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POJDIMO V MUZEJ!
Pedagoški programi v Slovenskem šolskem 
muzeju v šolskem letu 2014/2015.

Spoštovane učiteljice in učitelji ter drugi obiskovalci muzeja!

Pred vami je nov katalog muzejskih pedagoških programov 
za šolsko leto 2014/2015. V Slovenskem šolskem muzeju smo 
ga pripravili za šolsko mladino in vse obiskovalce, ki bi želeli 
pobliže spoznati muzej in kulturno dediščino, ki jo ohranjamo. 

Slovensko ozemlje se ponaša z bogato šolsko zgodovino, ki 
jo želimo obiskovalcem približati na čimbolj privlačen in do-

življajski način: s pomočjo »učnih ur naših babic in dedkov«, 
tematsko raznolikih delavnic in vodenih ogledov stalne ter 
občasnih razstav. 

Posebej bi vas radi opozorili na letošnje novosti: 
- učna ura v antični Emoni, s katero se pridružujemo prazno-

vanju 2000 let Emone,
- praznovanje rojstnega dne – skupni projekt Slovenskega 

šolskega muzeja in Narodnega muzeja Slovenije 
- občasna razstava Učilnica v naravi: šolski vrt včeraj, da-

nes, jutri (od oktobra 2014)

Pokličite nas, povprašajte po dodatnih informacijah in si re-
zervirajte svoj termin! Veselimo se ponovnih in novih srečanj 
v Slovenskem šolskem muzeju.



Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja na različne načine 
(s fotografijami, risbami, maketami, lutkami, zemljevidi, 
grafikoni, avdio in video posnetki) ter z izbranimi muzejskimi 
predmeti po zaokroženih zgodovinskih obdobjih pripoveduje 
o zgodovini šolstva na območjih slovenske poselitve od 
začetkov do najnovejšega časa.

Razstava je primerna za vse starostne skupine. Za najmlajše 
obiskovalce je vodstvo prilagojeno – po muzeju jih vodi lutka 
sovica Zofi.

VODSTVO PO  RAZSTAVAH
STALNA RAZSTAVA



Pišem, torej sem! Šolska pisala in opismenjevanje 
(oktober 2012 – oktober 2014)

Razstava predstavlja zgodovinski razvoj pisal, njihovo upora-
bo v šoli in pomen pri opismenjevanju šolajoče se mladine. 
Obiskovalcem omogoča interaktivno izkušnjo pisanja s pisali 
in materiali iz različnih zgodovinskih obdobij (klinopis, vo-
ščene tablice, klesanje v kamen, pero).

Slikanica – moja prva knjiga 
(maj 2013 – maj 2015)

Razstava o slovenski slikanici vabi med pravljične spomine. 
Obiskovalca popelje skozi kratek zgodovinski pregled razvo-
ja slovenske slikanice, mu predstavi različne vrste slikanic, za 
pedagoške vedoželjneže pa osvetli pomen slikanic za razvoj 
otroka. Ljubitelji starih knjižnih izdaj bodo med razstavljenimi 
primerki morda našli prav svojo najljubšo slikanico iz otroštva.
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OBČASNE RAZSTAVE V   ŠOLSKEM LETU 2014/15



UČNE URE NAŠIH    BABIC IN DEDKOV
V Slovenskem šolskem muzeju že 15 let 
obiskovalcem omogočamo, da na muzej-
skih učnih urah sami začutijo razpoloženje 
v nekdanji šoli. Kot učenci nekdanje šole »v 
živo« izkusijo pouk, kakršnega so obisko-
vali otroci v preteklosti.

Zakaj so muzejske učne ure tako pri-
vlačne za naše obiskovalce?
Muzejske učne ure ponujajo izjemno 
priložnost spoznavanja in doživljanja zgo-
dovine šolstva, saj predstavljajo preplet 
spontanega učenja in zabave. Sedeti v stari 
šolski klopi pred gospodično učiteljico ali 
gospodom učenikom s strogim glasom, 
ki sta oblečena po šolski modi preteklega 
časa, z obvezno šibo v roki, je povsem svo-
jevrstno doživetje. Nenadoma se znajdeš v 
šolskem razredu, kjer veljajo druga pravila, 
kjer ni dovoljeno klepetati, kjer je pripo-
ročljivo sedeti vzravnano, odgovarjati pa 
stoje s celimi stavki, če ne želiš klečati v 
kotu na koruzi ali si oprtati lesenega osla 
na hrbet, kakor so kaznovali učence nekoč. 

