
Pedagoški 
programi  
2013/14

Slovenski šolski muzej

Radosti  
v starih  
šolskih  
klopeh



Kazalo
Uvod - novosti 3

A – VODSTVO PO RAZSTAVAH  4
Stalna razstava Šolstvo na Slovenskem  
skozi stoletja 4
Občasne razstave v šolskem letu 2013/14 5

B – LUTKOVNA IGRICA 7
Sovica Zofi odkriva muzej 7

C – UČNE URE NAŠIH BABIC IN DEDKOV 8
Prva triada:
NEDELJSKA ŠOLA BRANJA, PISANJA,  
RAČUNANJA IN PETJA – učna ura iz leta 1865 10

Druga triada:
PRIRODOPIS: DOMAČA MAČKA – učna ura iz           
                          leta 1907 11

Druga in tretja triada:
RAČUNSTVO – učna ura iz leta 1905 12
LEPO VEDENJE – učna ura iz leta 1907 13
LEPOPIS – učna ura iz leta 1930 14
ROČNA DELA: »PRIšIJMO SI gUMb!« – učna  
                          ura iz leta 1926  15

Tretja triada, srednješolci:
VODNIKOVA šOLA – učna ura iz časa Ilirskih            
                                     provinc leta 1811 16
FIZIKA – učna ura iz leta 1900 17

OLD LESSON FOR FOREIgNERS from 1900  
              – stara učna ura za tujce iz leta 1900 18

D – MUZEJSKE DELAVNICE 19
Sumerska delavnica NOVOST 19
Rimska delavnica NOVOST 20
Likovne delavnice ob razstavi  
Slikanica – moja prva knjiga NOVOST 20
    a. Za devetimi gorami in devetimi vodami…  
    b. Strip – Deveta umetnost ni deveta briga  
    c. Dober oglas, seže v deveto vas  

Delavnica lepopisanja  21
Izdelovanje šolskih zvončkov 21
Stereotipi  22

E – INFORMACIJE 23



3

Spoštovane učiteljice, spoštovani 
učitelji, dragi obiskovalci muzeja!

Pred vami je niz pedagoških programov za šolsko leto 
2013/2014, ki smo ga v Slovenskem šolskem muzeju pripra-
vili za predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko mladino.

Želimo si, da mladi obiskovalci spoznavajo kulturno de-
diščino zgodovine šolstva na Slovenskem na čim bolj 
privlačen in doživljajski način. Vsako leto naše programe 
posodabljamo in jim dodajamo nove. Vse aktivnosti se na-
vezujejo na učne načrte.

Novosti v letu 2013/14:
Muzejske delavnice ob razstavi Pišem, torej sem: 

- Sumerska delavnica 
- Rimska delavnica

Likovne delavnice ob razstavi Slikanica – moja prva knjiga: 
- Za devetimi gorami in devetimi vodami… 
- Strip - Deveta umetnost ni deveta briga. 
- Dober oglas, seže v deveto vas.

Pokličite nas, povprašajte po dodatnih informacijah ter 
si rezervirajte svoj termin! Vodstva po razstavah lahko 
kombinirate z učnimi urami ali muzejskimi delavnicami. 
Prepričani smo, da bo predstavitev pedagoških dejavno-
sti 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.

Veselimo se ponovnih in novih srečanj z vami in nasvidenje 
v Slovenskem šolskem muzeju!
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Stalna razstava Šolstvo na 
Slovenskem skozi stoletja
na različne načine (s fotografijami, risbami, maketami, 
lutkami, zemljevidi, grafikoni, video in avdio posnetki) 
ter z izbranimi muzejskimi predmeti po zaokroženih 
zgodovinskih obdobjih pripoveduje o zgodovini šol-
stva na območjih slovenske poselitve od začetkov 
do najnovejšega časa.

Razstava je primerna za vse starostne skupine.

Nudimo:
- Strokovno vodstvo po stalni razstavi z možno-

stjo reševanja učnih listov za prvo, drugo in 
tretjo triado devetletke ter za srednješolce,

- Prirejeno vodstvo za najmlajše – predšolske 
otroke ter učence 1. in 2. razreda OŠ po mu-
zeju vodi lutka sovica Zofi.  

