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DOBRODOŠLI V MUZEJU!
Dragi obiskovalci muzeja, učitelji in učiteljice, vzgojitelji in vzgojiteljice.

V rokah držite drobno knjižnico z bogato vsebino. V Slovenskem šolskem mu-
zeju smo jo pripravili z namenom, da bi vam bila v pomoč pri načrtovanju 
vašega obiska pri nas. S široko paleto izobraževalnih in hkrati zabavnih vsebin se 
trudimo doseči obiskovalce različnih interesov in generacij. V katalogu za šolsko 
leto 2016/2017 boste tako našli že ustaljene muzejske pedagoške programe, ki 
vedno znova privabljajo veliko število ljudi in jih ob odhodu ne puščajo ravno-
dušnih, kot tudi nove dejavnosti, ki jih sodelavci muzeja neprestano ustvarjamo.

Na vodenih ogledih stalne in občasnih razstav boste spoznavali bogato zgodo-
vino šolstva in pedagogike na Slovenskem, z obiskom »učnih ur naših babic 
in dedkov« pa boste zgodovino izkusili kar na lastni koži. V ponudbi boste 
našli tudi različne muzejske delavnice, ki razširjajo vsebino občasnih razstav 
in obiskovalcu poleg kvalitetno preživetega časa nudijo tudi z lastnimi izkustvi 
pridobljeno znanje. 

Prepričani smo, da v Slovenskem šolskem muzeju vsakdo lahko najde kaj pri-
mernega zase, zato vam s pričujočo knjižico na široko odpiramo naša vrata. 

Veselimo se vašega obiska!

Slovenski šolski muzej
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VODSTVO PO RAZSTAVAH
Stalna razstava: Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja

Stalna razstava Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja obiskovalca popelje skozi 
različna obdobja razvoja šolstva vse od prvih znanih začetkov do današnjih dni. 
Izbrani muzejski predmeti, zemljevidi, prikazi, fotografije in ilustracije pripove-
dujejo o šoli in o življenju v daljni in bližnji preteklosti. Stalno razstavo bogati 
še star šolski razred, ki zaživi s prikazom »žive igre zgodovine«. 

V letu 2016 smo začeli v muzeju z intenzivno pripravo na prenovo stalne raz-
stave. Nova razstava bo v skladu z modernimi muzejskimi trendi omogočala 
obiskovalcu interaktivno izkušnjo ter odkrivanje vsebine na več zahtevnostnih 
nivojih. Veselimo se, da vas bomo lahko v prihodnjih letih povabili v čisto nov 
svet spoznavanja zgodovine šolstva in vzgoje. 

Razstava je primerna za vse starostne skupine. 

Najmlajši obiskovalci lahko šolo iz preteklosti spoznavajo 
s pomočjo lutke − sovice Zofi. Skupaj odkrivajo zanimive 
predmete iz šolske preteklosti in jih primerjajo s svojimi.
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Lingua latina: razstava o latinščini v javni osnovni šoli 1958–2015

Razstava Lingua latina prikazuje zgodovino pouka latinščine v javni osnovni šoli 
od leta 1958 dalje, ko je ob ukinitvi klasične gimnazije njene nižje štiri razrede 
podedovala osnovna šola, ki je postala enotna osemletna. Takrat je latinščina pr-
vič prišla v osnovno šolo in se do današnjih dni pojavljala na različnih osnovnih 
šolah po vsej Sloveniji. Kljub večkratnemu preganjanju latinščine iz osnovnošol-
skih klopi se je po zaslugi prizadevnih profesorjev ohranila do danes. Razstava 
nam ponuja tudi vpogled v širino obzorij, ki nam jih daje znanje latinščine. 

Šolske stavbe na Slovenskem v objemu stoletja 

Leta 2006 je Slovenski šolski muzej pripravil razstavo Hiše učenosti na Sloven-
skem na starih razglednicah. Točno po desetih letih smo pripravili refleksijo 
– šolske stavbe iz starih razglednic smo ujeli v fotografski objektiv in naredili 
razstavo, ki obiskovalcu ponuja sočasen pogled v preteklost in sedanjost. Pri 
izbiri šolskih poslopij smo se osredotočili na zgradbe, ki so v stoletju in več še 
vedno ohranile pedagoški in izobraževalni namen. 
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UČNE URE NAŠIH BABIC IN DEDKOV
V Slovenskem šolskem muzeju že več kot 15 let obiskovalcem omogočamo izje-
mno izkušnjo, da na muzejskih učnih urah sami začutijo vzdušje nekdanje šole. 
Časovni stroj obiskovalce odpelje v različna zgodovinska obdobja, kjer doživijo 
pouk, kakršnega so imeli šolarji v preteklosti. 

