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TRAVNIKI NA CERKNIŠKEM JEZERU 
(Navodila za učitelje) 

 
 
Učni list Travniki na Cerkniškem jezeru je namenjen obravnavi in utrjevanju učne teme Travnik 
pri predmetu Naravoslovje v 6. razredu devetletke. Učni list naj bi učenci izpolnili tekom 
naravoslovnega dne. 
 
Predlagana izvedba naravoslovnega dneva in učni list vključujeta uresničitev naslednjih 
vzgojno-izobraževalnih ciljev iz učnega načrta za predmet Naravoslovje v 6. razredu: 
 

 učenci se seznanijo z bistvenimi značilnostmi gojenih in negojenih travnikov, 
 spoznajo najpogostejše družine travniških rastlin v svoji okolici in njihove 

predstavnike, 
 poučijo se o pomenu negojenih travnikov za preživetje nekaterih redkih rastlinskih in 

živalskih vrst, 
 seznanijo se s pomenom in vplivi košnje in paše na izbor rastlinskih in živalskih vrst, 
 razumejo pomen rastlin v prehrani rastlinojedih in mesojedih živali. 

 
 
Trajanje: 4 - 5 šolskih ur 
Dolžina poti: 3,5 km. 
 
 
1. Potreben učni material in didaktični pripomočki za izvedbo naravoslovnega dneva: 
 

 Učni listi Travniki na Cerkniškem jezeru; 
 Razni slikovni ključi za določanje rastlinskih in živalskih vrst, na primer: 

- Eisenreich, W. in drugi (2005): Slikovni vodnik Rastline in živali z vami na 
sprehodu. Modrijan, Ljubljana. 

- Skoberne P. (2007): Zavarovane rastline Slovenije – Žepni vodnik. Mladinska 
knjiga, Ljubljana. 

 Bele, N., Božič, L., Medved, A., Nose, M. (2004): Travniki, košnja in kosci - Priporočila 
za pticam prijazne načine gospodarjenja s travniki. DOPPS, Ljubljana.  
Plakat je dostopen tudi na spletni strani http://www.life-kosec.org/ - glej Publikacije – 
Travniki, košnja in kosci (plakat)); 

 Kečerji (neobvezno); 
 Povečevalna stekla ali lončki s povečevalnim steklom; 
 Daljnogledi (za opazovanje ptic); 
 Trda podlaga velikosti formata A4 za pisanje; 
 Več 8 m dolgih vrvic (odvisno od števila skupin učencev), označenih na 2 m ter več 

30-50 cm dolgih lesenih palčk (za vsako skupino po 4), okrog katerih bodo učenci 
lahko speljali vrvico in tako označili kvadratno površino velikosti 2x2 m; 

 Kozarec medu in žlička. 
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2. Potek naravoslovnega dne: 
Naravoslovni dan se začne v Dolenji vasi, konča pri vstopu na Cerkniško jezero pri 
Dolenjem Jezeru. 
 
Dostop: 
Iz Cerknice gre (se pelje) skupina do gasilskega doma v Dolenji vasi. (Avtobus lahko tu 
ustavi in obrne, nato pa se odpelje nazaj do Cerknice in skozi vas Dolenje Jezero do 
parkirišča pred vstopom na jezero, kjer počaka do prihoda skupine.) 
 
Učitelj in učenci gredo izpred gasilskega doma v Dolenji vasi peš čez most preko 
Cerkniščice in nadaljujejo pot proti Dolenjemu Jezeru kot je označeno v Prilogi 1: Načrt poti 
in postankov na 5. strani.  
 

 
G: Gasilski dom (G - glej Prilogo 1 na 5. strani) 
 Učitelj napove potek dela in naredi kratek uvod v "Travišča":  

- Travišče, travnik, pašnik 
- Gojeni, negojeni travniki 
- Ekstenzivno, intenzivno gojeni travniki 

 
1: Zelenica (1 - glej Prilogo 1) 

Skupina se najprej ustavi pri hiši z zelenico na robu vasi (glej Prilogo 1 na 5. strani). 
 Učenci naj opazujejo zelenico pred hišo in jo opišejo. Rešijo naj 1. nalogo z učnega 

lista. Vrste rastlin naj štejejo na površini približno 2x2 m2 in število zapišejo v tabelo 
pod nalogo 8. Prav tako naj na taki površini ocenijo tudi delež zastopanosti trav in 
drugih rastlinskih vrst. Barve naj opazujejo na večjem delu zelenice, prav tako naj 
ocenijo število živalskih vrst.  

 Učitelj in učenci se pogovorijo o lastnostih in vzdrževanju zelenic. 
 

2: Gojeni travniki (2 - glej Prilogo 1) 
 
Skupina naj nadaljuje pot po makadamski cesti, ki vodi proti Dolenjemu Jezeru, kot je 
označeno na priloženi karti Priloga 1: Načrt poti in postankov do mesta, označenega s 
številko 2.  
 
 Učitelj in učenci naj se skupaj pogovorijo o razlikah med travišči, travniki in pašniki. O 

razliki med intenzivno in ekstenzivno gojenimi travniki, o gnojenju, košnji in spravilu 
krme. Učenci naj povedo, kakšni so travniki, ki jih vidijo in utemeljijo svoje opažanje. 

 Učitelj naj učence razdeli v več skupin, katerim določi dele travnikov za opazovanje. 
Izbrani deli travnikov naj bodo različno močno pognojeni, da bo med njimi vidna 
razlika. Vsaka skupina učencev si na izbranem delu travnika s pomočjo palčk in 
vrvice označi kvadrat velikosti 2x2 m2, nato pa rešijo 2. nalogo.  
Barve in živalske vrste naj učenci iščejo na večji površini opazovanega travnika. 
Večjo površino travnika naj raziščejo tudi pri reševanju 3. do 7. naloge. 

