi 
svet tal. Otrokom je bilo raziskovanje 
tal izredno zabavno, zanimivo in 
poučno.

Mentorica: Katja Mori

Vrtec Dravograd, Oddelek Trbonje
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V vrtcu Mežica je v šolskem letu 
2019/2020 pri projektu Geoparka 
Karavanke sodelovalo pet skupin. 
Manjša udeležba je bila posledica 
korona krize, ki se je pokazala v 
spomladanskem času preteklega 
šolskega leta. Dejavnosti iz projekta 
so izvedle predvsem starejše skupine, 
katere vzgojiteljice so vsebine iz 
projekta načrtovale ob pričetku 
šolskega leta. Mlajše skupine 
se izvajanja niso udeležile, saj 
vzgojiteljice po večini to izvajanje 
načrtujejo v spomladanskem času, ko 
strokovne delavke dodobra spoznajo 
otroke, njihove potrebe in želje, zunaj 
postaja topleje in so otroci starejši. 
Na nivoju vrtca vsako šolsko leto en 
dan, poimenujemo ga geo projektni 
dan, namenimo vsebinam projekta 
Geopark Karavanke. V preteklem in 
v začetku letošnjega leta ga na žalost 
nismo izvedli in sicer prav zaradi 
izvajanja vseh potrebnih ukrepov za 
zajezitev širjenja virusa.

Kratka predstavitev dejavnosti po 
skupinah.

Skupini najstarejših otrok, starih 5-6 
let, je bila tema pisana na kožo. 
Zakaj? Večina otrok je že na začetku 
pokazala veliko zanimanje za živi 
in neživi svet. Vsakodnevni sprehodi 
po bližnji in daljni okolici so otroke 
motivirali za pobiranje različnih 
predmetov, lovljenje živali, brskanje 
po gozdnih tleh, vzpodbujali so 
občutek za odgovornost pri skrbi 
za vrtčevski vrt. Vzgojiteljici sta 
zaznali interes otrok in ga izkoristile 
za nadaljnjo raziskovanje, učenje 
skozi igro, različna spoznanja, 
razvoj empatije ter spoštljivega in 
odgovornega odnosa do narave. 
Dejavnosti, katere so izvedli skozi vse 
leto so bile naslednje:
• skrb za eko vrt na dvorišču vrtca, 
• vzgajanje rastlin v igralnici 

(sajenje, zalivanje …),

• seznanitev s čričkom in 
bramorjem (pomoč interneta),

• ustvarjanje slik in mandalov iz 
naravnih materialov,

• slikanje s posebnimi čopiči,
• postavitev in oživitev ustvarjalno- 

raziskovalnega kotička,
• iskanje živih bitij »mrgolazni« v 

gozdnih tleh,
• raziskovanje gozdnih tal.

V projektu sta sodelovali tudi dve 
skupini otrok starih 4-5 let. Tema jih je 
vabila predvsem k raziskovanju tega, 
kaj se dogaja pod našimi nogami. Z 
otroki so spoznavali živi in neživi svet 
tal s pomočjo povečevalnih stekel, 
raziskovalnih  škatel …

Spoznavali so, kdo živi pod našimi 
nogami. Sprva so opazovali 
predvsem živali, ki so jih našli tako 
v gozdu kot na travniku (pajek, 
deževnik, mravlje, tudi kačo …). 
Ugotovili so, da ponekod niso našli 
živali, zato so raziskovali, kakšna 
je prst, kaj je v njej. Razmišljali so, 
kakšen je pomen zemlje za okolje ter 
kako je potrebno paziti naše okolje. 
Poleg neposrednega raziskovanja 
v gozdu in na travniku so odgovore 
na vprašanja iskali tudi v knjigah, 
enciklopedijah ter videoposnetkih. 
Otroci so v naravni učilnici, gozdu, 
predvsem raziskovali. S palicami oz. 
odpadlimi vejami so “pometli” listje 
iz gozdnih tal, se čudili (od kod toliko 
iglic, ki so jih ravno tako odstranili), 
opazovali so barvo prsti in drobne 
živali, ki so se pojavile; mravlje in 
hrošč. Otroci so z izkopavanjem 
temnejše prsti prišli do svetlejše, 
se spraševali po vzroku. Ob tem 
so opazovali prepletenost zemlje s 
koreninami in koreninicami. Otroci 
so ob dejavnosti bili motivirani, 
zagnani, delovni, med seboj so 
komunicirali, se zabavali, razvijali 
domišljijo in učili.