A – VODSTVO  
PO RAZSTAVAH 



Občasne razstave v šolskem  
letu 2013/14
Pišem, torej sem! Šolska pisala in 
opismenjevanje (oktober 2012 – februar 
2014)

Razstava predstavlja nadaljevanje razstavne obrav-
nave temeljnih muzejskih predmetov, ki jih hrani 
Slovenski šolski muzej. Zbirka pisal je v zadnjem 
času doživela vrsto dopolnitev, ki ob preučitvi zgo-
dovinskega razvoja pisal in njihove uporabe v šoli 
nedvomno zaslužijo javno predstavitev. Kot glavni 
šolski pripomoček je osnovno sredstvo za izražanje 
misli. Pisala tako zadevajo v temelje šolskega dela in 
prizadevanja za razvoj šolstva in razširjenje pisme-
nosti. Razstava obiskovalcem omogoča interaktivno 
izkušnjo pisanja s pisali in materiali iz različnih zgodo-
vinskih obdobij (klinopis, voščene tablice, klesanje v 
kamen, pero).
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Slikanica – moja prva knjiga  
(maj 2013 – maj 2014)

Razstava o slovenski slikanici vabi med pravljične 
spomine. Obiskovalca popelje skozi kratek zgo-
dovinski pregled razvoja slovenske slikanice, mu 
predstavi različne vrste slikanic, za pedagoške vedo-
željneže pa osvetli pomen slikanic za razvoj otroka. 
Zapisi spominov znanih Slovencev na njim najljubše 
slikanice so bogata popestritev celotne razstave, saj 
pritegnejo obiskovalce vseh generacij. Za ljubitelje 
novih, digitalnih tehnologij je na ogled prva slovenska 
interaktivna slikanica, ljubitelji starih knjižnih izdaj pa 
bodo med razstavljenimi primerki morda našli prav 
svojo, najljubšo slikanico iz otroštva.
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B – LUTKOVNA IGRICA
Sovica Zofi odkriva muzej

Vodiču Jožetu se na poti v Slovenski šolski muzej 
skrije njegova ljubljenka sovica Zofi. Ker bi rada 
ostala pri otrocih, njun odhod zavlačuje s števil-
nimi nagajivimi vprašanji. Bo sovici Zofi uspelo 
prepričati vodiča Jožefa? Otroci na poučen in 
šaljiv način izvedo, kako so se otroci učili in igrali 
v šoli nekoč. Igrica je nastala pod vodstvom pri-
znanega slovenskega lutkarja Braneta Vižintina. 
Igrata Jože Rupnik (vodič Jože) in Marko Novak 
(sovica Zofi).

Starostna skupina: vrtec, 1. triada OŠ
Trajanje: 40 minut 

Lutkovna igrica gostuje tudi na OŠ, v vrtcih in 
knjiž nicah.
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Zakaj so učne ure naših babic in dedkov tako pri-
vlačne za naše obiskovalce?

Ker postanejo kot učenci aktivni udeleženci učne 
ure, ki je odigrana po učnih načrtih izpred 100 in več 
let. Ker učne ure ponujajo izjemno priložnost spozna-
vanja in doživljanja zgodovine šolstva ob aktivnem, 
spontanem prepletu igre in učenja. Ker je sedeti v 
starih šolskih klopeh pred gospodično učiteljico oz. 
gospodom učenikom s strogim glasom, ki sta oble-
čena po šolski modi tistega časa, z obvezno šibo v 
roki, svojevrstno doživetje. Nenadoma se znajdeš 
v šolskem razredu, kjer veljajo druga pravila, kjer ni 
dovoljeno klepetati, kjer je priporočljivo odgovar-
jati stoje s celimi stavki, če ne želiš klečati v kotu 
na koruzi ali si oprtati lesenega osla na hrbet, kakor 
so kaznovali učence nekoč. Ustvari se posebno 
vzdušje. Mladim je zanimivo primerjati to učno uro in 
učiteljico oz. učitelja s svojimi v sedanji šoli. Starej-

C – UČNE URE NAŠIH 
BABIC IN DEDKOV



še obiskovalce pa zajame nostalgija po šoli in se jim 
utrne kakšna vesela ali žalostna prigoda iz njihovih 
šolskih dni.

