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»MLADI RAZISKOVALCI IZ VRTCA JELKA« 
 

ZAČETNO  NARAVOSLOVJE – BIOLOGIJA 
 

 »Poskusi sam« 
 

 

 
 

KALITEV FIŽOLA, ŽITA IN CVETLICE 
 
 
OTROKOV DOMAČI KOTIČEK JE LAHKO TUDI VRTIČEK. 
Vzgojitelji v vrtcu nudimo otrokom čim več neposrednih izkušenj spoznavanja 
narave z vsemi čutili. Dogajanje v naravi v spomladanskem času lahko otroci 
prenesejo v tudi v domače okolje, pod mentorstvom staršev. 
  
Mesec april je idealen za poizkuse na temo kalitve fižola, žita ali cvetlice. 
Dolžina dejavnosti bo odvisna od procesa samega, oziroma od tega, za kakšne 
poizkuse se boste odločili. 
 
V lonček z zemljo lahko otrok preprosto posadi samo fižolček, ki ga opazuje pri rasti, 
lahko pa se odločite za zahtevnejše cilje. Odvisno od starosti otroka in njegovih 
interesov ter vaših možnosti izvedbe dejavnosti v domačem okolju. 
 
 

 Konkretni cilji: 
 
 Otrok spoznava naravo z vsemi čutili. 
 Neposredna izkušnja, stik  z živim (vzbuditi otrokova čustva). 
 Spoznavanje semen; značilnosti po katerih se razlikujejo semena, ali so si 

podobna: barva, velikost, vrsta, oblika. 
 Otrok razmišlja in ugotavlja kaj potrebujejo semena za rast. Spozna postopek  

in razmere kalitve ter pomen dolžine dneva, vlage, toplote, zraka, rahljanja 
prsti za rast semen.  

 
 
 

 

http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/poskusi_sam.htm
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 Možni materiali 
 

 Fižol, žita in cvetlice: fižol, koruza, čebula, pšenica, leča, mačja trava, česen, 
tulipan, kreša… 

 Različni razpoložljivi viri informacij na temo kalitve fižola, žita, cvetlice 
(strokovne knjige, enciklopedije za otroke). 

 Mešanica komercialne prsti in šote. 
 Opazovalni plastični lonček, steklen kozarec, ročna lupa. 
 Karton, barvice, škarje, lepilo – za grafični prikaz. 
 Voda, zalivalka, vata, folije, papirnate brisače. 
 Okenske police, omara, podporne palice, volna, plastične posode. 
 Digitalni fotoaparat – otrok fotografira postopek dejavnosti.  

 
»MLADI RAZISKOVALCI 1« 

 
Prvi del poizkusov 

 
 
Možni postopki dela so: 
 

A. Zemlja: 

 Spoznavanje prsti, ki je rodovitna za uspešno rast rastlin. 

 Priprava prsti skupaj z otrokom. 

 Sprehod v naravo (gozdna – vrtna prst). 
 

B. Vrtnarija: 

 Otroku omogočimo, da si ogleda delo v vrtnariji, saj bo tudi sam vrtnaril. 
 

C. Iskanje različne razpoložljive literature in virov informacij. 
 

D. Priprava semena: 

 Otrok  pripravi s starši semena od doma ali iz semenarne. 

 Otrok razvršča semena po različnih kriterijih (velikost, barva, vrsta). 
 

E. Priprava poizkusa: 

 Otrok opazuje, primerja in klasificira semena. 

 Otrok opazuje kalitev semena. V ta namen ima svoj opazovalni lonček in 
ročno lupo, ki pa seveda ni obvezen pripomoček.  

 
Semena so lahko zelo različna: meta, blitva, pšenica, kreša, redkvica, bazilika, mačja 
trava, čebulček, buče, česen, solata, sončnice, tulipan in seveda tudi več vrst nizkega 
fižola (bergold, starozagorski, rjav). 
 

http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/poskusi_sam.htm
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Otrok skupaj s starši opazuje semena, jih tipa, razvršča po podobnostih 
(razmnoževanje s semeni, vegetativno razmnoževanje – čebulice), vrstah, barvah.  
 

 
 

 

  
 

Možnost izvedbe - praktična priprava ob obisku vrtnarije ali sprehod v okolici 
doma 

 

 
 

Otroku lahko stik z naravo, predvsem z svetom rastlin, približamo z obiskom 
vrtnarije.  
Preproste razlage: 

 Otrok bo spoznal manjše tople grede, kjer rastejo sadike vrtne zelenjave. 
 