Zakaj so muzejske učne ure tako privlačne za naše obiskovalce?

V letošnjem letu smo obeležili že kar 6000. izvedbo učne ure. Muzejske učne ure 
namreč predstavljajo poseben izkustveni dogodek o zgodovini šolstva, kjer gre 
za preplet spontanega učenja in zabave. Vsebine učnih ur so prirejene po starih 
učnih načrtih za določeno starostno skupino, scenarije zanje pripravljajo kustosi 
muzeja v sodelovanju z izvajalci učnih ur. 

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 svojevrstno doživetje. Nenadoma se znajdeš v šolskem razredu, 
kjer veljajo druga pravila, kjer ni dovoljeno klepetati, kjer je priporočljivo sedeti 
vzravnano, odgovarjati pa stoje s celimi stavki, če ne želiš klečati v kotu na koru-
zi ali si oprtati lesenega osla na hrbet, kakor so kaznovali učence nekoč. 

Tako se ustvari posebno vzdušje. Mladim je zanimivo primerjati tak pouk in 
učiteljico oz. učitelja s svojimi v sedanji šoli. Starejše obiskovalce pa zajame no-
stalgija 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 2016/2017 je v ponudbi deset vsebinsko različnih muzejskih 
učnih ur. Med seboj se razlikujejo po zgodovinskem obdobju (Rimski imperij, 
Ilirske province, Avstrijsko cesarstvo, Avstro-Ogrska, Kraljevina Jugoslavija …) 
in po vsebini predmetnika (lepopis, računstvo, prirodopis …). Pri izbiri naj 
vas vodi neka posebna vedoželjnost o izbranem obdobju ali šolskem predmetu 
iz naše zgodovine, z veseljem pa vam bomo glede izbire učnih ur svetovali tudi 
v muzeju. Veljajo nekatere omejitve glede starosti udeležencev (pri predstavi-
tvi posameznih učnih ur glejte rubriko »primerno za«). Pri mešanih skupinah 
se ravnajte po starosti najmlajših. Zaželeno je, da učitelji učence predhodno 
pripravijo na to, da gre za »živo igro zgodovine«, jih primerno motivirajo in 
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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 vod
stvom in udeležbo na eni od učnih ur.

Učiteljski zbor Slovenskega šolskega muzeja v šolskem letu 2016/2017:
Srečko Felicijan Smolnik (Marko Novak)
Anton Lokovšek (Anton Arko)
Matevž Grom (Matej Hrastar)
Janez Kastelic (Rok Kastelic)
Medarda Meden (Taja J. Gubenšek)  
Josipina Koren (Natalija Žižić)
Amalija Cvirn (Maja Hakl Saje)
Apolonija Škarja (Polona Koželj)
Terezija Zvon (Mateja Pušnik)
Quintus Caelius Kallikrates (Matej Prevc)
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NEDELJSKA ŠOLA 
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Učni cilji: 
 učenci štejejo do deset 

in rešujejo preproste 
besedilne naloge

- naučijo se pesem A. M. 
Slomška »Ljuba vigred«

Kraj in čas: 
nedeljska šola  
v Avstrijskem 

cesarstvu  
leta 1865

Primerno za:
1., 2. in 3.  
triado OŠ,  
SŠ, odrasle

Opis: Od začetka 19. stoletja na-
prej so ob nedeljah in praznikih 
organizirali začetne in ponavljalne 
nedeljske šole, saj med tednom 
mnogi vaški otroci pouka niso mo-
gli obiskovati zaradi zaposlenosti z 
drugim delom in oddaljenosti od 
šole. V nedeljski šoli so se učili pi-
sati, brati in računati ter se srečevali 
z oliko, redom in disciplino. Po-
memben učbenik iz tega obdobja 
je Blaže in Nežica v nedeljski šoli, 
delo Antona Martina Slomška. 
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LEPOPIS

Učni cilji: 
- učenci spoznajo 

posamezne lepopisne 
črke in njihove 
elemente

- vežejo črke v besede 
in poved

Opis: V današnjem svetu 
največ pišemo na računal-
nik, lepega pisanja so vešči le 
še redki. Lepopis je bil eden 
pomembnejših šolskih pred-
metov, kjer je bil cilj pouče-
vanja pridobitev razločnega 
in prijetnega rokopisa. Pri 
muzejski učni uri lepopisa 
lahko osnove takšnega roko-
pisa pridobite tudi vi.