Udeleženci učnih ur se spoznajo z osnovnimi značil-
nostmi šolstva v izbranem obdobju (Ilirske province, 
Avstro Ogrska, Kraljevina SHS), z disciplinskim re-
dom in vzgojnimi metodami tistega obdobja, s 
kaznimi (grožnja z leskovo palico, klečanje v kotu na 
koruzi in sedenje v oslovski klopi, vpis v črne bukve 
…) in pohvalami (spomin pridnosti, pohvala in zapis v 
zlate bukve). Vsebine učnih ur so prirejene po starih 
učnih načrtih, učbenikih, pedagoški literaturi in ustnih 
virih za določeno starostno skupino. Scenarije zanje 
pripravijo kustosi muzeja. Pri uri uporabljajo stare 
šolske potrebščine in sedijo v učilnici, prirejeno po-
sameznemu zgodovinskemu obdobju.

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

Priporočamo kombinacijo ogleda stalne razstave 
s strokovnim vodstvom in udeležbo na eni od uč-
nih ur.
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NEDELJSKA ŠOLA BRANJA, 
PISANJA, RAČUNANJA IN PETJA 
Učna ura iz leta 1865

Učenci se med učno uro seznanijo s poukom, 
kakršen je potekal okoli leta 1880 v mestni 
šoli. Spoznajo, kako so takrat učenci skrbeli za 
higieno, kako so se obnašali v razredu, sezna-
nijo se tudi z vzgojnimi nauki tistega časa. Na 
učni uri se učijo kratko pesmico in molitvico in 
osnov branja in pisanja na šolsko tablico.

Učno uro izvajata gospoda učenika Felician 
Srečko Smolnik (Marko Novak) in Anton Loko-
všek (Anton Arko), traja 45 minut in je primerna 
zlasti za učence od 1. do 3. razreda devet-
letke.
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PRIRODOPIS:  
DOMAČA MAČKA  
Učna ura iz leta 1907

Pri učni uri prirodopisa s pomočjo učnih pri-
pomočkov spoznavajo domačo mačko. 
Preberejo zgodbico o mački in se pogovarjajo 
o njenih telesnih in značajskih lastnostih ter o 
starih slovenskih pregovorih o tej živali.

Učno uro interpretira kustodinja Taja J. Guben-
šek, samostojna ustvarjalka v kulturi in traja 45 
minut. Primerna je zlasti za učence druge tria-
de od 4. do 6. razreda devetletke.
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RAČUNSTVO  
Učna ura iz leta 1905

Pri učni uri se učenci seznanijo, kako so se uči-
li »številjenja« njihovi vrstniki pred več kot sto 
leti. Spoznajo »ruski številni stroj« in njegovo 
uporabo. Rešujejo enostavne računske naloge, 
ki so povzete iz Močnikovih starih računic za 
nižje razrede ljudskih šol. 

Učno uro interpretira gospodična učiteljica Jo-
sipina Korenova (Natalija Žižič) in traja 45 minut. 
Primerna je za učence od 4. razreda devetlet-
ke dalje, za srednješolce in odrasle.   
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LEPO VEDENJE  
Učna ura iz leta 1907

Bodi vsakdan umit, počesan, čedno oblečen: raz-
trgan ne bodi nikoli!

Pri uri lepega vedenja spoznajo, kako so se morali 
otroci pred več kot sto leti obnašati na poti v šolo, 
v šoli in na poti iz šole domov ter kako so bili ka-
znovani, če so te »šolske postave« kršili.

Osnova učne ure je Šolski red za ljudske šole v 
habsburški monarhiji, ki je bil sprejet leta 1905. 