 Otroka bo še posebej zanimalo, zakaj so stekla v vrtnariji rosna. Razložimo 
mu, da je to oblika kondenzirane vodne pare: voda, ki je izhlapela in se 
nabrala na hladnejšem steklu. Rastline so živa bitja, ki dihajo in tudi oddajajo 
vodo. Kadar nam je vroče, se tudi ljudje potimo in si tako znižujemo telesno 
temperaturo. Tudi rastline oddajajo vodo in sicer skozi drobne pore v listih, 
vendar ne zato, ker jim je vroče. Oddajajo jo zato, ker jo imajo preveč. 
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 Otrok bo opazoval veliko toplo gredo, ki je namenjena predvsem za gojitev 
cvetočih rastlin. Prostori v novejših, večjih vrtnarijah so običajno opremljeni z 
najnovejšo opremo, saj vse pomembne veličine (svetloba, temperatura, vlaga) 
upravlja ustrezna elektronika popolnoma avtomatsko; s sprotnim merjenjem 
teh veličin s senzorji vlage, temperature in svetlobe. Tako je mogoče, da 
imamo skozi celo leto na voljo cvetoče rastline.  

 

 Otroka bodo še posebej zanimale mreže za uravnavanje vlage na stropu 
vrtnarije, ki se prav tako pomikajo s pomočjo z motorja. Ob tem bo spoznal, 
kako pomembne so temperatura (toplota), svetloba in voda (vlaga) za 
optimalno rast vseh rastlin. 

 
Kot odlična praktična priprava nam služi tudi prebujajoča se narava, ki jo opazujemo 
na sprehodih v okolici našega doma.  
 

»MLADI RAZISKOVALCI 2« 
 

Drugi del poizkusov 

 
 
CILJI:  

 Ugotoviti vpliv različnih pogojev na kalitev semen fižola.  

 Pogoji se razlikujejo glede na temperaturo (toploto) in svetlobo. Ostali pogoji, 
kot so voda (vlaga), prisotnost zraka in  prst, so  v vseh primerih enaki.  

 Primerjava med razvojem in rastjo (treh) različnih vrst fižola. 
 
 
MATERIALI IN METODE: 

Potrebščine: 

 semena fižola 

 mešanica šote in komercialne zemlje 

 cvetlični lončki, steklen kozarec 

 voda, zalivalka, vata, folije, papirnate brisače 

 ročna lupa  

 digitalni fotoaparat 

 Namen poizkusa: 

Poizkus prikaže razliko med kalitvijo fižola v optimalnih pogojih (sobna 

temperatura), ob odsotnosti dnevne svetlobe (sobna temperatura) in ob nizki 

temperaturi okolice (hladilnik, +2°C).  

http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/poskusi_sam.htm
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Za poizkus uporabimo tri vrste semen in opazujemo tudi razliko med kalitvijo in 

rastjo rastlin treh različnih vrst fižola.  

 Izvedba poizkusa 

Semena fižola namočimo čez noč v vodi. Poizkus prikaže, da na začetku kalitve 

seme nujno potrebuje vodo – seme vpije veliko vode (nabrekanje semena). Fižol treh 

različnih vrst nato posadimo v lončke, v kateri je bila mešanica prsti. Zaradi 

opazovanja procesa kalitve semena posadimo, oziroma razporedimo ob steno 

steklenega kozarca in vpojni papir. Da bi se vpojni papir čim bolje prilegal steni 

kozarca, na dno kozarca vstavimo še vato. V kozarec zatem še nalijemo nekaj vode. 

En kozarec nato postavimo na okensko polico (prisotnost dnevne svetlobe), drugega 

postavimo v temen prostor (omaro) in tretjega v hladilnik. Poizkus  lahko poteka 

približno tri tedne. Mesec april je idealen čas za takšen poizkus. 

 
 
 
METODE DELA: 

 Sajenje semen – dejavnosti z otrokom 
 

Praktični del raziskovalne dejavnosti z otrokom bomo začeli s pripravo ustrezne 
mešanice prsti za rast rastlin. Zemljo pomešano s šoto bomo stresli v plastične 
posode, da jo bomo lahko dobro premešali in zrahljali. Nato bo otrok svoj opazovalni 
lonček napolnil s prstjo. Ob pomoči in svetovanju staršev bo posadil svoje seme – 
bodočo rastlinico.  
Če bo poudarek raziskovalne dejavnosti kalitev fižola, boste v nekaj opazovalnih 
lončkov posadili semena približno treh različnih vrst fižola (ali samo eno vrsto, če jih 
nimate na voljo).   
Vse posajena semena bo otrok zalil z vodo in jih postavil na okensko polico. S tem 
jim bomo zagotovili vse potrebne pogoje za kalitev.  
Nekaj semen v lončkih lahko postavimo v omaro (tema) ali hladilnik v kuhinji 
(toplota).  
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Primer poizkusa s krešo, oziroma mačjo travo: 
 
V plastično posodo bo otrok vstavil vpojni papir ali vato in vanjo posul seme kreše, 
oziroma mačje trave. Vpojni papir ali vato bo navlažil z vodo in posodo postavil na 
okensko polico. 
 

