
Meritve po vsem svetu jasno kažejo, da se podnebje spreminja. Znanstvene raziskave potrjujejo, da so glavni vzrok 
za to izpusti toplogrednih plinov, ki jih povzročajo človeške dejavnosti. Kaj so podnebne spremembe? Kateri so vzroki 
in kaj so glavna gonila podnebnih sprememb? S poskusom tople grede spoznamo, kako deluje atmosfera in zakaj 
ima preveč toplogrednih plinov v atmosferi negativni učinek. Kakšni so vplivi podnebnih sprememb na ljudi, živali, 
rastline in naše okolje? S kakšnimi ukrepi lahko blažimo podnebne spremembe in s kakšnimi se jim lahko prilagajamo? 
Prepoznamo zelenje in drevesa kot najcenejši in najučinkovitejši način za blaženje podnebnih sprememb. Kakšna je 
vloga dreves v mestih? Spoznamo tudi delo krajinskih arhitektov, ki so med drugimi zadolženi za načrtovanje zelenih 
površin v mestih. Z merjenjem temperature na prostem ugotovimo, katere površine so najbolj vroče in katere kljub 
sončnemu vremenu ostanejo prijetno hladne.

Namen:
Spoznati, kaj so podnebne spremembe, kaj jih povzroča in katere so njihove negativne posledice. 
Predstaviti nastanek in učinek tople grede. 
Seznanjanje z možnimi rešitvami za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam. Spoznati vlogo 
zelenja, še posebej dreves, v mestih in strokovnjake, ki se ukvarjajo z načrtovanjem zelenih površin – 
krajinske arhitekte.

Učni cilji:
Učenci spoznajo podnebne spremembe, vzroke za nastanek in posledice za živa bitja in okolje. Znajo jih 
prepoznati tudi okoli sebe, v svojem okolju, svojih življenjskih navadah. Delovanje in učinek tople grede 
spoznajo skozi poskus, učijo se o procesu dihanja in fotosinteze. Učenci prepoznajo dobre lastnosti dreves 
ter spoznajo delo krajinskih arhitektov.

Medpredmetno povezovanje:
Naravoslovje in tehnika, družba, geografija, naravoslovje, tehnika in tehnologija (ter kemija).

Material in potrebščine: 
• PPT prezentacija;
• potrebščine za poskus Učinek tople grede: 2-krat večji termometer, prozorna plastenka, namizna luč, 

plastelin, vrvice, lepilni trak, kartonski okvir;
• plakat Zakaj so drevesa dobra?;
• plakat Kakšne so temperature v mestu?;
• 2—5 digitalnih termometrov;

Projekt Prostor za spremembe Društva Pazi!park in Centra arhitekture Slovenije je del Podnebnih akcij Podnebnega programa Mreže za prostor, ki ga 
sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe. Za predstavljena mnenja so izključno odgovorni nosilci 

projekta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor, Eko sklada j.s. ali projektnih partnerjev.

KAJ POČNEJO DREVESA 
V MESTIH?
Delavnica za osnovne šole

Pripravila Društvo Pazi!park in Center arhitekture Slovenije v 
okviru projekta Prostor za spremembe: Trajnostno urejanje 
prostora in preprečevanje podnebnih sprememb.

4., 5., 6. razred 
3 šolske ure
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Aktivnost 1:
Poskus Učinek tople grede. Na samostoječe kartonasto ogrodje pritrdimo 2 
termometra, tako da prosto visita. Pred izvedbo poskusa odčitamo in zapišemo 
sobno temperaturo. Nato en termometer postavimo v plastenko in ga na vrat 
plastenke pritrdimo s plastelinom, tako da čim bolj zapremo odprtino. Na 
določeni razdalji (glede na moč luči in sposobnost termometrov – poskus je 
treba predhodno doma preizkusiti!) postavimo namizno luč, tako da je enako 
oddaljena od obeh termometrov, ter jo prižgemo. Temperaturo odčitamo po 
10. do 30. minutah oz. večkrat po potrebi, dokler se temperatura ne ustali. 
Luč predstavlja sonce, plastenka pa atmosfero, ki ščiti Zemljo pred nizkimi 
temperaturami vesolja. Slika 1: Poskus Učinek tople grede
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• 1-krat piši briši flumaster;
• samolepilni lističi, papir in pisala.

Prostor:
Učilnica, učilnica na prostem, zunanji prostor šole (šolsko igrišče, dvorišče, parkirišče) – sončne in senčne 
lege na asfaltu, travi in pod drevesi.

Navodila za izvedbo:
Delavnica poteka v dveh delih, ki trajata približno 1,5 šolske ure. Prvi del se začne s PPT predstavitvijo, 
med katero izvedemo praktični poskus Učinek tople grede (Aktivnost 1), sklop se zaključi s sodelovalno 
nalogo (Aktivnost 2). Poskus izvedemo čim bolj na začetku predavanj, da spremembo temperature lahko 
spremljamo dalj časa (do konca predavanja lahko večkrat preverimo temperaturo na obeh termometrih). 
Ob PPT predstavitvi predavamo o podnebnih spremembah (kaj so, vzroki in vrste) v povezavi z atmosfero, 
toplogrednimi plini, človeškimi dejavnostmi, ki spuščajo toplogredne pline v ozračje, ukrepi za blaženje 
in prilagajanje na podnebne spremembe, pomenom fotosinteze in zelenja – s poudarkom na drevesih. 
Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z načrtovanjem zelenih površin v mestih, so krajinski arhitekti. Preden 
razložimo, kaj je krajinska arhitektura, izvedemo sodelovalno nalogo (Aktivnost 2), preko katere poskušajo 
otroci ugotoviti, kdo so in kaj počnejo krajinski arhitekti. Sledi kratek odmor in drugi del delavnice zunaj, 
npr. v učilnici na prostem. Ob plakatu Zakaj so drevesa dobra? poteka pogovor o vlogi dreves v mestih in 
njihovih dobrih lastnostih (Aktivnost 3). Ena od koristi dreves v mestih je zagotavljanje sence in s tem bolj 
prijetnih temperatur, o čemer se prepričamo s poskusom s termometri (Aktivnost 4). Učenci na različnih 
prostorih v okolici šole (kot so prikazani na plakatu Kakšne so temperature v mestu?) izmerijo temperaturo 
ter jo vpišejo na plakat. O rezultatih meritev in vzrokih za izmerjene razlike se pogovorimo.
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Slika 3 in 4.: Merjenje temperature 
na različnih lokacijah.
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Aktivnost 2:
Sodelovalna naloga Kaj počnejo krajinski arhitekti?. Učenci vsak zase na 
samolepilne listke napišejo, kaj menijo, kdo so krajinski arhitekti in kaj počnejo. 
Listke nato zberemo in skupaj preberemo odgovore. Izpostavimo, kaj so napisali 
pravilno, in po potrebi dopolnimo. Krajinska arhitektura je dejavnost, ki obsega 
načrtovanje in urejanje odprtega prostora in krajine. Strokovnjak, ki načrtuje 
in oblikuje odprte prostore, se imenuje krajinski arhitekt. Krajinski arhitekt 
se tako ukvarja s krajinskim načrtovanjem, oblikovanjem javnega odprtega 
prostora (zelene površine v mestih – parki, trgi, igrišča, pokopališča, drevoredi 
in ulice, rekreacijske poti ...) in zasebnih zunanjih prostorov (vrtov, dvorišč in 
okolice bivališč ...). Krajinski arhitekti delujejo tudi na področju varstva narave, 
obnove degradiranih površin, urejanja vodotokov, načrtovanja meteornih voda 
in podobno.

Aktivnost 3:
Plakat Zakaj so drevesa dobra? prekrijemo s samolepilnimi lističi, tako da se vidi 
le drevo. Učenci nato sami poskušajo našteti dobre lastnosti, ki jih imajo drevesa. 
Z vsakim pravilnim odgovorom odlepimo listek, ki je zakrival povedano lastnost. 
Plakat po izvedeni delavnici namestimo v učilnico.

Aktivnost 4:
Učence razdelimo v več skupin glede na razpoložljivo število digitalnih 
termometrov (po 1 termometer na skupino). Skupine merijo temperaturo na 
različnih lokacijah v zunanjem prostoru šole: na asfaltni površini na soncu in 
v senci dreves, na travni površini na soncu in v senci dreves (ali grmovja) ter v 
notranjost avtomobila, parkiranega na soncu (če je možno, priskrbi voditelj 
delavnice). Vsaka skupina položi termometer na tla ter počaka nekaj minut, da 
se odmeri temperatura. Rezultate si zapomnijo ali zapišejo. Po zaključku meritev 
se skupine zberejo, poročajo rezultate in jih zapišejo s piši-briši flumastrom na 
plakat Kakšne so temperature v mestu?. Plakat po izvedeni delavnici namestimo v 
učilnico. Meritve lahko opravijo tudi večkrat letno (npr. zgodnja pomlad, poletje, 
jesen) in jih na novo vpišejo na plakat.

Predlogi vprašanj za pogovor z udeleženci:
Kako podnebne spremembe vplivajo na naše življenje?

Slika 2: Plakat Zakaj so drevesa 
dobra?
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Katere dejavnosti v vsakdanjem življenju spuščajo toplogredne pline?
Koliko ogljikovega dioksida (CO2) proizvede povprečen človek v 1 letu?
S katerimi dejanji lahko sami pripomoremo k boju proti podnebnim spremembam, zmanjšanju izpustov 
ogljikovega dioksida (CO2)?
Poznate/Ste že doživeli kakšno od podnebnih sprememb (suša, poplava, neurje ...)?
Ima vaša šola dovolj dreves v okolici?
Kako ste se počutili med merjenjem temperatur na soncu/v senci (vroče, hladno, prijetno …)?

Dodatni viri:
Življenje brez nafte: https://www.youtube.com/watch?v=winJj-1Q3uk, uporabljeno 30. 11. 2022
Fotomontaža posledic podnebnih sprememb v Sloveniji: Razstava Na vroči strani Alp, Umanotera, 
https://www.flickr.com/photos/92788389@N03/sets/72177720300972095/, uporabljeno 30. 11. 2022

Avtorici delavnice:
Katja Štucin in Gaja Trbižan

Kontakt:
pazipark@gmail.com
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