Učno uro interpretira kustodinja Taja J. Gubenšek, 
samostojna ustvarjalka v kulturi in traja 45 minut. 
Primerna je za vse starostne skupine od 4. razre-
da devetletke naprej, srednješolce in odrasle.
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LEPOPIS 
Učna ura iz leta 1930

Pri učni uri lepopisa, ki ga zasledimo v učnih na-
črtih za osnovno šolo od 1774 do 1959, se učenci 
seznanijo s pomenom in vlogo tega nekdaj zelo 
pomembnega šolskega predmeta, osnove lepo-
pisne pisave pa pridobijo s pisanjem lepopisnih 
črk s peresnikom in »tinto« na učne liste. 

Učno uro interpretirata Josipina Korenova (Natalija 
Žižič) in Amalija Cvirn (Maja Hakl), traja 45 minut in 
je primerna za učence od 4. razreda devetletke 
dalje, za srednješolce in odrasle.
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ROČNA DELA: 
»Prišijmo si gumb!« 
Učna ura iz leta 1926 

»Naučite učence, predvsem deklice, prati, likati, 
krpati nogavice in obleko, prišivati gumbe, šivati 
perilo in lepe srajce …«.

Pri tej učni uri učenci spoznajo šolski predmet 
ročnih del in se naučijo osnov šivanja - prišijejo si 
gumb. Izdelek odnesejo domov v spomin na obisk 
muzeja.

Učno uro izvajata gospodični učiteljici Amalija 
Cvirn (Maja Hakl) in Apolonija Škarja (Polona Ko-
želj) in traja 45 minut. Primerna je za učenke in 
učence od 3. do 6. razreda devetletke.
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VODNIKOVA ŠOLA  
Učna ura iz časa Ilirskih 
provinc leta 1811

Cepic mlati pšenico, kamen mele koruzo, lube-
zen je djanje mojiga serca ... in podobne izreke 
boste slišali med učno uro Vodnikove šole iz 
leta 1811, kjer gospod vučenik učence seznani 
z osnovnim besediščem starejše slovenščine, 
predstavi jim črkopis tistega časa – bohoričico, 
jih poduči o opredelitvi gramatike v tistem času 
ter par besed skupaj z učenci prevede v fran-
coščino in iz francoščine.

Učno uro interpretirata Jožef Šolmajer (Jože 
Rupnik) in Anton Lokovšek (Anton Arko), traja 
45 minut in je primerna za tretjo triado devet-
letke, za srednješolce in odrasle. 
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FIZIKA  
Učna ura iz leta 1900

Pri učni uri fizike iz leta 1900, ki jo vodi gospod 
učenik Jožef Šolmajer (Jože Rupnik), se učenci s 
pomočjo sesalnika, starega fizikalnega pripomoč-
ka učijo o potovanju zvoka.

Traja 45 minut in je primerna za 3. triado devet-
letke, za srednješolce in odrasle.
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OLD LESSON FOR FOREIGNERS 
from 1900  
Stara učna ura za tujce iz leta 1900

Učna ura iz leta 1900 je namenjena tujcem, ki ne 
znajo slovenskega jezika oziroma je njihovo zna-
nje pomanjkljivo, da začutijo način poučevanja 
v slovenski šoli v preteklosti. Vsebuje preplet 
različnih učnih ur, ki jih izvajamo v Slovenskem 
šolskem muzeju. Gospod učenik zaradi boljšega 
razumevanja slovenski jezik dopolnjuje z uporabo 
angleškega jezika. Obiskovalci se seznanijo s šol-
skimi postavami, s pisanjem na šolske tablice in 
z računanjem na staro rusko računalo. Učno uro 
interpretira učenik Jožef Šolmajer (Jože Rupnik).

Starostna skupina: vse starostne skupine, ki ne 
govorijo slovenskega jezika. 
Trajanje: 45 minut
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Sumerska delavnica NOVOST
Delavnica klinopis nas vrne v čas »hiše tablic«, 
kakor so stari Sumerci  imenovali stavbo, v kate-
rem so se otroci svečenikov učili pisnih znamenj 
njihovega jezika. Tudi obiskovalci Slovenskega 
šolskega muzeja se boste lahko preizkusili v pi-
sanju s trstično paličico: Iz gline boste oblikovali 
pisalno podlago – okroglo tablico, v katero boste 
pod vodstvom našega animatorja vtisnili posebej 
oblikovane znake naše abecede. Tablico z vašim 
zapisom boste lahko odnesli domov, kjer vas bo 
spominjala na prijeten obisk v našem muzeju. 