  

  

 
 

 Beleženje podatkov 
   
Za beleženje podatkov lahko skupaj z otrokom pripravimo enostavne razpredelnice, 
v katere bomo začeli beležiti naša opažanja o kalitvi in nadaljnjem razvoju rastlin. 
Otrok bo vnesel podatek za prvi dan v ustrezno okence v razpredelnico, ki jo boste 
oblikovali skupaj z njim. Pri vnosu podatkov naj ima otrok proste roke. Najbolj 
enostavno je, da nariše risbo (lahko tudi po predlogi, če jo imamo na voljo). Še bolj bo 
užival v aktivni vlogi, če bo postopek dela fotografiral z digitalnim fotoaparatom 
(Naloga je primerna za starejše predšolske otroke.)  
 

 Opazovanje kalitve 
 
Po približno dveh dneh bo poleg pričakovane kalitve fižola (v idealnih pogojih) 
kalila tudi kreša in mačja trava, ki jo boste eventuelno posadili v navlaženo vato 
oziroma papir. Ker bodo kalčki še majhni, si boste lahko pomagali z opazovanjem 
skozi ročno lupo iz več zornih kotov.  
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Primerjali boste lahko tudi kalitev fižola, ki ga boste postavili v hladilnik in v omaro. 
Če imate doma na voljo enciklopedijo, boste stopnjo kalitve primerjali s podatki, ki 
so navedeni v njej.  Opazili boste, da je kalitev v temi uspela, medtem ko na fižolu iz 
hladilnika ne bo vidnih znakov sprememb.  
Kljub temi, korenine vedno rastejo navzdol, stebelca poganjkov pa navzgor. Tako 
boste ugotovili, da poganjek lahko raste navzgor, ne da bi bila potrebna svetloba. 
 
 

 Rastline oddajajo vodo – izhlapevanje 
 

Čez rastline lahko namestite zaščitno folijo, da bi mlade rastlinice zaščitili pred 
izsušitvijo. Folijo predhodno preluknjate z malimi luknjicami, da bi rastline lahko 
dihale. Iz zemlje bodo kaj hitro pokukale praktično vse posajene rastline in se 
pognale v bujno rast: kreša, redkvica, leča…  
Otrok bo rastline z zanimanjem opazoval tudi skozi ročno lupo. 
 
Otrok nariše svojo rastlino na kartonček in jo nalepi v razpredelnico. Rastline ne 
pozabite tudi zaliti, vendar previdno, ne preveč.  
Ko boste odstranjevali folije, boste ugotovili, da rastline oddajo vodo, če jo imajo 
preveč – to imenujemo izhlapevanje (potrditev opazovanja v vrtnariji). 
Rastline za svoje življenje potrebujejo vodo. Brez vode hitro ovenijo (izgubijo 
čvrstost) – se povesijo in nazadnje umrejo. Rastlina, ki jo bomo pravilno in redno 
zalivali, bo ostala zelena in čvrsta. 
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 Pomen hrane za rast rastlin 

 
Z otrokom opazujemo tudi pomen hrane za rast rastlin. Le-to dobijo rastline preko 

korenin, iz prsti, v obliki mineralov skupaj z vodo. Vsa potrebna hrana je v semenu 

(pri fižolu, ki je dvokaličnica je to v kličnih listih) in jih potrebuje mlada rastlinica za 

začetek rasti ob kalitvi. Ko se razvijejo pravi zeleni listi, začne rastlina opravljati 

fotosintezo - tako sama proizvaja organske snovi in ni več odvisna od založnih 

snovi, nakopičenih v semenu. Rastlina pri tem potrebuje snovi za nadaljnjo rast tudi 

iz prsti. Npr., po začetni bujni rasti, kreša ki bo posajena le v navlažen papir začne 

odmirati (zgnije) – cca 2 tedna. Otrok bo pri tem odmiranju vonjal vonj po gnitju. 