Tako se ustvari posebno razpoloženje. 
Mladim je zanimivo primerjati tak pouk 
in učiteljico oz. učitelja s svojimi v sedanji 
šoli. Starejše obiskovalce pa zajame nostal-
gija po šoli in utrne se jim kakšna vesela 
ali tudi malo manj vesela prigoda iz lastnih 
šolskih dni.

Kako izbrati učno uro?
V šolskem letu 2014/15 je v ponudbi deset 
vsebinsko različnih muzejskih učnih ur. Vse 
potekajo pod strogim očesom gospodične 
učiteljice ali gospoda učenika, prav tako 
udeleženci na vseh občutijo tako »čar« 
starih oblik kaznovanja kot tudi pohvale. 

Med seboj se razlikujejo po zgodovin-
skem obdobju, v katerega učence popelje 
zvonjenje šolskega zvonca (Ilirske provin-
ce, Avstro-Ogrska, Kraljevina Jugoslavija…) 
in po vsebini predmetnika (lepopis, ra-
čunstvo, prirodopis…). Pri izbiri naj vas 
vodi morda neka posebna vedoželjnost o 
izbranem obdobju ali šolskem predmetu iz 



naše zgodovine, z veseljem pa vam bodo 
svetovali tudi v muzeju. Veljajo nekatere 
omejitve glede starosti udeležencev (pri 
predstavitvi posameznih učnih ur glejte 
rubriko »primerno za«). Pri mešanih skupi-
nah se ravnajte po starosti najmlajših.

Zaželeno je, da učitelji učence predhodno 
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motivirajo in spodbudijo k sodelovanju, 
saj so učne ure le tako lahko uspešne in 
prijetne (glej navodila za učitelje na spletni 
strani www.ssolski-muzej.si).

Priporočamo kombinacijo ogleda stalne 
razstave s strokovnim vodstvom in ude-
ležbo na eni od učnih ur.



Kraj in čas: nedeljska šola v avstrijskem 
cesarstvu  leta 1865.
Učitelj: Srečko Felician Smolnik (Marko 

Novak), 
 Anton Lokovšek (Anton Arko)

Učni cilji:
- učenci štejejo do deset in rešujejo pre-

proste besedilne naloge,
- naučijo se pesem A. M. Slomška »Ljuba 

vigred«.

NEDELJSKA   ŠOLA

Primerno za: OŠ/1., 2. in 3. triada, SŠ, odrasli
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Kraj in čas: ljudska šola v Avstro-Ogrski 
leta 1907.
Učiteljica: Taja J. Gubenšek

Učni cilji:
- učenci se pogovarjajo o domači mač-

ki (Felis domestica) in njenih telesnih ter 
značajskih lastnosti,

- spoznajo slovenske pregovore o tej živali.

PRIRODOPIS
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Primerno za: OŠ/2. in 3. triada, SŠ, odrasli



Kraj in čas: ljudska šola v Avstro-Ogrski  
leta 1905.
Učiteljica: Josipina Koren (Natalija Žižić)

Učni cilji:
- učenci »številijo« z »ruskim številnim 

strojem« do 100,
- spoznajo stara imena mesecev in z njimi 

povezana kmečka opravila.

RAČUNSTVO
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Primerno za: OŠ/2. in 3. triada, SŠ, odrasli



Kraj in čas: šola v Kraljevini Srbov, Hrvatov 
in Slovencev leta 1926.
Učiteljica: Amalija Cvirn (Maja Hakl Saje)

Učni cilji:
- učence se navaja na snažnost, urejenost, 
- seznanijo se s šivalnim priborom in šiva-

jo gumb.

