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Dva obraza pinjol: zasnova nove 
rastline in hranilo z zdravilnimi 

učinki za telo 



1 ZNANJE, UČENJE IN POUČEVANJE 
• Znanje ni zgolj zapomnitev 

podatkov, ampak 
interpretacija le-teh 
(Vygotski, 1974). 
 

• Tradicionalno načrtovanje 
pouka ne omogoča 
doseganja ciljev sodobne 
šole. 

 
• Sodobno šolanje usposablja 

učence za vseživljenjsko 
učenje. 
 

• Učenci naj bodo v proces 
poučevanja aktivno 
vključeni, poučevanje 
celostno in medpredmetno 
naravnano. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



2 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 
• Didaktična prenova narekuje 

zahteve po sodobnejšem 
načrtovanju vzgojno-
izobraževalnega dela. 

 

• Ne temelji le na vsebinskih 
povezavah v funkciji 
motivacije, nadgradnje, 
povezovanja obstoječega 
znanja z novim. 

 

• Preko načrtovanih dejavnosti 
učenci dosegajo procesna 
oziroma vseživljenjska znanja. 

 

• V izogib razbitosti  
horizontalna in vertikalna 
povezanosti predmetnih in 
področnih vsebin.  

 



3 PINIJA - lastnosti 
in uporabnost? 



4 PINJOLE -SUPERŽIVILO 
• Vir beljakovin, vlaknin, antioksidantov. 

• Vir vitaminov (A, B, C, D, E). 

• Bogat vir zdravih maščob, prehranskih vlaknin, 
rastlinskih sterol, arginina ter vitaminov in 
mineralov, ki so srcu prijazni ... 

 

 

 



5 PRAKTIČNO DELO 
• Razširjanje semen,  

• Izvedba poskusa: Gibanje preprostih (papirnatih) plovil po zraku. 

• Izvedba poskusa: Zakaj se storži odprejo? 

• Izdelava namaza iz oliv in pinjol, 

• FIT – didaktične gibalne igre v telovadnici. 

 

 

 





8 ZAKLJUČEK 

• Sodobno izvajanje pouka  miselna aktivnost učenca.  

 

• Vsakodnevno spremenljive situacije  aktiven, sproščen, ustvarjalen učenec, 
ki bo svoje znanje znal uporabiti v drugih situacijah, v drugačnih okoliščinah, 
zmožen bo uvida v povezave med predmeti, njegovo znanje bo trajnejše. 
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