  
 

  
 Pomen svetlobe za razvoj rastlin 

 
Rastline ki so na prostem, rastejo proti viru svetlobe – soncu. Če iste rastline 
posadimo v notranjem prostoru blizu okna, bodo rasle proti svetlobi. Rastline v vaši 
sobi bodo poskrbele, da bodo njihovi listi v karseda primerni ligi za fotosintezo. 
Obračale se bodo proti svetlobi. Otrok naj dnevno obrača rastline, da bodo rastle 
navpično. Prišel bo do ugotovitve, da zelene rastline potrebujejo svetlobo. Seme za 
kalitev ne potrebuje svetlobe (kar boste opazovali pri fižolu v omari). Ko pa rastlina 
raste, potrebuje svetlobo. Če te ni, v listih ne more nastati klorofil. Ker je pomemben 
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za rast rastline, rastlina vedno išče svetlobo in se ravna po njej. Že mladi poganjki se 
obračajo proti svetlobi. Klorofil omogoča nastajanje sladkorja, ki dajejo rastlini 
hrano za rast in razvoj. Fižol v omari bo rasel proti viru svetlobe, ki bo v notranjost 
pronicala skozi špranjo vrat. Otroka bo presenetila rast fižola v temi, čeprav ne bo 
imel svetlobe. Odsotnost svetlobe se bo odražala na  nekoliko podaljšanem  steblu in 
zmanjšanih listih in manj intenzivni zeleni barvi listov. 
Z otrokom lahko na to temo izvedete še dodatni poizkus. Lonček z rastočo rastlino 
prevrnite. Opazili boste, da se bo steblo rastline v dnevu ali dveh ukrivilo in 
ponovno začelo rasti navzgor. Prišli boste do ugotovitve, da večina rastlin raste 
navzgor (čutijo zemeljsko težnost).   
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 Pomen vrste in kakovosti semena pri kalitvi in rasti rastlin 
 
 

Pri poizkusu z otrokom boste lahko ugotovili, da vsako seme ne vzklije v novo 
rastlinico. Zaradi različnih vzrokov v notranjosti semen nekatera ne vzkalijo.  Opazili 
boste, da različne vrste fižola kalijo različno hitro. Tudi njihova rast, kljub enakim 
pogojem, je precej različna (kar je opazno tudi na primerjalni fotografiji). Manjše 
razlike v kalitvi in rasti rastlin boste opazili tudi med predstavniki iste vrste. Razlike 
bodo v obliki in višini stebel ter obliki in velikosti listov. Skupaj z otrokom lahko za 
hitro rastoči fižol postavite prave opornice iz palic.  
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 Teoretični del kot zanimivost: seme fižola 

Pri fižolu je strok plod, zrno fižola pa seme. Z namočenega semena lahko olupimo 

semensko lupino, ki je del semena. Vse, kar je znotraj semenske lupine, je mlada 

rastlinica (kalček ali zarodek). Fižol je dvokaličnica in ima dva velika klična lista, ki 

shranjujeta založne snovi - predvsem škrob, ki se obarva črno. Klična lista sta z 

listnim pecljem pritrjena na steblo mlade rastlinice. Ko ločimo obe polovici 

rastlinice, prelomimo en pecelj kličnega lista. Nad kličnima listoma sta na steblo s 

pecljem pritrjena mlada prava lista v semenu sta brezbarvna, vendar se bo med 

kalitvijo njuna listna ploskev močno povečala in začela bosta proizvajati klorofil in 

druge elemente fotosintetskega aparata. Iz teh listov se tako razvijejo prvi pravi 

zeleni listi, ki opravljajo fotosintezo (spletna stran »Zeleni škrat«). 

Založne snovi v semenu so skladiščene v kličnih listih in jih potrebuje mlada 

rastlinica za začetek rasti ob kalitvi. Ko se razvijejo pravi zeleni listi, začne rastlina 

opravljati fotosintezo - tako sama proizvaja organske snovi in ni več odvisna od 

založnih snovi, nakopičenih v semenu. Fižol spada med metuljnice (stročnice). 

Semena stročnic vsebujejo poleg ogljikovih hidratov (škroba) tudi beljakovine 

(spletna stran »Zeleni škrat«). 
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 Na katere rezultate smo lahko pozorni ob opazovanju? (odvisno od starosti 
otroka) 

