
BIOSFERA

jesenska akcija: green down

pomladanska akcija: green up

Osnovna šola Venclja Perka, Domžale

mag. Katarina Vodopivec Kolar, izbirni predmet: OKOLJSKA VZGOJA

NAVADNA BREZA IN LIPA na šolskem igrišču:

marec – junij 2022: opazovanje olistanosti

september – november 2022: opazovanje obarvanosti in odpadanja listov



2022 Spring - European Phenology Campaign - GLOBE.gov
Kontakt: lenka.kleger@terezanet.cz.

 Izbor primernih dreves v okolici šole: BREZA in LIPA

 2X tedensko beleženje rezultatov

https://www.globe.gov/web/european-phenology-campaign/overview/2022-spring
mailto:lenka.kleger@terezanet.cz?subject=School%20collaboration%20group
mailto:lenka.kleger@terezanet.cz?subject=School%20collaboration%20group


 Označitev 4 popkov na izbrani veji drevesa.

 2X tedensko beleženje rezultatov: opazovanje oblike popka in nato 
merjenje dolžine razvoja prvih 4 listov izbrane vejice.



 Določitev GPS pozicije

 z GrowApp fotografiranje olistanosti drevesa

 na koncu: vpis v GLOBE bazo podatkov

GrowApp - European Phenology Campaign - GLOBE.gov

https://www.globe.gov/web/european-phenology-campaign/overview/growapp




2022 Autumn - European Phenology Campaign - GLOBE.gov

 Izbor primernih dreves v okolici šole: BREZA in LIPA

 2X tedensko beleženje rezultatov s pomočjo barvne lestvice

https://www.globe.gov/web/european-phenology-campaign/overview/2022-autumn


 Označitev 4 listov na izbrani vejici.

 2X tedensko beleženje rezultatov: opazovanje barve izbranih listov v 
skladu z barvno lestvico.



 NADGRADNJA:

Land art iz obarvanih listov v sončnem jesenskem vremenu



 Osnovna šola Venclja Perka, Domžale

 mag. Tjaša Kampos, izbirni predmet: KEMIJA V ŽIVLJENJU

predmet: KEMIJA, BIOLOGIJA

ATMOSFERA

od aprila 2022 dalje

Precipitation – padavine, pH



ZAČETEK

 seznanitev z dežemerjem

 postavitev dežemerja

 optimizacija nastavitve dežemerja

 seznanitev s protokolom



 priprava merilnih pripomočkov 

 izvajanje meritev in beleženje rezultatov meritev



 dnevni vpis v GLOBE bazo podatkov



UPORABA PODATKOV PRI POUKU

 vpogled v podatke po celem svetu

 primerjava podatkov omogoča učenje z raziskovanjem pri pouku kemije, biologije

npr. vplivi na pH deževnice; zakaj so razlike v različnih delih sveta,…



 predstavitev podatkov ostalim 

učencem v razredu kot uvod v 

eksperimentalno delo, s poudarkom na 

učenju z raziskovanjem… 



 Učenje z raziskovanjem pri izbirnem predmetu KEŽ, pri pouku kemije, biologije

npr.  Vpliv pH deževnice na prst v šolskem vrtičku

 Katere rastline so primerne za šolski eko vrtiček


