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Pri pouku bioloških vsebin naravoslovja se učitelj ne more izogniti fotosintezi. Razlog za to je 
preprost: za poganjanje življenjskih procesov je potrebna energija, in fotosinteza napaja z 
energijo vse življenje na našem planetu (z zelo redkimi in v planetarnem smislu dokaj 
nepomembnimi izjemami). 

Po drugi strani pa učencem ni lahko razumeti, kaj fotosinteza dejansko je in kako je povezana 
z njihovim vsakdanjim življenjem. Fotosinteza je namreč temeljni življenjski proces pri 
rastlinah, življenjsko strategijo rastlin pa ljudje, ki smo živali, težko dojamemo. Tako pogosto 
učenci sicer znajo povedati osnovno kemijsko enačbo, ki opisuje fotosintezo, še vedno pa ne 
razumejo, kaj rastline pravzaprav »jedo«. 

Ni presenetljivo, da so s fotosintezo povezane mnoge nepravilne ali nepopolne predstave, na 
primer: Rastline opravljajo fotosintezo, živali pa dihajo. Podnevi rastline opravljajo 
fotosintezo, ponoči pa dihajo. Rastline sintetizirajo samo sladkorje. Za fotosintezo 
potrebujemo samo ogljikov dioksid, vodo, svetlobo in klorofil. Pogosto učencem ni jasno, kam 
»gre« svetlobna energija med fotosintezo in zakaj rastlina pravzaprav potrebuje sladkorje, ki 
jih izdeluje med fotosintezo. Na predavanju si bomo ogledali, kako lahko pri pouku 
fotosintezo predstavimo tako, da učencem pomagamo preseči njihove nepravilne predstave in 
razumeti povezavo med fotosintezo, življenjem na našem planetu in človekovim 
vsakdanjikom. Ker je fotosinteza tako pomemben globalni življenjski proces, jo učitelj lahko 
poveže z zelo različnimi učnimi temami. Ogljemo si nekaj primerov. 

Prehranjevalni splet, človekova prehrana: Pri fotosintezi se svetlobna energija kemijsko veže 
v organske snovi, ki nastajajo iz preprostih anorganskih snovi. Kemijsko vezana energija in 
organske snovi nato potujejo po prehranjevalnem spletu. Vse organske snovi, ki jih človek je, 
nastajajo neposredno ali posredno s fotosintezo. 

Pomen različnih biomov, Zemlja kot enoten sistem: Približno polovica vse fotosinteze na 
našem planetu poteka v oceanih, polovica pa na kopnem. Petino fotosinteze opravi tropski 
deževni gozd in petino savana. Kopenske rastline morajo za zajemanje CO2, ki ga potrebujejo 
za fotosintezo, odpreti listne reže. Pri tem s transpiracijo izgubljajo vodo. Voda, ki izhlapeva 
iz kopenskega rastlinstva, pomembno sodeluje pri nastajanju vremena. 

Energetske pretvorbe, gorenje, celično dihanje: Pri gorenju lesa se sproščata toplotna in 
svetlobna energija. Ta sproščena energija izvira iz svetlobne energije, ki se je vezala v 
kemijske vezi med fotosintezo. Gorenje organskih spojin in celično dihanje sta v principu 
kemijski reakciji, obratni fotosintezi. Pri fotosintezi nastaja kot stranski produkt kisik. Kisik 



rastline in živali uporabljajo pri celičnem dihanju, torej za pridobivanje energije, ki poganja 
življenjske procese. 

Izvor človekovih potrebščin in hrane: Snovi, ki sestavljajo bombažno majico, leseno mizo, 
papir in makarone, so nastale s fotosintezo. Kemijsko vezana energija, ki jo vsebujejo goriva 
(les, oglje, premog, nafta, zemeljski plin), se je v goriva vezala med fotosintezo. 

Svetloba, barve, evolucija: Klorofil je zelene barve, ker pri osvetlitvi z belo svetlobo 
učinkovito vsrka predvsem modro in rdečo svetlobo. Zakaj so rastline ravno zelene barve, pa 
lahko pojasnimo z evolucijskim razvojem. Verjetno so prvi organizmi, ki so uporabljali 
svetlobno energijo za poganjanje življenjskih procesov, za lovljenje svetlobne energije 
uporabljali barvila, ki so učinkovito vsrkavala svetlobo iz osrednjega dela vidnega spektra 
(npr. zeleno svetlobo). Organizmi s klorofilom so se razvili kasneje in so uporabljali tisti del 
svetlobnega spektra, ki je bil v vodnem okolju na voljo in ga drugi organizmi niso izkoriščali, 
torej modro in rdečo svetlobo. Iz organizmov s klorofilom so se razvile današnje 
cianobakterije, alge in rastline. 

Evolucija, izvor železove rude: Prvotno ozračje na našem planetu ni vsebovalo kisika. Prvi 
organizmi, ki so med fotosintezo sproščali kisik, so se razvili pred približno tremi milijardami 
let. Sproščeni kisik je najprej oksidiral različne anorganske snovi, med njimi tudi velike 
količine železa, raztopljenega v oceanih. Železovi oksidi so se usedali na dno in tvorili plasti, 
ki jih danes izkoriščamo kot železovo rudo. Kisik se je začel v ozračju kopičiti šele milijardo 
let po pojavu fotosinteze, ki sprošča kisik. Tedaj so postali pogosti aerobni organizmi, ki 
uporabljajo kisik za energetsko učinkovito presnovo. Energetsko učinkovita presnova z 
izkoriščanjem kisika je omogočila razvoj večjih, mnogoceličnih organizmov. 

Ozonska luknja, škodljivi učinki UV sevanja, onesnaževanje: Iz kisika, ki se sprošča med 
fotosintezo, v višjih plasteh ozračja nastaja ozonska plast. Ozonska plast varuje kopenske 
organizme pred škodljivimi učinki ultravijoličnega sevanja. Nekatere snovi, ki jih v ozračje 
sprošča človek med tehnološkimi procesi, razgrajujejo ozon v ozonski plasti. 

Učinek tople grede, globalno segrevanje: Fotosinteza je pri kroženju ogljika na našem planetu 
glavni proces, ki odstranjuje CO2 iz ozračja. CO2 je toplogredni plin, torej fotosinteza 
pomembno sodeluje pri uravnavanju učinka tople grede na Zemlji. 

Sistematika: Fotosinteza je značilnost cianobakterij, alg in rastlin. 

Rastline: Vse učne teme, ki obravnavajo rastline, so povezane s fotosintezo. 

Spletne strani Zeleni škrat (http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/index.htm) vsebujejo različna gradiva za 
učitelje, s poudarkom na temah o rastlinah. 

Gradivo z delavnice bo objavljeno na spletni strani  
http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/ucitelji/seminar-naravoslovje-rs2006.htm

Na spletni strani http://botanika.biologija.org/zeleni-skrat/ropotija.htm (predavanje »Kdo je bolj zelen – 
Marsovci ali Zemljani?«) si lahko ogledate, kako pri razmišljanju o fotosintezi potujemo od molekul do vesolja, 
od najtoplejših do najhladnejših območij našega planeta, in od prehranjevalnih spletov do človekovega 
onesnaževanja okolja. 
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