 
Seme fižola v prvem tednu opazujemo zelo pogosto, saj mlade rastlinice po kalitvi 
hitro napredujejo. Temu verjetno botruje kar visoka temperatura v prostoru (okoli 
22°C). Pri tem so razlike v razvoju po kalitvi med tremi vrstami fižola običajno kar 
velike.  
Pri semenu na dnevni svetlobi in v temi (omari) v fazi kalitve ni nobene opazne 
razlike. Fižol bo v obeh primerih vzkalil po približno dveh dneh, ko bo rahlo počil. Iz 
razpoke bo vidna cca 6 – 7 mm dolga koreninica. Na semenih fižola v hladilniku ne 
bo opaziti kaljenja ali kakih drugih sprememb. 
Po približno petih dneh bo lupinica - ovojnica pri eni vrsti fižola že počila. 
Koreninica se bo povečala, iz glavne koreninice bo že izhajalo več manjših belih 
koreninic. Notranjost fižola in začetek koreninice se bo obarval rahlo zeleno. V 
primerjavi s fižolom v omari (v temi) ne bo opaziti razlik. 
Po tednu dni bo fižol na dnevni svetlobi že precej zrasel, razlike v rasti med vrstami 
bodo precejšnje. Fižol bo večinoma zelene barve, razen korenine, ki je rjavo – bele 
barve. Korenina je poraščena z dlačicami. Vrsta, ki bo rasla najhitreje, bo imela že 
poravnano steblo in dva odprta prava lista. Medtem, ko na nekaterih rastlinicah 
pravi listi še ne bodo do konca odprti, pa bo pri najbolj razvitih opaziti tudi že 
poganjek. Na listih bodo vidne listne žile. Klična lista bosta le malce svetlejše barve 
kot prava lista in še vedno dobro ohranjena. Fižol, ki bo rastel v temi, bo prav tako 
rastel naprej. Tudi pri njem bosta opazna prava lista, vendar še ne bosta povsem 
odprta. Steblo bo bolj bledo rumene barve, pa tudi barva listov bo manj izrazito 
zelena. Fižol v omari bo  rasel proti majhni špranji skozi katero bo  pronicala 
svetloba. V obeh primerih se bodo koreninice močno držale in opirale na vpojni 
papir. Na fižolu v hladilniku ne bo opaziti sprememb. 
Približno po dveh tednih se bo steblo fižola na svetlobi podaljšalo in okrepilo. Pri 
najbolj razvitih rastlinah bo opaziti poleg dveh pravih listov že razvit trojnat list ter 
poganjek. Pri rastlinah, ki bodo nekoliko slabše razvite pa bo opaziti poleg pravih 
listov še dva poganjka. Klični list bo izčrpan, nagrbančen in osušen ter bo kazalo, da 
bo kmalu odpadel (odpadli bodo nekje od petnajstega do osemnajstega dne – 
odvisno od vrste). Koreninski sistem bo postal še bolj razvejan. Fižol, ki bo rastel v 
temi, bo imel ob pomanjkanju svetlobe podaljšano steblo in občutno manj klorofila 
(barva celotne rastline je manj izrazito zelena, skoraj rumena). Listi bodo imeli 
manjše listne ploskve, pravi listi bodo ostajali dokaj zaprti. Klična lista bosta prav 
tako rumena, vendar še ne ne bo kazalo, da bi odpadla. Seme fižola v hladilniku tudi 
po tem času ne bo spremenjeno. 

 
 Zakaj je fižol zelo primeren za poizkuse? 

 

 Med rastlinami najdemo tudi fižol in druge zelnate vrste, ki končajo svoj 
življenjski krog v enem samem letu.  

 Fižol omogoča visok odstotek kalivosti semen (vzklila bodo vsa semena v 
optimalnih pogojih), ne glede na vrsto fižola.  

 Razlik med kalivostjo tretiranega ali »običajnega« semena ne bo opaziti, zato 
lahko uporabite razpoložljivega. 
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 Otrok bo presenečen ob velikih razlikah med razvojem mladih rastlinic 
različnih vrst fižola po kalitvi.  

 Otrok bo lahko opazoval precejšnje razlike tudi med rastlinami iste vrste, ki se 
bodo začele z nadaljnjim razvojem (rastjo) počasi izenačevati.  

 Otrok bo navdušen nad dejstvom,  da bo fižol v temi rastel tako dobro, kljub 
odsotnosti enega ključnih pogojev za rast rastlin. 
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TEORETIČNI DEL_  za starše in vzgojitelje 

 
(Možno razlago prilagodimo starosti otroka, njegovim interesom. V prispevku so na voljo starejši podatki; lahko 
jih primerjate z novejšo literaturo.) 
 

Rastline so zemlji najbogatejši, pa tudi najlepši okras. Pa ne samo okras! Brez rastlin ne bi 

bilo živali in ljudi. Rastline dihajo kakor ljudje in živali. Tudi hranijo se. S koreninami 

sprejemajo hrano iz zemlje, z listi sprejemajo hrano iz zraka. Ne morejo pa se prosto gibati 

kakor ljudje in živali. S koreninami so pritrjene v zemljo. Le veje in stebla se jim upogibajo 

zaradi sile vetra. Rastline so naše dobrotnice (Špurova, 1951).  