Starostna skupina: od 5. leta starosti naprej
Trajanje delavnice: 45 minut

D – MUZEJSKE DELAVNICE
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Rimska delavnica NOVOST
Rimska delavnica vas bo uvedla v pisanje s pisalom, 
ki so ga antični Rimljani uporabljali najraje – s stilusom. 
Kot podlago boste imeli na voljo voščeno tablico, na 
katero boste pod vodstvom našega animatorja za-
pisali poučen latinski rek. Še prej pa se boste naučili 
pisanja črk, kakršne so poznali stari Rimljani. 

Starostna skupina: od 9. leta starosti naprej
Trajanje delavnice: 45 minut

Likovne delavnice ob razstavi 
Slikanica – moja prva knjiga 
NOVOST
V uvodni del delavnic se uvršča voden ogled raz-
stave Slikanica – moja prva knjiga, ki je vsebinsko 
prilagojen starosti obiskovalcev, prav tako kot tudi 
same delavnice.

a. Za devetimi gorami in devetimi vodami… 
Otroci si skozi pogovor z izvajalcem delavnice 
prikličejo v spomin njihove najljubše pravljice in 
pravljične junake. Z likovnim ustvarjanjem izbra-
ne pravljične junake »oživijo« - izdelajo preproste 
lutke. S pomočjo izvajalcev delavnice in njihovih 
spremljevalcev ustvarijo tudi »pravljične vrtove« - 
prostor srečevanja njihovih junakov (individualno 
in skupinsko delo).

Tehnika: voščenke, kolaž
Starostna skupina: učenci 1. triade
Trajanje delavnice: pribl. 2 šolski uri

b. Strip – Deveta umetnost ni deveta briga 
Učenci bodo podrobneje spoznali umetnost stripa, 
ki je za mlade zanimiv in privlačen. Skozi diskusi-
jo poskušajo najti glavne značilnosti in posebnosti 
stripovske umetnosti ter spoznati najpomemb-
nejše slovenske stripovske ustvarjalce. Likovno 
nalogo bodo učenci izpolnjevali v tandemih. Vsak 
par učencev si bo zamislil izvirno šalo, ki ga bo 
nato v obliki stripa zarisal in zapisal.

Tehnika: Flomastri, vodene barvice/barvice
Starostna skupina: učenci 2. triade
Trajanje delavnice: pribl. 2 šolski uri
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c. Dober oglas seže v deveto vas 
Udeleženci ob ogledu razstave na primeru slikanic 
spoznajo, da vizualna in verbalna informacija po-
gosto sodelujeta pri posredovanju vsebine. Skozi 
pogovor poskušamo najti še ostale primere, kjer 
obe vrsti informacije sodelujeta med seboj (ča-
sopisi, knjige, TV, reklame, jumbo plakati …). Pri 
reševanju likovne naloge udeleženci delavnice s 
pomočjo izrezkov iz starih časopisov in revij izde-
lajo lastno reklamo za določen produkt, dogodek, 
oddajo. 

Tehnika: kolaž
Starostna skupina: 3. triada
Trajanje delavnice: pribl. 2 šolski uri

Delavnica lepopisanja 
Namen lepopisne delavnice je, da vas seznani z 
osnovami lepopisa, ki je bil nekoč zelo pomemben 
šolski predmet. Sedli bomo v stare šolske klopi, 
poprijeli za peresnik in se vrnili v preteklost, ko je 
bil lepopis obvezen v vseh razredih osnovne šole. 

Pri lepopisnih vajah bomo urili naše prste, zapestja 
in podlahti, se seznanili z osnovnimi navodili za lepo 
in pravilno pisanje. Pisali bomo v lepopisni delovni 
zvezek, katerega boste lahko odnesli domov.