Kraj in čas: 
narodna šola  
v Kraljevini 
Jugoslaviji  
leta 1930

Primerno za:
2. in 3.  
triado OŠ,  
SŠ, odrasle



LEPO VEDENJE 
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Učni cilji: 
 - učenci opredelijo 

osnove »bontona«
- spoznajo »šolske 

postave«

Kraj in čas: 
ljudska šola  

v Avstro-Ogrski  
leta 1907

Primerno za:
2. in 3.  
triado OŠ,  
SŠ, odrasle

Opis: »Bodi vsak dan umit, poče-
san, čedno oblečen, raztrgan ne bodi 
nikoli! Med poukom ne zdehaj! Ne 
pljuvaj po tleh! Živi složno z ljudmi 
druge vere in druge narodnosti!« To 
je le nekaj »Šolskih postav«, ki se jih 
učenci naučijo pri učni uri Lepega 
vedenja. Poleg osnovnih pravil, ki 
naj bi jih poznali že pred vstopom 
v šolo, se učijo o spoštovanju do 
predpostavljenih, do roditeljev, do 
sošolcev, do starejših in do živali. 
Spoznajo pravila bontona v šoli in 
v vsakdanjem življenju.
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RAČUNSTVO

Učni cilji: 
- učenci »številijo« z »ruskim 

številnim strojem« do 100
- spoznajo stara imena 

mesecev in z njimi 
povezana kmečka opravila

Opis: Matematika je bila vedno 
eden najpomembnejših šolskih 
predmetov, pogosto najtežji. Po-
memben matematik Franc Močnik 
je napisal veliko matematičnih uč-
benikov, naloge iz njegovih od 100 
do 170 let starih računic pa rešuje-
jo udeleženci učne ure o računstvu, 
kjer spoznajo, da nam matematične 
naloge lahko prikažejo tudi način ži-
vljenja v preteklosti. Hkrati učenci v 
šoli nekdanjih dni spoznajo povsem 
drugačno metodiko poučevanja ma-
tematike.

Kraj in čas: 
ljudska šola  

v Avstro-Ogrski  
leta 1905

Primerno za:
2. in 3.  
triado OŠ,  
SŠ, odrasle



FIZIKA
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Učni cilji: 
- učenci spoznajo 

fizikalne značilnosti 
zvoka

 - izvedejo poskus z 
vakuumsko črpalko

Kraj in čas: 
realka  

v Avstro-Ogrski  
leta 1900

Primerno za:
3. triado OŠ,  
SŠ, odrasle

Opis: Življenje posamezni-
ka določajo tudi različne 
fizikalne zakonitosti. Pou-
čevanja osnov naravoslovja 
je določal ljudskošolski za-
kon iz leta 1869. Koristno 
je, da se teh znanj naučimo 
tudi danes, ob tem so še 
posebej privlačni fizikalni 
poskusi s starimi šolskimi 
učili.
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ROČNA DELA

Učni cilji: 
- učence se navaja na 

snažnost, urejenost
- seznanijo se s 

šivalnim priborom 
in šivajo gumb

Opis: Pouk ročnih del je bil v šoli 
zelo pomemben, saj so učenci 
pridobili mnoga koristna znanja 
za vsakodnevno življenje, naučili 
pa so se tudi reda in marljivosti. 
Tako so se deklice naučile šiva-
ti in krpati oblačila, vesti, plesti 
in kvačkati, dečki pa so se učili 
pletenja košar iz vrbovih viter ter 
tudi drugih koristnih reči. Tudi 
učna ura ročnih del »Prišijmo si 
gumb!« prinaša nekaj koristnega 
znanja osnov šivanja.