S temi besedami bi lahko opisali rastline z rahlo čustvenim, romantičnim pridihom. Da pa je 

kraljestvo rastlin (lat. Plantae) resnično obsežno, naj v nadaljevanju navedem nekaj podatkov 

o pestrosti rastlinskega življenja na Zemlji. 

Danes poznamo več kot 300.000 različnih vrst rastlin. So zelo raznolike: med rastline 

uvrščamo nežne, na vlažne življenjske razmere prilagojene mahove iz skupine jetrenjakov, pa 

tudi kaktuse, ki so sposobne preživeti puščavsko sušo in vročino. Med rastlinami najdemo 

fižol in druge zelnate vrste, ki končajo svoj življenjski krog v enem samem letu in 

mamutovčeva drevesa (orjaške sekvoje), ki živijo tisoče let. Prav zaradi velike pestrosti oblik 

so se lahko rastline prilagodile in preživele v različnih okoljih ter naselile skoraj vsa območja 

našega planeta. V tem so bile najuspešnejše kritosemenka ali prave cvetnice, ki so s približno 

250.000 vrstami najbolj razširjena rastlinska skupina. Glive in enocelične alge imajo z 

rastlinami nekatere skupne lastnosti, zato jih po navadi obravnavamo skupaj z rastlinami, 

čeprav ne sodijo med prave rastline (Lovka in sodelavci, 1995). 

In kot zanimivost: kljub vsej pestrosti življenja na Zemlji, je bilo šele z odkritjem zgradbe 

DNK in genoma ter njegovimi nadaljnjimi raziskavami dokončno potrjeno, da vse življenje 

izvira iz enega samega skupnega prednika (čeprav jih je lahko obstajalo več). Poimenovali so 

ga »Luca« (Last Universal Common Ancestor). Genetski kod je (razen nekaj nepojasnjenih 
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lokalnih odstopanj v nekaterih praživalih) v vseh živih bitjih enak: fižol je tako naš daljni 

bratranec in antraks eden naših (evolucijsko) naprednejših sorodnikov (Ridley, 1999). 

Rastline so osnova življenja na Zemlji, saj sodijo med prva živa bitja, ki so se pojavila na njej. 

Za rast in razvoj potrebujejo vodo, sončno energijo in ogljikov dioksid, ki je prisoten v 

zemeljski atmosferi. S fotosintezo si same zgradijo hranilne snovi in pri tem oddajajo kisik. 

Rastlinstvo obnavlja kisik v zraku, ki je nujen za življenje živali in ljudi (Vuga in sodelavci, 

1997). Kot zanimivost: kljub temu dejstvu pa večino kisika, ki ga vsebuje zemeljska 

atmosfera, ne proizvedejo orjaška drevesa deževnega pragozda tropskega pasu ampak drobna 

enocelična bitja, ki prosto lebdi na morski gladini – plankton.  

Rastline kot druga živa bitja delimo (klasificiramo) najprej v največje skupine (kraljestva) 

zatem pa na osnovi skupnih znakov v vedno manjše skupine: podkraljestva, debla, razredi, 

redovi, družine, rodovi in na koncu na vrste. 

 

 

 

 

V ekosistemu 

 

Ekosistem je sistem živali in rastlin, ki 

vplivajo ena na drugo in s svojim okoljem 

predstavljajo zaključeno ekološko enoto. 

Prehranjevalni splet je zapletena mreža 

prehranjevalnih verig v ekosistemu. Vsaka 

prehranjevalna veriga je povezana vrsta 

organizmov, ki je hrana naslednjemu 

členu v vrsti. Rastline izdelujejo svojo 

hrano iz nežive snovi s fotosintezo (so 

avtotrofne) in so vedno prvi členi v verigi. 

Živali ne morejo hrane izdelovati same (so 

heterotrofne) in so odvisne od hrane, ki jo 

izdelajo rastline (Stockley, 1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Življenje in življenjski cikli rastlin 

 

Vse rastline kažejo nekatere osnovne življenjske značilnosti. To so dihanje, prehrana, rast, 

občutljivost (na svetlobo, na vodo, na silo težnosti), izločanje in razmnoževanje. Življenjski 

cikel rastline je napredovanje od začetka do smrti z vsemi spremembami, ki ji to vključuje. 