ROČNA DELA
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Primerno za: OŠ/2. in 3. triada, SŠ, odrasli



Kraj in čas: narodna šola v Kraljevini Jugo-
slaviji leta 1930.
Učiteljica: Josipina Koren (Natalija Žižić),
 Amalija Cvirn (Maja Hakl Saje)

Učni cilji:
- učenci spoznajo lepopisne črke in njiho-

ve elemente,
- črke vežejo v besede in poved.

LEPOPIS
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Primerno za: OŠ/2. in 3. triada, SŠ, odrasli



Kraj in čas: ljudska šola v Avstro-Ogrski 
leta 1907.
Učiteljica: Taja J. Gubenšek

Učni cilji:
- učenci opredelijo osnove »bontona«,
- spoznavajo »šolske postave«.

LEPO VEDENJE
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Primerno za: OŠ/2. in 3. triada, SŠ, odrasli



Kraj in čas: realka v Avstro-Ogrski leta 
1900.
Učitelj: Matevž Grom (Matej Hrastar)

Učni cilji:
- učenci spoznajo fizikalne značilnosti 

zvoka,
- izvedejo poskus z vakuumsko črpalko.

FIZIKA
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Primerno za: OŠ/3. triada, SŠ, odrasli



Kraj in čas: šola v Ilirskih provincah leta 
1811.
Učitelj: Anton Lokovſhek (Anton Arko),
 Matevsh Grom (Matej Hrastar)

Učni cilji:
- učenci opredelijo gramatiko in utrjujejo 

bohoričico,
- prevedejo nekaj enostavnih besed v 

francoščino in iz francoščine.

VODNIKOVA   ŠOLA
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Primerno za: OŠ/3. triada, SŠ, odrasli



Kraj in čas: trg v antični Emoni v 1. stoletju 
n.št. (notranji atrij uršulinskega samostana 
ob Slovenskem šolskem muzeju ali zeleni-
ca na Kongresnem trgu v Ljubljani).
Učitelji: Quintus Caelius Kallikrates (Matej 
Prevc), Decimus Orbilius Severus (Gašper 
Kvartič), Felix Quintus Kallikrates (Marko 
Novak)

Učni cilji:
- učenci osvojijo latinsko štetje do deset,
- spoznajo latinska imena za mesece,
- pišejo s stilusom na voščeno tablico,
- poslušajo zgodbo o Veneri in Marsu ter 

se pogovarjajo o rimskih bogovih.

UČNA URA V  ANTIČNI EMONI
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Primerno za: OŠ/2. in 3. triada, SŠ, odrasli

N O V O



Kraj in čas: ljudska šola v Avstro-Ogrski  
leta 1906.
Učiteljica: Amalija Cvirn (Maja Hakl Saje)
Učni cilji:
- učenci se seznanijo z disciplino in sna-

žnostjo,
- spoznajo izvor imena Ljubljana,
- učijo se o pesniku Francetu Prešernu in 

njegovi pesmi »Zdravljica«,
- naučijo se šteti od ena do deset v slo-

venskem jeziku.

Place and time: a primary school in the 
Austro-Hungarian Monarchy
Teacher: Amalija Cvirn (Maja Hakl Saje) 
Learning goals:
- children are familiarised with the impor-

tance of discipline and tidiness,
- they learn where the name Ljubljana ori-

ginates from,
- they discuss Slovenian poet France Prešeren 

and his poem »A Toast« (Slovenian anthem),
- they learn how to count from one to ten 

in the Slovenian language.

UČNA URA ZA   TUJCE
OLD SCHOOL LESSON     FOR FOREIGNERS
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Primerno za: OŠ/3. triada, SŠ, odrasli The lesson is suitable for children aged 12 and over, 
as well as adults.