Kraj in čas: 
šola  

v Kraljevini SHS  
leta 1926

Primerno za:
2. in 3.  
triado OŠ,  
SŠ, odrasle



PRIRODOPIS – 
DOMAČA MAČKA
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Učni cilji: 
-  učenci se pogovarjajo 

o domači mački in 
njenih lastnostih

- spoznajo slovenske 
pregovore o tej živali

Kraj in čas: 
ljudska šola  

v Avsto-Ogrski  
leta 1907

Primerno za:
2. in 3.  
triado OŠ,  
SŠ, odrasle

Opis: Pri uri prirodopisa se učenci 
učijo o domači mački (Felis domesti-
ca). Spoznajo njene telesne in karak-
terne lastnosti in skozi pregovore o 
mački odkrivajo, kako smo si ljudje z 
mačkami značajsko podobni. V berilu 
Frana Erjavca pa spoznajo njene nava-
de, njen odnos do mladičev, do psa in 
do ljudi, na katere ni preveč navezana. 
»Njena hoja je skoraj neslišna. Je spretna 
in gibčna, kot da v telesu ne bi imela 
nobene kosti. Mačkino gibčnost še pose-
bej zaznamo, kadar pada: mačka vedno 
pade na noge in se nikdar ne poškoduje. 
Zato rečemo, da ima devet življenj.«
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VODNIKOVA ŠOLA

Učni cilji: 
-  učenci opredelijo 

gramatiko in 
spoznavajo bohoričico

- prevedejo nekaj 
enostavnih besed 
iz slovenščine v 
francoščino in obratno

Opis: Z ustanovitvijo Ilirskih provinc 
leta 1809 so Francozi razširjali znanje 
francoskega jezika, a vendarle dovo-
lili, da je bil učni jezik v osnovnih in 
nižjih srednjih šolah deželni slovenski 
jezik. Valentin Vodnik je za pouk v slo-
venskem jeziku napisal prve slovenske 
učbenike, njihovo vsebino spoznavajo 
tudi udeleženci muzejske Vodnikove 
šole. Ura ponuja tudi edinstveno pri-
ložnost, da se udeleženci naučijo osnov 
bohoričice, slovenske pisave, ki je bila v 
rabi od srede 16. do srede 19. stoletja.

Kraj in čas: 
šola v Ilirskih 

provincah  
leta 1811

Primerno za:
3. triada OŠ, 
SŠ, odrasli



UČNA URA  
V ANTIČNI EMONI
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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

Kraj in čas: 
trg v antični Emoni  
v 1. stoletju n. št. 

(Slovenski šolski muzej), 
ob primernem vremenu 

možnost učne ure  
na prostem

Primerno za:
2. in 3.  
triado OŠ,  
SŠ, odrasle

Opis: Udeleženci učne ure pod 
vodstvom učitelja - magistra 
spoznajo način poučevanja in 
vzgajanja v dobi antične Emo-
ne. Učenci se spoznajo z latin-
ščino, naučijo se rimske števil-
ke, poslušajo zgodbe iz antične 
mitologije in pišejo na voščene 
tablice. V šoli antične Emone 
so učenci in učitelj oblečeni v 
rimsko opravo (tunike in togo).
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UČNA URA ZA TUJCE
OLD SCHOOL LESSON FOR FOREIGNERS

Opis: »Učne ure naših babic in dedkov« so živa igra zgo-
dovine, skozi katere obiskovalci na igriv in poučen način 
spoznajo, kako je bilo v šoli nekoč. Seznanijo se s takratnimi 
učnimi pripomočki, besediščem, šolskimi pravili in kaznimi. Med 
učno uro gospodična učiteljica s šibo v roki pregleda čistočo rok 
in ušes, poredni učenci lahko okusijo kaznovanje z vzgojnimi me-
todami, ki so jih uporabljali nekoč, ravno tako pa lahko doživijo 
tudi pohvalo. Učna ura je predvsem namenjena tujcem, ki ne znajo 
slovenskega jezika oziroma je njihovo znanje pomanjkljivo. 
Basic content: »Old lessons of our grandmothers and grandfathers« 
are a very attractive museum activity for pupils. It is a live play of 
history, through which the visitors in a playful and instructive way 
get to know, how it used to be in school. They are acquainted with 
the then school aids, vocabulary, school rules and penalties. During 
the lesson Miss Teacher with a rod in the hand examines cleanness 
of hands and ears, bad pupils can experience punishment with old 
methods. At the same time they can also experience praise. Lesson 
is primarily intended for foreigners who do not speak Slovenian or 
their knowledge is inadequate.