Včasih so te spremembe nenadne. Rastline po značilnostih življenjskih ciklov delimo na: 

 Trajnice (živijo več let: na koncu rastne sezone izgubijo vse nadzemne dele in 

poženejo znova na začetku naslednje ali pa tvorijo sekundarno tkivo v trajnih steblih). 
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 Dvoletnice (so rastline, ki živijo dve leti, prvo leto rastejo in kopičijo hrano; drugo leto 

pa cvetijo, tvorijo semena in umrejo). 

 Enoletnice (živijo eno leto, v tem času zrastejo iz semena, cvetijo, tvorijo semena in 

umrejo) - (Stockley, 1991). 

 

 

Seme , novo življenje – kalitev 

 

Razmnoževanje je ustvarjanje novega življenja. Vse cvetnice se razmnožujejo s spolnim 

razmnoževanjem, ko se moška gameta (spolna celica) združi z žensko. Po oploditvi se pri 

cvetnicah semenska zasnova razvije v seme. To vsebuje kalček, to je zarodek nove rastlinice 

in skladišči rezervno hrano. Plodnica dozori v plod, ki nosi seme ali semena. Poznamo dva 

glavna načina razširjanja semen: s sejalnimi ali pa zaprtimi plodovi. Poznamo še vegetativno 

razmnoževanje, ki je primer nespolnega razmnoževanja. Pri njem se del rastline lahko razvije 

v celo novo rastlino - ta lastnost se izkorišča pri umetnem razmnoževanju v vrtnarstvu in 

poljedelstvu (Stockley, 1991). 

Kalitev je razvoj v mlado rastlinico. Začne se z nabrekanjem semena na površini tal ali pod 

zemljo, konča pa z razvojem prvih pravih (zelenih) nadzemnih listov. Seme je s semensko 

lupino ali testo obdan rastlinski zarodek (embrio) s hranilnim tkivom (endosperm). Rastlinski 

zarodek ima klične liste (pri enokaličnicah enega, pri dvokaličnicah dva in pri golosemenkah 

več), ki izraščajo iz glavne zarodkove osi. Zgornji del osi je epikotil, njegov končni del pa 

embrionalno stebelce ali plumula. Spodnji del glavne zarodkove osi je hipokotil z 

embrionalno koreninico ali radikulo na svojem koncu. Ko dozorelo seme odpade z matične 

rastline, se posuši in za nekaj časa preide v stanje mirovanja (dormanca). Šele čez čas prične 

seme kaliti, za kar potrebuje ugodne zunanje pogoje (dovolj vode in kisika, primerna toplota 

in včasih tudi svetloba); za življenjske procese porabi energijo iz shranjenih hranilnih snovi. 

Seme vsrka velike količine vode in nabrekne, zaradi česar semenska lupina poči. Iz 

notranjosti semena prodre embrionalna koreninica, ki začne rasti navzdol v podlago. Nadaljnji 

potek kalitve je odvisen od vrste semena. Razlikujemo epigeično kalitev pri kateri se najprej 

podaljšuje hipokotil in nad površino zemlje potisne embrionalno stebelce, zavarovano s 

kličnimi listi (npr. pri fižolu). Pri hipogeični kalitvi se podaljšuje epikotil, ki embrionalno 

stebelce potisne nad površino tal, klični listi pa ostanejo pod zemljo (npr. pri bobu) - (Lovka 

in sodelavci, 1995). 

Seme je torej majhen zavitek, v katerem je shranjeno življenje. Zarodek v semenu ima že vse 

osnovne sestavne dele, ki se kasneje razvijejo v mlado rastlinico, pa tudi zalogo hrane za njen 

razvoj. Zaloga hrane vzdržuje zarodek in daje gradivo in energijo za kalitev semena. Seme 

lahko miruje tedne, mesece ali celo leta, ko pa pride v primerno okolje, nenadoma oživi in se 

razvije v novo rastlino (Burnie, 1995). 
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Kaj se dogaja v rastlinah 

 

Voda in hrana morata iz korenin priti do listov in 

od tam do rastočih delov rastlin. Ta prenos poteka 

po žilah, ki so sestavljene iz cevi. Korenine 

vsrkajo vodo in minerale. Ta nato potuje skozi 

cevi po steblu navzgor do listov. Nekaj vode, ki 

prispe do listov, se uporabi pri fotosintezi, večina 

pa je tam izhlapi. Ta proces se imenuje 

izhlapevanje (transpiracija).  Sladkor iz listov po 

sitastih ceveh potuje do drugih delov rastline. Če 

rastlina izgubi preveč vode, oveni kar dalje lahko 

pripelje do plazmolize in smrti rastline. Sladkor 

lahko potuje v obe smeri, medtem ko se voda 

lahko pretaka v eno smer (Morgan, 1997). 
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Tekočine se v rastlinah pretakajo na več načinov. Prvi je transpiracija, ko pride do pretakanja 

tekočin zaradi večjih koncentracij sladkorjev in soli v celicah listov, ki so izgubile več vode. 