Z uvodnim razgovorom o šolskih in dru-
gih zvoncih, ki jih srečujemo v življenju, 
udeležence povabimo k izdelovanju in 

okraševanju lončenih zvončkov, ki jih po 
končani delavnici odnesejo s seboj.
Trajanje: 45 minut

IZDELOVANJE         ŠOLSKIH ZVONČKOV

Primerno za: OŠ/1. in 2. triada

MUZEJSKE      DELAVNICE



Otroci si skozi pogovor prikličejo v spomin svoje najljubše pravljice in pra-
vljične junake, ki jih z likovnim ustvarjanjem »oživijo« - izdelajo preproste 
lutke. Ustvarijo tudi »pravljične vrtove« - prostor srečevanja njihovih junakov.
Tehnika: voščenke, kolaž Trajanje: 90 minut

Učenci se seznanijo z umetnostjo stripa: poiščejo njene glavne značilnosti in 
posebnosti ter spoznajo vidnejše slovenske stripovske ustvarjalce. Likovno 
nalogo izpolnjujejo v tandemih. Vsak par si zamisli izvirno šalo, ki jo nato v 
obliki stripa zariše in zapiše.
Tehnika: flomastri, barvice, vodene barvice Trajanje: 90 minut

Udeleženci na primeru slikanic spoznajo, kako vizualna in verbalna informa-
cija pogosto sodelujeta pri posredovanju vsebine. S pogovorom poskušajo 
najti še druge primere, ko obe vrsti informacij sodelujeta med seboj (časo-

MUZEJSKE LIKOVNE   DELAVNICE

Primerno za: OŠ/1. triada Primerno za: OŠ/2. triada

Primerno za: OŠ/3. triada

Razstavo »Slikanica – moja prva knjiga« spremljajo likovne 
delavnice, ki so prilagojene starosti obiskovalcev.

DELAVNICA »ZA DEVETIMI GORAMI  
IN DEVETIMI VODAMI…«

DELAVNICA »STRIP – DEVETA UMETNOST 
NI DEVETA BRIGA«

DELAVNICA »DOBER OGLAS SEŽE V DEVETO VAS« pisi, knjige, TV, reklame, jumbo plakati…). Pri reševanju likovne 
naloge s pomočjo izrezkov iz starih časopisov in revij izdelajo 
lastno reklamo za določen, produkt, dogodek, oddajo. 
Tehnika: kolaž Trajanje: 90 minut

M
UZ

EJ
SK

E 
D
EL

AV
NI

C
E



Delavnica nas popelje v čas »hiše tablic«, kakor so Sumerci imenovali stavbo, 
v kateri so se otroci svečenikov učili pisnih znamenj njihovega jezika. Tudi 
obiskovalci muzeja se boste lahko preizkusili v pisanju s trstično paličico. 
Iz gline boste oblikovali pisalno podlago – okroglo tablico, v katero boste 
vtisnili »klinasto« oblikovane znake naše abecede.
Trajanje: 45 minut

Delavnica vas bo uvedla v pisanje s pisalom, ki so ga antični Rimljani upora-
bljali najraje – s stilusom. Kot podlago boste imeli na voljo voščeno tablico, 
na katero boste zapisali poučen latinski izrek. Še prej se boste 
naučili pisanja črk, kakršne so poznali stari Rimljani.
Trajanje: 45 minut

Primerno za: V/5+, OŠ/1. in 2. triada Primerno za: OŠ/2. in 3. triada

Razstavo »Pišem, torej sem!« spremljata delavnici, kjer se 
lahko udeleženci sami preizkusijo v starih tehnikah pisanja.

SUMERSKA DELAVNICA RIMSKA DELAVNICA

MUZEJSKI DELAVNICI  PISANJA
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V preteklosti so bile ročne spretnosti po-
memben del šolske vzgoje. Otroke so pri 
pouku ročnih del učili za vsakdanje življe-
nje koristnih reči. Tako so se fantje med 
drugim urili v pletenju košar iz vrbovih vi-
ter, medtem ko so dekleta šivala, kvačkala 
in vezla.

Udeleženci delavnice bodo spoznali zgo-
dovino in osnove vezenja kot so se ga učili 
v nekdanji šoli. V tehniki vezenja s križci 
bodo izvezli inicialko svojega imena.
Trajanje: 120 minut

DELAVNICA VEZENJA

Primerno za: OŠ/1., 2. in 3. triada, SŠ, odrasli
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Lepopis je bil nekoč zelo pomemben šol-
ski predmet, pri katerem so se otroci učili 
lepega in pravilnega pisanja. Na lepopisni 
delavnici se boste seznanili z njegovimi 
osnovami: v starih šolskih klopeh boste 

poprijeli za peresnik in urili svoje prste ter 
zapestje, nato pa s pomočjo lepopisnega 
delovnega zvezka spoznali posamezne 
elemente in pravilno obliko lepopisnih črk.
Trajanje: 120 minut

DELAVNICA LEPOPISANJA

Primerno za: OŠ/2. in 3. triada, SŠ, odrasli
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So res vsi Slovenci pridni in delavni, Čr-
nogorci pa leni? So Nemci res točni in 
disciplinirani, Španci pa vedno zamujajo?