Starostna skupina: osnovnošolci, srednješolci 
in odrasli 
Trajanje delavnice: 2 uri
Termin: ob sobotah, v zimskih in poletnih po-
čitnicah

Izdelovanje šolskih zvončkov
Z uvodnim razgovorom o šolskih in drugih zvoncih, 
ki jih srečujemo v življenju, udeležence povabimo 
k izdelovanju in okraševanju lončenih zvončkov, ki 
jih po končani delavnici odnesejo s seboj.

Starostna skupina: 1. in 2. triada
Trajanje delavnice: 45 minut
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Stereotipi 
Stereotipna prepričanja so del našega vsakda-
njega življenja, služijo pa obvladovanju zapletene 
realnosti. Udeleženci delavnice spoznajo pojem 
stereotip in njegove funkcije, sami pa razmišlja-
jo predvsem o stereotipih, ki veljajo za različne 
narode ali za starostnike. Spoznajo, da stereotipi 
izkrivljajo realnost, saj so ljudje enkratni, različni 
in predvsem spremenljivi posamezniki. Delavnico 
je možno izvajati v sklopu več izbirnih predmetov 
(Državljanska kultura, Filozofija za otroke, Ver-
stva in etika, Življenje človeka na Zemlji, Vzgoja 
za medije …) in različnih krožkov (knjižničarski, 
novinarski, zgodovinski …). Izvajata jo Simona Jaz-
binšek in Tina Palaić.

Starostna skupina: 8. in 9. razred OŠ, srednješolci
Trajanje delavnice: 90 minut 
Možnost gostovanja na šolah.
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E – INFORMACIJE

RezeRvacije in PRijava  
na PedagOŠke PrOgrame:  

prijavassm@guest.arnes.si  
tel.: 01/2513 024

Slovenski šolski muzej vabi k obisku muzeja  
tudi vsako prvo soboto od 10. do 14. ure.
SOBOTne deLaVnICe »LePOPISanJa«  

se pričnejo ob 11. uri in trajajo 2 uri. 
Po predhodnem dogovoru je mogoče  

izbrati tudi eno izmed učnih ur. 

V muZeJu OmOgOčamO TudI:
1. Praznovanje rojstnega dneva 

Za zaključeno skupino do 25 otrok  
popoldne po dogovoru organiziramo  

učno uro naših babic in dedkov.

2. 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.

3. Praznovanje obletnice valete in mature
Nudimo vam možnost, da zopet sedete  

v stare šolske klopi in na učni uri  
podoživite nekdanje šolske dni.

muZeJ Je OdPrT:
Ponedeljek–petek od 8:00–16:00, 

vsaka prva sobota v mesecu od 10:00–14:00 ure

za skupine po dogovoru tudi zunaj  
navedenega odpiralnega časa.

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

Slovenski šolski muzej 
Plečnikov trg 1, Ljubljana

Tel., fax: 01/2513 024, mobi: 031/299 676 
solski.muzej@guest.arnes.si,  

www.ssolski-muzej.si



kje nas najdete?
Sredi Ljubljane, med Kongresnim trgom in Maximarketom,  

ob uršulinski cerkvi, za Gimnazijo Jožeta Plečnika (»Šubičko«).

Pojdimo v muzej! Pedagoški programi v Slovenskem šolskem muzeju v 
šolskem letu 2013/14. Besedila: Mateja Ribarič, Valentina Tominec, Natalija 
Žižič, Marjetka Balkovec Debevec, Tina Palaić, Jože Rupnik, Polona 
Koželj. Lektoriranje: Tatjana Hojan. Fotografije: fototeka SŠM. Risbice in 
vtisi otrok iz obiska muzeja: arhiv muzeja. Oblikovanje zloženke: Marjan 
Javoršek. Računalniška priprava: Matjaž Kavar Raora d.o.o. Tisk: Tiskarna 
knjigoveznica Radovljica d.o.o., naklada: 1500 izvodov. Publikacija muzeja 
(brošura) št. 120. Urednica: Mateja Ribarič. Izdal in založil: Slovenski šolski 
muzej, zanj mag. Stane Okoliš. Ljubljana, junij 2013.


