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PROJEKTNO DELO
• alternativa tradicionalnemu pouku
• nosilec aktivnosti je učenec

• učitelj je pobudnik aktivnosti in usmerjevalec
• poudarja učenje z raziskovanjem
• motivacija za samostojno učenje

SLADKE PIJAČE
• velika razširjenost med mladimi
• ponudba v avtomatih

• opozarjanje z NIJZ, medijev, Ministrstva za zdravje,…
• zdravstvene težave, debelost, pojav sladkorne bolezni tipa 2 med mladostniki

ENERGIJSKE PIJAČE
• velika vsebnost kofeina
• dodane druge snovi: efedrin, taurin,… - vpliv na centralni živčni sistem

• škodljiv učinek med športnimi dejavnostmi – srce!

AKTIVNOST UČENCEV IN CILJI
• raziskovalne naloge

• prinašanje energijskih pijač na športne dneve in športna tekmovanja
• izbirni predmet Poskusi v kemiji – raziskovanje vsebnosti sladkorja v sadju in sladkih
pijačah
• poročanje na razrednih urah
• projektno delo – raziskovanje vplivov sladkih in energijskih pijač na zdravje ljudi
• cilji učencev: - spoznajo nevarnost energijskih pijač

- poznajo sestavine energijskih pijač in njihove učinke na človeško telo
- sklepajo, kako lahko energijske pijače škodujejo športnikom

REZULTATI
predmet
poskusi v kemiji
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razredna ura

2-3

doseženi cilji
učenci:
- utrdijo in poglobijo znanje, razumevanje in uporabo kemijskih vsebin s
pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela,
- se urijo in razvijajo spretnosti in veščine uporabe laboratorijskega
pribora,
- spoznajo osnove kemijske analize z eksperimentalnim pristopom,
- utemeljijo dobljene rezultate eksperimentalnega dela in spoznajo pomen
ustrezne razlage rezultatov,
- učenci poznajo količino vsebnosti sladkorja v sadju ter spoznajo, da je
občutek sladkobe sadja odvisen tudi od kislin, ki ga vsebuje sadje
učenci:
- se seznanijo s projektnim delom,
- postavijo hipoteze oz. napovedo pričakovane rezultate,
- presojajo pomen oz. vrednotijo rezultate,
- utemeljijo dobljene rezultate in spoznajo pomen ustrezne razlage
rezultatov,
- ugotovijo škodljivost kofeina v določenih pijačah v povezavi s hitrost bitja
srca in možnosti zasvojenosti s kofeinom
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