Koordinatorica: Marjetka Ošlak 

OŠ Mežica,
Enota vrtec Mežica

Sodelujoče vzgojiteljice: Tanja Bivšek, Mirica Zmrzlikar, Štefka Kuserbanj, Vlasta 
Iglar, Milena Kozlar, Eva Zapečnik, Nataša Haber, Mojca Šimenc, Tina Skuk
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Tudi mlajši, stari 2-4 leta so veliko 
raziskovali in opazovali. Med samimi 
sprehodi v naravi so že v jesenskem 
času raziskovali gozdna tla, z lupami 
iskali majhne živali in jih opazovali. 
Na tleh so iskali plodove, veje, liste 
in iglice in jih prinašali v igralnico. 
Te so dodali v kotiček z naravnimi 
materiali, katerega so imeli otroci na 
voljo vsak dan za igro in raziskovanje.

Kamne so nabirali v okolici vrtca in 
ob potoku. Bili so različnih oblik, 
velikosti in barv, zato so bili otrokom 
še toliko bolj zanimivi. Otroci so 
kamne pred igro umili in jih posušili. 
Najprej jim je bilo omogočeno prosto 
raziskovanje in opazovanje. Ugotovili 
so, da so kamni različno veliki, da se 
razlikujejo po barvi. Sami so začeli 
kamne preštevati, jih postavljati v 
različne oblike. Poskušali so graditi 
stolp, kamne zlagali v ravne in 
vijugaste vrste. Kasneje so ob pomoči 
strokovnih delavk igro nadgradili in 
jim dodali poučno noto, spoznavanje 
količinskih predstav. Ob spodbudi 
so otroci kamne pričeli razvrščati po 
velikosti. Nekateri so bili postavljeni 
pred velike miselne izzive. Preizkusili 
pa so se tudi v naravni namizni 
igri, kjer so morali na različne črte 
polagati kamne in si ob tem razvijali 
prostorske zaznave.

Najmlajši skupini, kjer so bili otroci 
stari 2-3 leta, je gozd predstavljal 
veliko gibalnih izzivov. Otroci so 
razvijali ravnotežje pri hoji na neravni 
podlagi (premagovali so korenine, 
veje, štore, drobni odpadli naravni 

 material – storže …), navzgor in 
navzdol. V gozdu so imeli veliko 
možnosti spontane igre. Tako so z 
gozdnih tal pobirali storže, iglice, 
palice, se skrivali za drevesi, tipali, 
objemali debla, se povzpeli na štor, 
ustvarjali zvoke z udarjanjem palice 
po palici, palice po deblu, štoru, 
skali, kamna po kamnu, metanje 
kamna v lužo. Na gozdnih tleh so 
lahko opazovali mravlje, hrošče, 
polža lazarja in navadnega polža, 
stenico, ob drevesu, med dvema 
velikima koreninama, so se igrali v 
blatni luži: v lužo pomakali palice, 
pobirali in vanjo vračali velik kamen 
– so rekli, da« lovijo ribe«.

Izvedli pa so tudi eksperiment: »kaj se 
bo ujelo v naše lončke, zakopane v 
zemljo«. Otroci so opazili naslednje: 
»Palca« - drobna vejica, »Druve« - 
več iglic skupaj, »Mavo z’mle vidim«, 
»Listi« …

Pri opazovanju gozdnih tal in 
drevesnih debel, štorov so otroci 
uporabljali povečevalna stekla in se 
na ta način seznanjali z uporabo in 
namenom le teh.

Pri spoznavanju narave so bili 
spodbujeni k uporabi čim več čutil 
(sluh, vid, vonj, otip): »zaprite oči, 
kaj slišite, povohajte, potipajte, 

preizkusite, kaj se je zgodilo ...« in 
odgovarjanju na odprta vprašanja.

Drobne živali so iskali tudi v otroških 
revijah Cicido, sličice so kasneje 
uporabili v plakatu. Plakat so 
popestrili še z izbranimi pesmicami 
o teh živalih. Otroci so pesmice 
prepevali spontano, na sprehodih, 
ko so kakšno od teh živali videli, 
pred kosilom ali ob gledanju 
plakata. Iz odpadnega materiala 
so otroci izdelati  pikapolonico, 
mravljo, metulja, bibo, polža, pri 
tem urili tehnike lepljenja, barvanja, 
slikanja z biba palčko, tudi striženja 
s škarjami in trganja ter razvijali 
predstavo o možnosti ponovne 
uporabe odpadnega materiala. 
Pri vseh dejavnostih so si otroci 
pridobivali nove izkušnje o naravi, 
si širili besedni zaklad in tešili svoje 
zanimanje za naravo.

V času poletnih počitnic so vsi otroci, 
ki so obiskovali vrtec ustvarjali na 
temo »Indijansko poletje«. Otroci so 
veliko hodili v gozd, kjer so se lahko 
igrali, raziskovali naravne kotičke in 
zbirali material (storže, lubje, palčke 
…). S to temo so se otroci vseh starosti 
povezali, si izmenjali pridobljeno 
znanje in zaključili projekt Geopark 
Karavanke nič mučno, vendar zelo 
poučno.



GEOnovičnik • TLA POD NAŠIMI NOGAMI • Številka 9  |  202010

Kamnine in minerale 
uporabljamo že od nekdaj. 
Skozi milijone ali celo milijarde 
let so te surovine nastajale 
v Zemljini skorji in skozi 
zgodovino smo se naučili, kako 
iz njih zgraditi neverjetne stvari. 
A potrebe po surovinah, kot so 
minerali in kovine se močno 
povečujejo, saj jih najdemo 
povsod: v mobilnih telefonih, 
zeleni tehnologiji in naših hišah. 
Kako pa pridobimo litij za 
pametne telefone ali železo za 
gradnjo nakupovalnih središč. 
Ali te surovine pridobivamo 
doma ali jih uvozimo iz drugih 
držav? Kako rudarjenje vpliva 
na naše okolje? Zakaj ne 
recikliramo več? V ozadju stoji 
znanost, ki je temelj razvoja 
moderne družbe – geologija. 
Le ta vsakodnevno vpliva na 
naša življenja, saj je povezana 
s pitno vodo, prostorom za 
razvoj ter sodobnim načinom 
življenja. 

Za učinkovitejše izobraževanje 
o geologiji smo pripravili 
spletno stran BetterGeoEdu, 

ki z uporabo ene najbolj 
priljubljenih iger na svetu 
– Minecraft omogoča 
poučevanje na zabaven 
in dostopen način! Igre so 
prodoren pripomoček za 
povišanje učnega potenciala. 

Učenje ob tem, ko se zabavaš, 
pomaga učencem ohraniti 
znanje, saj je proces bolj 
prijeten in približan zanimanju 
mlajše generacije. BetterGeo 
je dodatek (razširitev) za 
računalniško igro Minecraft. 
Dodatek BetterGeo v igro vnese 
bolj realistično geologijo, z 
vrsto dodatnih kamnin, tal, 
mineralnih surovin, orodij itd. 
Poleg tega dodatek ponuja 
nove izzive za igralca zaradi 
bolj realističnih blokov in 
značilnosti kot tudi možnosti 

izdelave novih produktov iz 
vsakdanjega življenja. Na 
spletni strani BetterGeoEdu 
prav tako najdete raznovrstna 
učna gradiva za osnovne šole, 
ki jih lahko uporabite v učilnici 
ali pa doma in vključujejo 

navodila za izvajanje, nasvete 
in trike kot tudi ves material 
za izvedbo. Namenjena so 
izobraževanju predvsem 
o geologiji, mineralnih 
surovinah, krožnem 
gospodarstvu ter trajnostnem 
razvoju. Vsa učna gradiva so 
na voljo v več različnih jezikih, 
prav tako pa lahko izberete, če 
želite poučevati z računalniki 
ali brez. Vse je brezplačno 
dostopno, brez registracije, 
tako da (se) lahko začnete učiti 
že danes!

Kako poucevati o geologiji s 
priljubljeno igro Minecraft?

Avtorja: Nina Valand, mag. inž. geol. in Rok Brajkovič, univ. dipl. inž. geol.
Geološki zavod Slovenije, projekt BetterGeoEdu
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Digitalno kamenckanje z aplikacijo 
KamenCheck

Avtorica: doc. dr. Petra Žvab Rožič, uni. dipl. inž. geol.
NTF, Oddelek za geologijo

Večina otrok in tudi mnogi 
odrasli se navdušujejo nad 
kamninami. Običajno jih 
zbirajo na izletih in potovanjih 
ter jih doma hranijo kot 
spominke in dekoracijo. 
Splošno zavedanje o 
pomenu in uporabi kamnin 
v vsakdanjem življenju pa je 
navadno zelo slabo. Učenci 
in dijaki v osnovnih in srednjih 
šolah se o kamninah učijo, 
vendar teh vsebin zaradi 
razdrobljenosti med predmeti 
in prenatrpanosti učnih načrtov 
navadno ne razumejo dovolj. 
Z namenom, da okrepimo 
zavest o pomembnosti in 
uporabnosti kamnin ter 
geologiji na splošno, je bila 
izdelana mobilna aplikacija 
KamenCheck (kasneje tudi 
angleška verzija aplikacija 
RockCheck).