Voda vstopa vanje zaradi osmoze po ceveh  steblih. Voda se v steblih dviga s t.i. kapilarnim 

dvigom, ko molekule tekočine vleče navzgor privlak med njimi in molekulami v steni cevke. 

Pri nekaterih rastlinah potuje voda navzgor še zaradi koreninskega tlaka, ki porine vodo v žile 

stebla (Stockley,1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečni in vzdolžni 
prerez stebla koruze 

 
Lastne tovarne hrane 

 

Rastline se od drugih živih bitij razlikujejo po 

tem, da si s fotosintezo same izdelujejo hrano. 

Fotosinteza je vrsta kemijskih reakcij, s katerimi 

zelene rastline sestavljajo svojo hrano - iz bolj 

preprostih sestavin v bolj zapletene sestavine. Ta 

proces poteka v listih (predvsem v stebričastih 

celicah) oziroma tudi v zelenih steblih, kjer je 

tudi veliko klorofila (Morgan, 1997). 

Čez dan klororoplasti (drobna telesca, ki 

vsebujejo zelen pigment – klorofil) v listih 

vsrkajo sončno energijo: absorbirajo modro, 

vijolično, rdečo svetlobo in odbija zeleno (zato so 

listi zelene barve). S pomočjo te energije se v 

listih ogljikov dioksid združi z vodo in 

rudninskimi snovmi (žveplo, fosfor). Razen rastlinske hrane pri tem nastaja tudi kisik.  Ta se 

potem uporablja za pretvarjanje ogljikovega dioksida in vode v sladkor, s pomočjo katerega 

rastlina raste. Včasih se sladkor kopiči v obliki škroba. V tem procesu se v zrak sprošča kisik. 

Tako živali kot rastline za svoje življenje potrebujejo kisik (Stockley,1991). 

Proces fotosinteze je koordiniran z notranjim dihanjem – razgradnjo hrane za energijo. Pri 

tem procesu rastlina uporablja ogljikove hidrate in kisik ter oddaja ogljikov dioksid. Notranje 

dihanje je prisotno ob odsotnosti svetlobe (ponoči). Ob zori in ob mraku pa sta procesa 

fotosinteze in notranjega dihanja izenačena. Večinoma je eden od obeh procesov hitrejši od 

drugega. To pomeni, da se tvori presežek njegovih produktov, zato rastlina sama ne ustvari 

dovolj snovi zanj. Vtem primeru mora sprejemati dodatne snovi in presežek produktov izločiti 

ali shraniti (Stockley,1991). 
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Samo kot zanimivost – poizkus za šolske otroke 

 

 

 
 
(http//botanika.biologija.org/zeleni-skrat/poskusi_sam.htm) 
 
 
 
 

 

Še nekaj idej za delo na vrtu: 
(avtorica Mirjam Kopše, »Zeleni prstki« - ob medgeneracijskem sodelovanju s starimi starši, vzgojitelji in otroki iz vrtca Jelka) 

 

 Očistimo, pograbimo pokošeno travo. Naredimo kompostni kup.  
Opazujemo katere živali so v travi, zemlji: majhne žuželke, deževniki.  
Deževniki si največji mojstri za rahljanje zemlje. Zalivamo.    

 Za senco ob ograji ali na balkonu posadimo visoki turški (laški) fižol, dišeči 
grahor, posejemo sončnice. 

 Naredimo gredico. Zasejemo enoletne rože: tagetes, ognjič, črniko, zajčke, 
astre, kozmeje, nočne frajle, ferbene. Privabile bodo žuželke, čebele, čmrlje, ki 
bodo srkali medičino, nabirali cvetni prah. Zalivamo gredice. 

 Na vrtu naredimo »hotel za žuželke« iz naravnega materiala. Zatočišče bodo 
našle tančičarice, pikapolonice.  

 Postavimo leseno koritce z enoletnimi zelišči: majaron, bazilika, peteršilj, 
šetraj. 

 Postavimo leseno koritce s trajnimi zelišči: timijan, žajbelj, drobnjak, pehtran, 
materina dušica. 

 Naredimo gredico za domačo lekarno: posejemo kamilice, ognjič, sivko, 
ameriški slamnik, plahtico, pljučnik, rman, meto, meliso, netresk, ožepek.  
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