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NARAVA – ZNANA NEZNANKA 

V vrtincu življenja 
 

Mentorica: Dr. Staša Tome, univ. dipl. biol., mentorica študijskega krožka Narava – znana neznanka od 

leta 2007 dalje, vodja programov za obiskovalce v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, avtorica 

več razstav, poljudnih in znanstvenih člankov s področja biologije.  

Urnik: 

 

SREDA, 15:30 do 17:00  

Prirodoslovni muzej Slovenije, Muzejska ulica 1 
 

 

Prvo srečanje: sreda, 5. oktober 2022, ob 15.30 uri 
 

OKVIRNA VSEBINA 
 

Prirodoslovni muzej Slovenije odpira 12. decembra 2022 v Cankarjevem domu veliko naravoslovno razstavo V 
vrtincu sprememb. To bo aktualna, družbeno angažirana razstava, ki se dotika okoljske problematike in 
ravnanja vsakega posameznika v smeri trajnostnega razvoja. Kustosi Prirodoslovnega muzeja Slovenije so 
zbrali obsežno gradivo o presenetljivem življenju na našem planetu. Glavno sporočilo razstave je, da v našem 
vesolju, na našem planetu in v naših življenjih nič ni večno, vse se nenehno spreminja. Tako kot se je po 
Velikem poku spreminjalo vesolje, se je spreminjal naš planet, spreminjalo se je življenje in tudi v vsakdanjem 
življenju smo priča nenehnim spremembam vremena, letnih časov, spremembam med dnevom in nočjo, med 
plimo in oseko, spremembam posameznika od otroštva do starosti … Vsem tem temam se bomo posvetili na 
naših izobraževalnih srečanjih. Še posebej pa bomo namenili pozornost spremembam, ki jih povzroča človek in 
rešitvam, ki lahko prinesejo trajnostni razvoj naše družbe v sožitju z naravo.   

 

CILJI 
 

Udeleženci bodo ob zaključku programa: 
 

- poznali različne neverjetne dosežke narave, 

- poznali vzroke in pogoje za te stvaritve narave, 

- razumeli nekatere osnovne naravne procese, 

- občudovali zapletenost in prefinjenost narave, 

- v naravi opazovali in občudovali to, kar bodo spoznali v študijskem krožku, 

- z zanimanjem sami iskali novih informacij o naravi in aktualnih dognanjih znanstvenikov, 

- razmišljali o človekovi odvisnosti od narave, 

- imeli spoštljiv odnos do narave in ravnali okolju prijazno, 

- razmišljali o človekovem vplivu na naravo in o svojem ravnanju ter ravnanju družbe za ohranjanje  

       naravnih virov, dobrin in preprečevanje podnebnih sprememb ter uničevanja biodiverzitete.  

 

METODE DELA 
 

Predavanja ob slikovnem gradivu, projektno skupinsko in individualno delo, delavnice, diskusije, priprava 
razstave, obiski naravoslovnih ustanov in izleti v naravo. Letos bomo uvedli tudi več predstavitev in dejavnosti 
z uporabo informacijsko–komunikacijskih tehnologij (ob podpori mentorjev), nekatera predavanja in srečanja 
pa bodo potekala na daljavo preko spleta (še posebej ob morebitnem poslabšanju epidemije).   

 

UPORABLJENA LITERATURA IN VIRI ZA PRIPRAVO PROGRAMA 
 

Številni pisni viri, strokovna publikacija Presenetljivo življenje (v pripravi), ki bo izšla ob razstavi V vrtincu 
življenja. 
 

 


