
»Mačka je čedna in gibčna žival, ki se rada igra. Renči, gode in mijavka; 
pa tudi rada grize in praska. Lovi miši, podgane in majhene ptiče …«  

(Ivan Tomšič, Nazorni nauk, 1888)

Pri učni uri prirodopisa učenci spoznavajo mačko; temeljito si jo ogledajo tudi s pomočjo starega šolskega učila. V Drugem berilu iz 
leta 1895 preberejo zgodbico o mački in se pogovarjajo o njenih lastnostih ter o starih slovenskih pregovorih o tej živali. Učno uro 
interpretira »gospodična učiteljica« Taja Gubenšek in traja 45 minut. Primerna je zlasti za učence od 3. do 6. razreda devetletke.

3. »Prirodopis – mačka«; učna ura iz leta 1907

Pedagoška dejavnost v Slovenskem šolskem muzeju 
v šolskem letu 2008/2009

Radosti 
v starih 

šolskih klopeh

Spoštovani!

Pred Vami je vsebinski pregled pedagoške dejavnosti v Slovenskem šolskem muzeju v šolskem letu 
2008/2009.

V želji, da bi mladim obiskovalcem približali muzej in kulturno dediščino, ki jo ohranjamo, 
Vam predstavljamo vodstvo po naši stalni razstavi, muzejske učne ure in muzejske delavnice. 
Prepričani smo, da Vam bo predstavitev pedagoških dejavnosti v našem muzeju dobrodošel napotek 
pri načrtovanju Vašega dela in da boste med njimi lahko izbrali take, ki so primerne za Vaše učence oz. 
dijake. Vsem, ki nas boste obiskali, želimo, da bi se pri nas prijetno počutili.

Lep pozdrav in nasvidenje v Slovenskem šolskem muzeju!

              
A - VODSTVO PO STALNI RAZSTAVI 
Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja
Stalna razstava se začenja pri  prvih znanih začetkih šolstva na naših tleh in se konča v sodobnosti. Razdeljena je na posamezna zgo-
dovinska obdobja. Z izbranimi predmeti, fotografijami, učbeniki, dokumenti in odloki ter šolskim in pedagoškim časopisjem opozarja na 
pomembne dogodke šolske zgodovine ter vpetost slovenskega šolstva v evropske pedagoške tokove. Razstavo spremlja videoprojekcija 
šolskih stavb in šolskih motivov v slovenskih filmih. Del razstave sta tudi ogledni in učni razred iz konca 19. stoletja, v katerem poteka 
dejavnost Učna ura naših babic in dedkov. 
Obiskovalcem nudimo strokovno vodstvo po stalni razstavi, ogled videoposnetka učne ure »Domača kokoš« s konca 19. stoletja ter učne 
liste po stalni razstavi za 1. triado devetletke. Razstava je primerna za vse starostne skupine.

B -  UčNe URe NAšIh BABIc IN DeDkOV
V muzeju vam ponujamo vrnitev v preteklost. Pod strogim očesom gospodične učiteljice ali gospoda učenika, oblečenih po modi iz do-
ločenega zgodovinskega obdobja, učenci »v živo« izkusijo pouk, kakršnega so obiskovali njihovi vrstniki v preteklosti. Okusijo tudi čar 
takratnih disciplinskih ukrepov: klečanje v kotu na koruzi in sedenje v oslovski klopi. Uporabljajo šolske potrebščine, kot so jih učenci v 
šoli nekoč.
Učne ure predstavljajo preplet spontanega učenja in zabave, zato so primerne za različne starostne skupine. Vsebine ur so prirejene po 
starih učnih načrtih za določeno starostno skupino. Zaželjeno je, da učitelji učence predhodno motivirajo in jih spodbujajo k sodelovanju, 
saj so učne ure le tako lahko uspešne in prijetne (glej navodila za učitelje na spletni strani www.ssolski-muzej.si). V pogovoru na koncu ure 
se učenci seznanijo z zanimivostmi iz zgodovine šolstva in uporabljajo učila in učne pripomočke iz šole preteklih časov.
Izbirate lahko med naslednjimi vsebinami učnih ur:

cYAN MAGeNTA YeLLOW BLAck

Ta pravi: »Pijmo!«,  
ta pravi: »Jejmo!«,
ta pravi: »Kje bomo dobili?«,
ta pravi: »V materini skrinji!«,
ta pravi: »Jaz bom pa materi povedal.«
»Tepimo ga, tepimo ga, tepimo ga.«

1. »šola nekoč«; učna ura iz leta 1880 v ljudski šoli

Učenci  se  med  učno  uro  seznanijo  s  poukom,  kot  je  potekal  okoli  leta  1880. 
Spoznajo, kako so takrat učenci skrbeli za higieno, kako so se obnašali v razredu, 
seznanijo se tudi z vzgojnimi nauki tistega časa. Seznanijo se s pomenom leve in 
desne roke,  z imeni za pet prstov na rokah ter s pesmico o prstih. 
Učna ura poteka v stari slovenščini pod vodstvom »gospoda učenika« Jožefa Šolma-
jerja (Jože Rupnik). Primerna je za vse starostne stopnje, zlasti pa za 1. in 2. razred 
devetletke.

Pouk računstva je bil nekoč poleg branja in pisanja eden temeljnih šolskih predmetov. Učenci spoznavajo, kako so se učili računstva 
njihovi vrstniki pred sto leti.  Rešujejo računske naloge seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja, ki so povzete iz starih računic 
za nižje razrede ljudskih šol. Seznanijo se z učnimi pripomočki, kot so leseno rusko računalo, tablice, peresnik in črnilo. Spoznajo 
stara imena za mesece v letu. Učno uro interpretira »gospodična učiteljica« Josipina Korenova (Natalija Žižič) in traja 45 minut. 
Primerna je za učence od 3. razreda devetletke dalje, za srednje šole ter odrasle.     