Stereotipna prepričanja so del našega 
vsakdanjega življenja, služijo pa obvla-
dovanju zapletene realnosti. Udeleženci 
delavnice spoznajo pojem stereotipa in 
njegove funkcije, sami pa razmišljajo 
predvsem o stereotipih, ki veljajo za raz-
lične narode ali starostnike. Spoznajo, da 
stereotipi izkrivljajo realnost, saj so ljudje 
enkratni, različni in predvsem spremenljivi 

posamezniki. Delavnico je možno izvajati v 
sklopu več izbirnih predmetov (Državljan-
ska kultura, Filozofija za otroke, Verstva in 
etika, Življenje človeka na Zemlji, Vzgoja za 
medije…) in različnih krožkov (knjižničar-
ski, novinarski, zgodovinski…). Delavnica je 
nastala kot spremljevalni program ob raz-
stavi Šola – ključ za razvoj. Šolarji Angole, 
Malavija in Gane. Izvajata jo Tina Palaić in 
Simona Jazbinšek.
Možnost gostovanja na šoli.
Trajanje: 120 minut

STEREOTIPI O   NARODIH

Primerno za: OŠ/3. triada, SŠ
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LUTKOVNA IGRICA
SOVICA ZOFI    ODKRIVA MUZEJ
Vodiču, ki dela v Slovenskem šolskem mu-
zeju, se na poti v službo skrije njegova 
ljubljenka sovica Zofi. Ker bi rada ostala pri 
otrocih, njun odhod zavlačuje s številnimi 
nagajivimi vprašanji. Ji bo uspelo?

Primerno za:  V/4+, OŠ/1. triada

Otroci na poučen in šaljiv način izvedo, 
kako so se otroci učili in igrali v šoli nekoč. 
Igrica je nastala pod vodstvom priznanega 
slovenskega lutkarja Braneta Vižintina.
Trajanje: 40 minut 



PRAZNOVANJE   ROJSTNEGA DNE

AVETE DISCIPULI!
»Pred dvema tisočletjema sem poučeval otroke na rimskih 
trgih, zdaj pa sem prišel v Emono, da še tukajšnjim učencem 
pokažem, kako smo se učili v časih, ko so tudi tu živeli Rimljani.
Vabim vas, da pridete v mojo rimsko šolo in doživite učno uro 
v antični Emoni.« 
Quintus Caelius Kallikrates
Slavljenec/ka prejme muzejsko darilo!
Izdelke, narejene na delavnicah, otroci odnesejo domov.

Primerno za:  V/5+, OŠ/1. in 2. triada

Rojstnodnevna praznovanja organiziramo 
za skupine 10–25 otrok.
Trajanje: 180 minut
Prostor prireditve: Rojstnodnevni pro-
gram poteka v prostorih Narodnega 
muzeja Slovenije – Prešernova.

Je pred vrati rojstni dan vašega otroka in mu želite pripraviti nekaj posebnega?
Narodni muzej Slovenije in Slovenski šolski muzej vam ponujata enkratno rojstnodnevno doživetje!

Prijava in informacije: t: +386 (0)1 241 44 39, 
 m: +386 (0)51 384 888, 
 e: arheozabava@nms.si



Učilnica v naravi: šolski vrt včeraj, danes, jutri 
(oktober 2014 – oktober 2015) 

Vsebina razstave o šolskem vrtu je zelo aktualna, saj se v 
Sloveniji pojavlja vedno večje zanimanje za vrtove na šo-
lah in samooskrbo nasploh. Slovenske šole imajo bogato 
tradicijo šolskih vrtov. Osnove so bile postavljene s tretjim 
osnovnošolskim zakonom leta 1869. Z razstavo želimo spo-
jiti tradicijo s sedanjostjo in opozoriti na prednost šolskega 

vrta kot pomembnega sodobnega učno-
-vzgojnega pripomočka, ki učencem v 
dobi virtualnega sveta omogoča nepo-
sreden stik z naravo, spremljanje rasti in 
razvoj rastlin ter skrbi zanje.