Kraj in čas:  
ljudska šola  

v Avstro-Ogrski  
leta 1906. 

Place and time:  
primary school in  
Austro-Hungarian  

Monarchy

Učni cilji: 
- učenci se seznanijo z disciplino in snažnostjo
- spoznajo izvor imena Ljubljana
- učijo se o Francetu Prešernu in njegovi pesmi »Zdravljica« 
- naučijo se šteti od ena do deset v slovenskem jeziku. 

Learning goals: 
- children are familiarised with the importance of discipline and tidiness
- they learn where the name Ljubljana originates from
- they discuss slovenian poet France Prešeren and his poem »A Toast«
- they learn how to count from one to ten in slovenian language.



MUZEJSKE DELAVNICE
V Slovenskem šolskem muzeju ponujamo tudi tematsko raznolike muzejske de-
lavnice, s katerimi si lahko pridobite nove izkušnje in nova znanja. Udeležite se 
jih lahko v kombinaciji z vodenim ogledom stalne oziroma občasnih razstav ali 
pa samostojno. Nedvomno so prijetna in kvalitetna popestritev vašega obiska 
pri nas. 

IZDELOVANJE ŠOLSKIH  
ZVONČKOV
Šolski zvonci so skozi zgodovino 
spreminjali svojo podobo in vlogo. 
Udeleženci delavnice iz glinenih lonč-
kov izdelajo svoje šolske zvončke, jih 
poljubno okrasijo in odnesejo domov.  

Primerno za: 1. in 2. triado OŠ

Trajanje: 45 minut
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STRIP – »DEVETA UMETNOST NI DEVETA BRIGA«
Strip je oblika pripovedi, podana v slikah, z malo napisanega besedila. Prav zato 
je priljubljena pri mladih bralcih, celo tistih, ki nad knjigami sicer niso najbolj 
navdušeni. V muzeju ponujamo likovno delavnico, kjer udeleženci spoznajo 
stripovsko umetnost ter se tudi sami preizkusijo v ustvarjanju stripov s prizori 
iz šolske zgodovine.  

Primerno za: 2. in 3. triado OŠ

Trajanje: 90 minut

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

Primerno za: 1. in 2. triado OŠ

Trajanje: 45 minut

RIMSKA DELAVNICA
Udeleženci delavnice spozna-
vajo, kako so pisali Rimljani v 
antiki. Najprej se seznanijo s 
črkami, nato pa poskusijo s 
stilusom – antičnim pisalom 
− v voščeno tablico zapisati 
poučen latinski izrek. 

Primerno za: 2. in 3. triado OŠ

Trajanje: 45 minut
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DELAVNICA LEPOPISANJA
Lepopis je bil nekoč zelo pomemben šolski 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 spozna-
li posamezne elemente in pravilno obliko lepopisnih črk. 

Primerno za: 2. in 3. triado OŠ,  
SŠ, odrasle

Trajanje: 120 minut

DELAVNICA VEZENJA
Nekoč je bil šolski predmet ročna dela 
sestavni del učnega načrta. Dekleta so 
v šolah šivala, kvačkala in vezla in ob 
koncu šolskega leta na šolskih razstavah 
tudi prikazala svoje delo. Udeleženci 
delavnice bodo spoznali zgodovino in 
osnove vezenja, kot so se ga učili v šoli 
nekdanjih dni. V tehniki vezenja s križ-
ci bodo izvezli inicialko svojega imena 
ali drug motiv.

Primerno za: 1., 2. in 3. triado OŠ, SŠ, 
odrasle

Trajanje: 120 minut
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DELAVNICA IZDELOVANJA PTIČJIH HIŠIC
Na delavnici bomo izdelali unikatne ptičje krmilnice iz recikliranih materialov 
in jih napolnili s semeni. Ko bo prišla zima, pa bomo lahko uživali v opazovanju 
zadovoljnih ptic.

Primerno za: 1. in 2. triado OŠ

Trajanje: 120 minut

DELAVNICA SVET ANTIKE
Na delavnici Svet antike se bodo otroci pogovarjali o Rimskem cesarstvu, vsto-
pili bodo v svet mitologije in spoznali rimske bogove. Seznanili se bodo tudi z 
osnovami latinskega jezika in skupaj prevedli pet latinskih pregovorov. Za za-
baven zaključek delavnice pa si bodo izdelali igralne karte s tematiko antičnega 
sveta.

