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Snovanje dejavnosti učencev 

Uvodna dejavnost v novem šolskem letu pri devetošolcih je bila kratka 
ponovitev vsebin kemije z anketo v MS Forms v okolju MS Teams (ponovna 
seznanitev z učnim okoljem v primeru dela na daljavo).

Rezultati so bili skromni, kar je vodilo v razmislek: 

• o iskanju življenjske situacije, ki bi učencem povečala motivacijo za učenje

• o poudarjanju procesnih znanj, ki jih bodo potrebovali ne glede na vsebine

• o aktivni vlogi učencev pri pouku.

Briga njih za Mg…



Kemijska imena

Učenje kemijskih imen in formul smo osmislili z uporabo embalaže 

mineralnih vod in prehranskih dopolnil z magnezijem.

Učenci so sestavo mineralne 

vode prikazali v obliki tabele in 

zapisali možna imena in 

formule magnezijevih spojin.

NP 1.1



Magnezij v prehrani 
in ocena dnevnih potreb 

Učenci so preko Slido ankete predlagali vire magnezija v prehrani in 

predvidevanje o dnevni potrebi po tem mineralu.

Predlagali so tudi raziskovalna vprašanja o magneziju v prehrani, kot:

Koliko magnezija zaužijemo v enem letu? 

V kateri hrani je največ magnezija?

NP 2.1



Problem: Kako bi načrtovali 
dnevni vnos magnezija s prehrano 
in pitjem mineralne vode?

Predstavila sem portal Prehrana.si,  na katerem smo preverili dnevne potrebe 

po magneziju, pomen za telo in primere vsebnosti magnezija v živilih.

V pogovoru z učenci smo možne vire informacij presojali kot bolj ali manj 

zanesljive po kriterijih avtorjev, organizacij, navedbe vira informacij, recenzije.

RAP, NP 1.2

https://prehrana.si/sestavine-zivil/minerali/magnezij?highlight=WyJtYWduZXppaiJd


Primer obroka – tretjina dnevnih potreb
(učenci lahko sestavijo različne jedilnike)

Vsebnost magnezija v živilih smo iskali na spletnih straneh:
https://www.magnezij.si/nasveti/magnezij-in-hrana/ , 
https://www.lekarnar.com/clanki/magnezij-v-hrani-mineralnih-vodah-vreckah-in-
tabletah-vsebnosti ,
https://www.magnesia.si/naravni-magnezij/magnezij-v-zivilih

https://www.magnezij.si/nasveti/magnezij-in-hrana/
https://www.lekarnar.com/clanki/magnezij-v-hrani-mineralnih-vodah-vreckah-in-tabletah-vsebnosti
https://www.magnesia.si/naravni-magnezij/magnezij-v-zivilih


Uporaba znanja: Ali potrebujemo 
prehranska dopolnila z magnezijem?

Večina učencev je prišla do zaključka, da prehranskih dopolnil ob pestri 

prehrani ne potrebujejo.

Pomemben delež učencev je izpostavil športno dejavnost kot upravičen 

razlog za uporabo prehranskih dopolnil z magnezijem.

Seznanila sem jih z izsledki znanstvene raziskave (2014) na povezavi:
Uporaba prehranskih dopolnil pri mladostnikih

KM, NP 1.4

https://www.prehrana.si/clanek/309-uporaba-prehranskih-dopolnil-pri-mladostnikih