 Učenci rešijo 3. do 7. nalogo. Če na opazovanem travniku ne najdejo vseh družin 
rastlin, naj pustijo tam prazno in tabelo dokončajo na vlažnem travniku. 

 Učitelj naj učence opozori, naj ne nabirajo šopkov! Posamezna skupina učencev naj 
odtrga samo po eno rastlino (čim bolj pri tleh), v kolikor je to sploh potrebno! 
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 Učenci in učitelj naj se pogovorijo o ugotovitvah. Učitelj naj poudari pticam prijazno 
košnjo travnikov (glej zloženko Travniki, košnja in kosci (DOPPS)). 7. nalogo naj 
pregledajo kasneje. 

 
3: Negnojeni travniki (3 - glej Prilogo 1) 
 
 Učitelj naj opozori učence na zavarovane rastline (kukavičnice, vodna perunika, 

sibirska perunika, ilirski meček,…), ki jih je prepovedano trgati ali jih kako drugače 
poškodovati! 

 Učenci naj dokončajo 7. nalogo.  
 Učenci naj rešijo 8. do 10. nalogo. 
 Učenci naj se z učiteljem pogovorijo o svojih ugotovitvah. Primerjajo naj ugotovitve 

posameznih skupin in se pogovorijo o razlikah med gojenimi in negojenimi travniki ter 
med različno pognojenimi travniki. 

 Učenci rešijo 11. nalogo. Skupaj pregledajo pravilnost trditev. 
 S pomočjo kartončkov naj sestavijo prehranjevalne verige in splete na travniku. 

Pogovorijo naj se o tem, kakšno okolje je bolj stabilno - tako z velikim številom 
prepletajočih se verig ali tako z majhnim številom. Učenci naj odgovore utemeljijo. 

 Pogovorijo naj se o ohranjanju življenjske pestrosti in o pomenu le-te. Pogovorijo naj 
se o pestrosti na intenzivno in ekstenzivno gojenih travnikih. 

 
4: Vlažni travniki Cerkniškega jezera (4 - glej Prilogo 1) 
 
 Skupina naj nadaljuje pot še kakih 100 m po kolovozu proti jezeru, da učenci lahko 

vidijo vlažne travnike. Te travnike naj primerjajo s tistimi, ki so jih opazovali prej. 
Opazujejo naj spreminjanje vegetacije s spreminjanjem vlažnosti tal. 

 (Če je jezero zelo suho (po daljšem sušnem obdobju, priporočamo predogled terena), 
lahko gredo učenci po kolovozu proti Rešetu, vmes pa z učiteljem opazujejo naravo. 
 Na primernem mestu naj učenci rešijo še 12. nalogo. Glej navodila pod točko 5 

(spodaj). 
 Učitelj strne ugotovitve dneva.) 
 

 V kolikor ne poznate razmer na jezeru, priporočamo, da se skupina vrne nazaj na 
makadamsko cesto in nadaljuje pot proti Dolenjemu Jezeru, kot je označeno na 
priloženi karti (Priloga 1). 

 
5: Suhi gojeni travniki (5 - glej Prilogo 1) 
 
 Med potjo proti Dolenjemu Jezeru naj učenci primerjajo travnike in opazujejo, kako 

kmetje kosijo in spravljajo krmo. 
 Na primernem mestu (pokošeni del travnika) naj učenci rešijo še 12. nalogo. Najprej 

uporabite samo obarvane liste, nato na liste razmažite nekaj medu in ponovite 
beleženje. Učenci naj se pogovorijo o ugotovitvah. Rezultate naj prenesejo v naravo 
(barve cvetov, vonj,…). 

 Pot naj nadaljujejo po glavni cesti proti jezeru, mimo parkirišča do tabel pri Rešetu 
(R). 
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R: Rešeto (R - glej Prilogo 1) 
 
 Pri tablah se učitelj in učenci pogovorijo o Cerkniškem jezeru. Preberejo si besedila 

na tablah in se pogovorijo o varovanju narave na območju Cerkniškega jezera.  
Za tablami je predel jezera, imenovan Rešeto. V tem delu so v dnu številne luknje 
(požiralniki), skozi katere odteka voda iz jezera v podzemlje. Skozi požiralnike v dnu 
jezera odteka voda proti izvirom Ljubljanice v Bistri pri Vrhniki, medtem ko skozi 
ponorne jame v delu jezera, imenovanem Jamski zaliv, voda odteka podzemno proti 
Rakovem Škocjanu in izvira tam kot reka Rak. Več o Cerkniškem jezeru si učitelj (in 
učenci) lahko prebere v Učnem gradivu Ljubljanica. 

 
P: Parkirišče (P - glej Prilogo 1) 
 Odhod. Avtobus lahko pelje po nasipu čez jezero, da bodo učenci videli del 

Cerkniškega jezera. Dober razgled na jezero je z mosta pred Gorico (z gozdom 
porasel otoček. Avtobus lahko obrne pri Ribiškem kotu (na križišču naprej od 
čebelnjakov). 
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Priloga 1: Načrt poti in postankov. 

 
 
 

 

 

  Legenda: 
 

  G: Gasilski dom (začetek poti)    4: Četrta postaja – vlažni travniki 
  1: Prva postaja – zelenica     5: Peta postaja: Suhi gojeni travniki 
  2: Druga postaja – gojeni travniki    R: Table pri Rešetu 
  3: Tretja postaja – negnojeni travniki   P: Parkirišče (konec poti) 