Primerno za: 2. in 3. triado OŠ

Trajanje: 60 minut
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MUZEJSKE SPECIALITETE
LUTKOVNA IGRICA 
SOVICA ZOFI ODKRIVA MUZEJ
Vodiču, ki dela v Slovenskem šolskem muzeju, 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? Otroci na poučen in šaljiv način iz-
vedo, kako so se šolarji učili in igrali v šoli nekoč. Igrica je nastala pod vodstvom 
priznanega slovenskega lutkarja Braneta Vižintina.

Primerno za:  
vrtec, 1. triada OŠ

Trajanje:  
40 minut

MUZEJ NA OBISKU 
Muzej je ustanova, ki vsakodnevno privablja goste in redko kdo pomisli, da gre 
rada kdaj tudi sama v gosté. Slovenski šolski muzej z veseljem pride na obisk v 
vašo šolo, vrtec, knjižnico, kulturni dom … Naš prispevek lahko obogati vaš 
kulturni dan ali drugo prireditev. Možno je gostovanje s katero od delavnic, z lut-
kovno igrico ali s predavanji kustosov. Za informacije nas pokličite ali nam pišite.

PO LJUBLJANICI 
Po obisku Slovenskega šolskega muzeja ponujamo možnost organizirane vožnje 
z ladjo po Ljubljanici.
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V MUZEJU? ZAKAJ PA NE!
Želite vaš dogodek obogatiti z zabavno izkušnjo iz zgodovine? Povabite svoje 
goste v naš muzej. 

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.

PRAZNOVANJE OBLETNICE VALETE ALI MATURE
Nudimo vam možnost, da praznovanje obletnice začnete s spoznavanjem ali 
obujanjem dediščine šolstva. V starih šolskih klopeh na izbrani učni uri lahko 
podoživite nekdanje šolske dni.

PRAZNOVANJE ROJSTNEGA DNE
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!

»AVETE DISCIPULI!« 

Tako pozdravi učitelj - magister svoje učence in jih popelje v šolo antične 
Emone, kjer spoznajo takratni način poučevanja in vzgajanja. Praznovanje 
organiziramo za skupine 10–25 otrok. Trajanje: 180 minut Prostor prireditve: 
Rojstnodnevni program poteka v prostorih Narodnega muzeja Slovenije – 
Prešernova 20. 

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



STE VEDELI, DA IMAMO TUDI?
MUZEJSKO TRGOVINO
Muzejska trgovina je namenjena predvsem tistim obiskovalcem, ki želijo od ogle-
da razstav ali sodelovanja na učnih urah odnesti tudi kak spominek. Na voljo so 
razne replike muzejskih predmetov (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. 

MUZEJSKO KNJIŽNICO
Naša specialna knjižnica hrani knjige s področja šolstva, vzgoje in izobraževanja 
ter s področja šolske in obče zgodovine. Pri nas najdete učbenike iz različnih 
časovnih obdobij, učne načrte, šolske zakone, učiteljske imenike, šolske kole-
darje, glasila, letna poročila … Naš čitalniški prostor nudi možnost študija in 
raziskovanja vsem, ki preučujejo zgodovino šolstva ali vprašanja sodobnega izo-
braževanja. Posebej dobrodošli so tudi obiskovalci, ki pridejo k nam le pokukat 
v svoje prve čitanke in iskat šolske spomine …

ŠOLSKO KRONIKO
Šolska kronika: revija za zgodovino šolstva in vzgoje. Glasilo Slovenskega 
šolskega muzeja je slovenska znanstvena in strokovna revija  
za zgodovino šolstva, pedagogike in vzgoje. Revija ima več  
kot 50-letno tradicijo, z začetki v skupnem zborniku  
šolsko-pedagoških muzejev v Ljubljani, Zagrebu in  
Beogradu, ki je začel izhajati leta 1964. Tudi v letu 2016  
prinaša raznovrstne, zanimive prispevke s širokega  
polja dediščine šolstva in vzgoje. Prelistajte  
revijo in preberite članke o temah, ki se  
dotaknejo vsakega izmed nas!
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