Ob razstavi pripravljamo pester pedagoški 
program, primeren za vse starosti.

OD OKTOBRA NOVA    OBČASNA RAZSTAVA 
O ŠOLSKEM VRTU!



Muzejska trgovina predstavlja dodatek k redni muzejski po-
nudbi in je namenjena predvsem tistim obiskovalcem, ki želijo 
od ogleda razstav ali sodelovanja na učnih urah odnesti tudi 
kak spominek. Na voljo so raznolike replike muzejskih pred-
metov (šolske tablice, peresniki, črnilniki, peresnice, zvezki, 
svinčniki) in drugi šolski pripomočki ter učila. Trgovina se 
ponaša še z izjemno bogato ponudbo publikacij o zgodovini 
šolstva na Slovenskem.

IZ MUZEJSKE 
TRGOVINE Na voljo samo 

v Slovenskem šolskem muzeju!

Ringpen je ergonomsko pisalo, ki  
z minimalnim trudom zagotavlja 
stabilnost in neodvisnost pri pisanju. 
Zmanjšuje utrujenost in omogoča celo 
hitrejše pisanje. Priporočljivo za vsakogar, 
ki piše: učence, študente, učitelje, zapo-
slene v pisarni, itd. Olajša pisanje starejšim 
ljudem, ki trpijo za artritisom ali togimi prsti. 



Revija za zgodovino šolstva in vzgoje. Glasilo Sloven-
skega šolskega muzeja je slovenska znanstvena in strokovna 
revija za zgodovino šolstva, pedagogike in vzgoje. Revija ima 
50–letno tradicijo, z začetki v skupnem zborniku šolsko-pe-
dagoških muzejev v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu, ki je za-
čel izhajati leta 1964. Tudi v letu 2014 prinaša raznovrstne, za-
nimive prispevke s širokega polja dediščine šolstva in vzgoje.

Prelistajte revijo in preberite članke o temah, ki se dota-
knejo vsakega izmed nas!  

ŠOLSKA KRONIKA
Učne ure naših babic in dedkov letos pra-
znujejo 15 let. Praznovanje bomo sklenili 
z izidom tematske številke Šolske kronike 
in s spomini na 5000 tisoč izvedb različnih 
učnih ur. 

Vabimo vse, ki ste že sedeli v starih šol-
skih klopeh  v Slovenskem šolskem mu-
zeju, da napišete svoje spomine, občut-
ke na obisk muzeja in učne ure.

15 let Učnih ur naših babic in dedkov



REZERVACIJA IN PRIJAVA NA PEDAGOŠKE PROGRAME:
e: prijavassm@guest.arnes.si

t: 01/251 30 24

MUZEJ JE ZA OBISKOVALCE ODPRT:
ponedeljek–petek od 8:00 do 16:00

prva sobota v mesecu od 10:00 do 14:00
za skupine po dogovoru tudi zunaj navedenega odpiralnega časa

URADNE URE (uprava, knjižnica, kustosi):
ponedeljek–petek od 9:00 do 13:00

Slovenski šolski muzej vabi na obisk muzeja  
tudi vsako prvo soboto od 10:00 do 14:00.  

SOBOTNE DELAVNICE VEZENJA se pričnejo ob 11:00 in trajajo 2 uri.

V MUZEJU OMOGOČAMO TUDI:
1. 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.
2. Praznovanje obletnice valete in mature

Nudimo vam možnost, da zopet sedete v stare šolske klopi  
in na izbrani učni uri podoživite nekdanje šolske dni.

Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana
t: 01/251 30 24, m: 031 299 676

e: solski.muzej@guest.arnes.si, prijavassm@guest.arnes.si
www.ssolski-muzej.si

INFORMACIJE Beležke:



Beležke:


