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NARAVOSLOVNI DAN v NOTRANJSKEM REGIJSKEM PARKU
9. razred

Zbirno mesto: parkirišče za vasjo Dolenje Jezero

PROGRAM:

1. PRESIHAJOČE JEZERO in OBMOČJE ZAVAROVANE NARAVE

Z avtobusom se odpeljemo do razgledišča. Ob čudovitem razgledu na presihajoče Cerkniško 

jezero na kratko predstavimo delovanje tega kraškega fenomena in zavarovano območje narave 

- Notranjski regijski park.

Zdaj se  vrnemo nazaj na parkirišče. Od tu se bomo sprehodili ob travnikih, jezeru, mimo potoka 

in skozi gozd do kraške jame. Na poti bomo spoznali različne življenjske prostore in živa bitja, 

ki živijo na tem območju.

2. EKOSISTEMI - JEZERO

Najprej se ustavimo ob bregu jezera. Tu se učenci razdelijo v skupine. Opišemo vodno življenjsko 

okolje. Nato se pogovorimo o organizmih, ki tu živijo in skupaj z neživim okoljem tvorijo jezerski 

ekosistem.
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3. VODNI ORGANIZMI in ODNOS ČLOVEKA DO NARAVE

Tu spoznamo predstavnike vodnih in močvirskih rastlin ter posebnice v rastlinskem svetu – 

amfibijske rastline, ki živijo na tem območju. Nato v plitvini ob jezerskem bregu z mrežami 

nalovimo vodne nevretenčarje. Učenci jih razvrstijo po podobnosti, nato vsak v skupini eno 

od živali nariše in opiše. Z uporabo določevalnih ključev živali na podlagi skupnih značilnosti 

razvrstimo v širše sistematske kategorije. Organizme poimenujemo in spoznamo odnose med 

njimi. 

Organizme povežemo v prehranski splet in se pogovorimo o kroženju snovi in razmislimo o 

pretoku energije.

Učenci spoznajo razvojni krog žuželk, ki del življenja preživijo v vodi, del pa v zraku. Nekatere 

med njimi so dobri pokazatelji kakovosti vode, zato se na tem mestu pogovorimo o človekovem 
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vplivu na naravno okolje! Pogovorimo se o onesnaževanju naravnega okolja in o negativnem 

vplivu nekaterih snovi na organizme.

Razmislimo o izmenjavi plinov in različnih tipih dihal pri organizmih z vidika prilagoditve 

organizma na okolje, v katerem živi. Dotaknemo se tudi teme ogrodja živali in krovnih struktur 

(hitinjača, kožne tvorbe).

Bodimo pozorni, z malo sreče lahko vidimo tudi vodne ptice, saj je Cerkniško jezero pravi raj 

zanje! Vzemimo si nekaj časa, uporabimo daljnogled in opazujmo ptice pri njihovem vsakdanjem 

življenju. Opazujemo tudi zgradbo telesa ptic, razmislimo o prilagoditvah v povezavi s 

premikanjem in prehranjevanjem in sklepamo na način njihovega življenja.
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4. EKOSISTEMI - MOČVIRNI TRAVNIK

Ptice so zelo mobilne živali, poleg tega stojimo ob robu poplavnega območja, zato se na tem 

mestu pogovorimo o spreminjanju števila organizmov v ekosistemu.

Najdemo in poimenujemo značilne rastline, ki sooblikujejo ekosistem močvirni travnik. 

Primerjamo število rastlinskih vrst na močvirnem travniku s številom vrst v vodnem telesu (jezero, 

potok). Razmislimo o pestrosti rastlinskih vrst v odvisnosti od neživih dejavnikov okolja.

5. TRAVNIK in MALICA

Spet se odpravimo naprej. Ustavimo se na travniku. Ker smo že lep čas na poti, se odžejamo in si 

privoščimo malico. Po malici nadaljujemo z delom. 

Ugotovimo, katere živali in rastline živijo tu. So drugačne od tistih ob jezeru? Najdemo in 

poimenujemo značilne travniške rastline.

Poiščemo še druge organizme, ki tu živijo, in jih povežemo v prehranjevalni splet. Pogovorimo se 

o odnosih med organizmi in o kroženju snovi v ekosistemu.

Primerjamo vrstno pestrost različnih ekosistemov, ki smo jih do zdaj opazovali. Razmislimo o 

povezavi med pestrostjo rastlin in pestrostjo živali. 
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6. GOZD

Po premoru nadaljujemo pot skozi gozd proti kraški jami. Na poti spoznamo iglavce in listavce 

ter najdemo še značilne grmovne in zelnate vrste. Pogovorimo se o prilagoditvah organizmov 

na življenje v gozdu in o stabilnosti ekosistemov.

Poiščemo še predstavnika kraljestva gliv. Razmislimo o njihovih predstavnikih in njihovi 

uporabnosti ter se pogovorimo o gobah.

Poiščemo predstavnika steljčnic – mah in se  pogovorimo o značilnosti in telesni zgradbi steljk. 

Poiščemo in ogledamo si lišaj - organizem, ki ga oblikuje simbioza rastline in glive.
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Predstavimo še gozdne živali. Če bomo pozorni, lahko najdemo tudi njihove sledi.

7. KRAŠKA JAMA

Nadaljujemo pot do bruhalne jame Suhadolice. Tu spoznamo nastanek in značilnosti kraške 

jame. Učenci izvedejo poskus, s katerim ugotovijo, da je apnenec topna kamnina.

Ob vhodu v jamo učenci opazujejo prisotnost rastlin in razmislijo, zakaj jih v jami ni. 

Pogovorimo se o potrebah rastline za rast in razvoj.

Pogovorimo se o jamskih živalih, o njihovih lastnostih in prilagoditvah na okoljske razmere v 

jami.
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8. BIOTSKA PESTROST in VRNITEV DOMOV

Koliko živali in rastlin živi na tako majhnem območju – Slovenija je ena od vročih točk biotske 

pestrosti. Tokrat smo spoznavali biotsko pestrost Notranjskega regijskega parka. Zdaj pa je 

napočil čas, da se vrnemo domov. Uporabimo zemljevid, na katerega smo vrisali prehojeno pot 

in označili točke, kjer smo raziskovali.

Na naravoslovnem dnevu obravnavamo naslednje teme učnega načrta:

Zgradba in delovanje ekosistemov (jezero, travnik, gozd, kraška jama) s poudarkom na 

gozdu:

- tipi gozda

- značilne vrste rastlin

- prilagoditve organizmov na življenje v gozdu

- fotosinteza – vloga proizvajalcev

- kroženje snovi: CO2 in vračanje ogljika v okolje ter stabilnost ekosistema

- pretakanje energije

- prehranjevalni splet

- glive in bakterije – vloga v ekosistemu

- sožitje – lišaj, mikoriza

Primerjava zgradbe in delovanja ekosistemov: 

- gozd : travnik : vodno telo (jezero, reka) : jama

- spreminjanje števila organizmov v ekosistemu (letni časi, presihanje jezera ...)

- pestrost rastlin in neživi dejavniki okolja 

- pestrost rastlin in ostalih organizmov

Vpliv človeka na okolje: 

- spreminjanje ekosistemov

- onesnaževanje/obremenjevanje okolja – rušenje naravnega ravnovesja

- biotska raznovrstnost in varovanje narave;



8

- bioindikatorji

Razvrščanje živali v sistem:

- uporaba določevalnih ključev

- osnove sistematike – sorodnost organizmov

- sistematske kategorije

Zgradba in delovanje živali:

- živali – potrošniki

- sistematika živali

- telesna zgradba in prilagoditve na življenjsko okolje (tipi dihal, tipi kljunov, oblika stopal ...) 

- čutila in zaznavanje sprememb v okolju

- ogrodje in krovne strukture (hitinjača, kožne tvorbe)

Razmnoževanje, rast in osebni razvoj živali:

- razvojni krog žuželk