Aplikacija KamenCheck 
je digitalni izobraževalni 
pripomoček (e-izobraževalno 
gradivo), ki prispeva 

k izboljšanju kvalitete 
poučevanja in učenja kamnin 
in geoloških vsebin pri 
naravoslovnih predmetih v 
formalnem šolskem sistemu. 
Vsebina temelji na standardnih 
klasifikacijah kamnin in je 
zasnovana na podlagi analiz 
veljavnih učnih načrtov ter 
prilagojena potrebam učencev, 
dijakov, učiteljev in širše 
javnosti. Aplikacija uporablja 
pristop eksperimentalnega 
opazovalnega učenja, 
opremljena je z grafičnimi in 
avdio učnimi dodatki in jo je 
mogoče inovativno uporabljati 
preko tehnik aktivnega 
učenja. Združuje možnost 
interaktivnega učenja tako v 
učilnici kot v naravi.

Aplikacija KamenCheck je 
sestavljena iz treh glavnih 
poglavij: Kamninski ključ, 
Enciklopedija in Mala šola. 
Vsebine poglavij so med seboj 
povezane s povezavami, do njih 
pa lahko neposredno dostopate 
tudi preko glavnega menija. 
Osnovno poglavje predstavlja 
določevalni kamninski 
ključ, kjer z opazovanjem in 
odgovarjanjem na vprašanje z 
da ali ne določite ime izbrani 
kamnini. Pri odgovarjanju so 
v pomoč oranžno obarvane 
povezave v poglavje Mala šola, 
kjer so predstavljene dodatne 
razlage značilnosti kamnin in 
geoloških konceptov. V pomoč 
so tudi kratke razlage in video 
posnetki različnih postopkov za 
določitev lastnosti kamnin, ki 

omogočajo samostojno učenje 
in eksperimentiranje. Odgovori 
v ključu vas bodo pripeljali 
do imena izbrane kamnine 
in poglavja Enciklopedija, 
kjer boste izvedeli več o sami 
kamnini, njenem videzu, 
nastanku in uporabi.

Na podlagi pozitivnih odzivov 
uporabnikov je bila aplikacija 
nadgrajena z interaktivno 
eksperimentalno delavnico, ki 
obsega različne izzive vezane 
na lastnosti mineralov, kamnin 
in surovin. Delavnica temelji 
na aktivnem vključevanju 
uporabnika v proces učenja in je 
prilagojena različnim stopnjam 
znanja. S tem namenom so 
pripravljeni interaktivni učni 
listi, ki vključujejo tudi uporabo 
učne mineraloške in kamninske 
zbirke. Dodatno smo ustvarili 
družabno igro KamenCheck in 
s tem v poučevanje in učenje 
o geoloških vsebinah vključili 
tudi gamifikacijo. Igra povezuje 
vsebine o mineralih, kamninah, 
surovinah in uporabi kamnin 
v družbi. V igro je vključena 
uporaba aplikacije in primerki 
iz učne zbirke.
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Uspešnost projekta in potreba 
po tovrstnem izobraževalnem 
pripomočku se kaže v več kot 
3.000 prenosih (preko 1.200 
aktivnih uporabnikih) slovenske 
verzije KamenCheck in več 
kot 44.000 prenosih (preko 
8.000 aktivnih uporabnikih) 
aplikacije RockCheck. To je 
dobra motivacija za delo 
in nadgradnjo aplikacije v 
prihodnje.

Aplikaciji KamenCheck in 
RockCheck sta brezplačno na 
voljo v Google trgovini in tako 
dostopni vsem zainteresiranim 
uporabnikom. Prilagojeni 
sta za uporabo na napravah 

Android (v načrtu je tudi iOS). 
O vseh novostih in aktivnostih 
nas lahko spremljate na 
Facebook in Instagram profilu 
KamenCheck, spletni strani 
projekta (www.kamencheck.
digied.si) ali nam o vaših vtisih, 
vprašanjih in željah pošite na 
e-pošto: kamen-check@geo.
ntf.uni-lj.si.

Aplikacija KamenCheck je bila 
narejena v okviru študentskega 
projekta StoneKey (razpis “Po 
kreativni poti do znanja 2017-
2020“). Projekt je sofinancirala 
Republika Slovenija in Evropska unija 
iz Evropskega socialnega sklada. Po 
odličnih povratnih informacijah in 
ocenah slovenskih učiteljev, je bila 
aplikacija nadgrajena in prevedena 
v angleščino, pri čemer je nastal 
RockCheck. Prevod in nadgradnja 
sta potekala v okviru Geološkega 
zavoda Slovenije s projektom RM @ 
SCHOOL 3.0, ki ga financira Evropski 
inštitut za inovacije in tehnologijo 
ter v okviru Oddelka za geologijo 
Naravoslovnotehniške fakultete, 
Univerza v Ljubljani.