2. »Računstvo«; učna ura iz leta 1905
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kje nas najdete?
Sredi Ljubljane, med Kongresnim trgom in Maximarketom, ob uršulinski cerkvi, za Gimnazijo Jožeta Plečnika (“Šubičko”).

Slovenski šolski muzej, Plečnikov trg 1, Ljubljana
Tel., fax: 01/2513 024 (Ksenija Guzej), GSM: 031/299 676 

solski.muzej@guest.arnes.si
www.ssolski-muzej.si

Odprto
Ponedeljek - petek od 9.00 - 13.00, za skupine po dogovoru.

Učne ure potekajo ob torkih, sredah, četrtkih in petkih.
Prosimo, da  obisk učnih ur, delavnic in razstav predhodno najavite (podrobnosti na www.ssolski-muzej.si).

Radosti v starih šolskih klopeh: pedagoška dejavnost v Slovenskem šolskem muzeju v šolskem letu 2008/09, Ljubljana 2008. 
Izdal in založil: Slovenski šolski muzej, zanj: mag. Stane Okoliš. Besedilo: Mateja Ribarič. Fotografije: fototeka SŠM.

Oblikovanje zloženke: Marijan Javoršek, računalniška priprava: Raora, tisk: JBB, naklada: 3000 izvodov. Razstavni katalog - zloženka 96.

V učnih načrtih za osnovno šolo lahko sledimo učnemu predmetu lepopis od leta 1774. Takrat so ga imenovali »pravpisanje«. 
Cilj poučevanja je bil pridobitev razločnega in prijetnega rokopisa. Kot samostojni predmet je bil ukinjen leta 1959.  Pri učni uri 
lepopisja učenci spoznajo zgodovino pisave in pisal ter se poučijo o pomenu in vlogi lepopisja v šoli. Osnove lepopisne pisave 
dobijo tako, da s peresnikom in črnilom pišejo lepopisne črke na učne liste.
Učno  uro  interpretira  »gospodična  učiteljica«  Kunigunda  (Valentina  Srebot)  in  traja  45  minut.    Primerna  je  za  učence  od  
3. razreda devetletke dalje, za srednje šole ter odrasle.

1. Izdelovanje šolskih zvončkov
V delavnici nas uvodni razgovor o šolskih in drugih zvoncih, ki jih v življenju srečujemo, povabi k izdelovanju in okraševanju 
zvončkov, ki jih udeleženci po končani delavnici odnesejo s seboj.  Delavnica je primerna za 1. in 2. triado devetletke in traja 45 
minut.

2. Ura pravljic za najmlajše
Ob gledanju barvnih diafilmov otroci prisluhnejo slovenski ljudski pravljici, na koncu pa se o njej tudi  
pogovorijo (v kakšni obliki so to pravljico gledali oz. poslušali, primerjava s televizijo, radiom in računalnikom).  
Na koncu pravljico ilustrirajo ter dobijo spomine pridnosti.
Ura pravljic traja 30 minut in je primerna zlasti za predšolske otroke (vrtec) ter 1. in 2. razred devetletke. Pravljice pripoveduje 
Valentina Srebot.

3. Različne delavnice 
Ob občasnih razstavah pripravljamo delavnice, ki so tematsko povezane s takratno aktualno razstavo (objavljeno v medijih in 
obvestilih šolam).

5. »Lepopis«; učna ura iz leta 1930 

  c - MUZeJSke DeLAVNIce

cYAN MAGeNTA YeLLOW BLAck

»Hodi v šolo in iz šole mirno in spodobno! 
Svoje orodje imej v lepem redu, ne zamaži in oskruni šolskih reči, šolske sobe, veže in stranišča!« 

(Šolske postave ljudske šole Goriče pri Kranju okrog 1900)

S pomočjo šolskega reda iz leta 1902 učenci spoznavajo, kako so se morali njihovi vrstniki pred sto in več leti obnašati na poti v 
šolo, v šoli in na poti iz šole domov ter kako so bili kaznovani, če so te »šolske postave« kršili.  Vedenje v šoli je bilo v preteklosti zelo 
pomembno, saj so ga ocenjevali in z negativno oceno učenci niso mogli napredovati v višji razred. Učno uro interpretira »gospodična 
učiteljica« Taja Gubenšek in traja 45 minut. Primerna je za učence od 3. razreda devetletke dalje, za srednje šole ter odrasle.

4.  »Lepo vedenje«; učna ura iz leta 1907

Slovenski  šolski muzej pripravlja za vas tudi posebno ponudbo  
in vabi v prostore muzeja na: 

1. Popoldanske učne ure
Vsak prvi četrtek v mesecu je muzej odprt tudi popoldan, ko se ob 17. uri izmenično prične ena od učnih ur.  

Za podrobnejše informacije se prijavite na e-novice.

2. Praznovanje rojstnega dneva 
Za zaključeno skupino do 25 otrok po dogovoru organiziramo učno uro naših babic in dedkov v popoldanskem času.  

3. Roditeljski sestanek 
Učiteljem nudimo možnost, da povabijo starše učencev na roditeljski sestanek v muzej,  

kjer skupaj sedejo v stare šolske klopi in postanejo učenci na eni od naših učnih ur. 

Priporočamo kombinacijo ogleda stalne razstave ob strokovnem vodstvu in udeležbo na eni od učnih ur. 
Stalna razstava Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja in obisk učnih ur so primerne tudi za odrasle in družine. 

Za podrobnejše informacije glej spletno stran SšM 
www.ssolski-muzej.si
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