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Spoštovana učiteljica, spoštovani učitelj, dragi obiskovalci muzeja!
Pred vami je nov katalog muzejskih pedagoških programov za šolsko leto 2011/2012. 
V želji približati muzej in kulturno dediščino mladim obiskovalcem predsta-
vljamo muzejsko ponudbo: vodstvo po stalni in občasnih razstavah, muzejske 
učne ure in delavnice. Prepričani smo, da 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. 
Posebej bi vas radi opozorili na letošnje novosti:
- vodstvo s sovico Zofi po stalni razstavi za najmlajše,
- učna ura ročnih del; "Prišijmo si gumb!"
- delavnica Stereotipi o narodih,
- učni listi za stalno razstavo za vse stopnje.

Pokličite nas, povprašajte po dodatnih informacijah ter si rezervirajte svoj 
termin! Vsem, ki nas boste obiskali, želimo, da bi se pri nas prijetno počutili.
Nasvidenje v Slovenskem šolskem muzeju!

Pojdimo v muzej! 
Pedagoški programi v Slovenskem  

šolskem muzeju v šolskem letu 2011/2012
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1. Stalna razstava Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja
se začenja pri  prvih znanih začetkih šolstva na naših tleh in se konča v 
sodobnosti. Razdeljena je na posamezna zgodovinska obdobja. Z izbranimi 
predmeti, fotografijami, učbeniki, dokumenti, šolskimi zakoni, predpisi in odloki 
ter šolskim in pedagoškim časopisjem opozarja na pomembne dogodke šolske 
zgodovine ter na vpetost slovenskega šolstva v evropske pedagoške tokove. 
Obiskovalcem nudimo strokovno vodstvo po stalni razsta-
vi, ogled videoposnetka učne ure "Domača kokoš" s konca 
19. stoletja ter učne liste po stalni razstavi za prvo, drugo 
in tretjo triado devetletke ter za srednješolce. 
Razstava je primerna za vse starostne skupine. Za naj-
mlajše smo vodstvo priredili. Predšolske otroke ter učence 
1. in 2. razreda OŠ po muzeju vodi lutka sovica Zofi. 

2. Občasne razstave v šolskem letu 2011/12:
-  Šolstvo v Azerbejdžanu (oktober 2011)
-  Šolski zvezki (november 2011 – april 2012)

A – Vodstvo po razstavah 
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Muzejske učne ure potekajo pod strogim očesom gospodične učiteljice ali go-
spoda učenika, oblečenih po modi iz določenega zgodovinskega obdobja. Učenci 
"v živo" izkusijo pouk, kakršnega so obiskovali njihovi vrstniki v preteklosti. 
Okusijo tako "čar" takratnih kazni (grožnja z leskovo palico, klečanje v kotu na 
koruzi in sedenje v oslovski klopi, vpis v črne bukve …) kot tudi pohval (spomin 
pridnosti, pohvala in zapis v zlate bukve). Pri uri 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 muzeja. Vsebine ur so prirejene po starih učnih 
načrtih za določeno starostno skupino, scenarije zanje pripravijo kustosi mu-
zeja. 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). 

Priporočamo kombinacijo ogleda stalne razstave s strokovnim vodstvom in 
udeležbo na eni od učnih ur.

B - Učne ure naših babic in dedkov 

5



1. Nedeljska šola branja, pisanja, računanja 
in petja - Učna ura iz leta 1865
"Iz dobre šole rastejo boljši časi, iz slabe pa slabši. Časi so taki, kakršni so 
ljudje. Boljših ljudi pa ne bo, dokler ne bo bolje vzgojenih otrok." (Drobtinice, 1863)

Ker mnogi vaški otroci med tednom zaradi zaposlenosti in oddaljenosti 
od šole pouka niso obiskovali, so od začetka 19. stoletja naprej ob nedeljah 
in praznikih organizirali začetne in  ponavljalne nedeljske šole, kjer so se 
šoloobvezni otroci  učili brati, pisati in računati, pridobivali pa so si tudi 
delovne navade. To je bila šola za življenje, z njo pa se je ustvarjalo ozračje 
veselja in prijateljstva. Za pomoč pri poučevanju je škof Anton Martin Slomšek  
napisal učbenik Blaže in Nežica v nedeljski šoli. Učenci se bodo na učni uri 
učili pesmico, molitvico, branje in pisanje na šolsko tablico.

Učno uro izvaja gospod učenik Felician Srečko Smolnik (Marko Novak), traja 45 
minut in je primerna zlasti za učence od 1. do 3. razreda devetletke.

Prva triada
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2. Začetna šola: S petjem in prsti  
do znanja - Učna ura iz leta 1880 
Ta pravi: "Pijmo!", 
ta pravi: "Jejmo!",
ta pravi: "Kje bomo dobili?",
ta pravi: "V materini skrinji!",
ta pravi: "Jaz bom pa mamici povedal."
"Tepimo ga, tepimo ga, tepimo ga."

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, seznanijo se tudi z vzgojnimi nauki tistega časa.  Sezna-
nijo se s pomenom leve in desne roke,  z imeni za pet prstov na rokah ter s 
pesmico o prstih. 

Učna ura, ki traja 45 minut,  poteka pod vodstvom gospoda učenika Jožefa Šol-
majerja (Jože Rupnik). Primerna je zlasti za učence od 1. do 3. razreda devetletke.

Prva triada
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3. Prirodopis: Domača mačka - 
Učna ura iz leta 1911
"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 pouk, 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 druge triade od 4. do 6. razreda devetletke.
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Druga triada
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4. 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 …".

Pouk ročnih del je bil v šoli zelo pomemben, saj so učenci pridobili mnoga kori-
stna znanja za vsakodnevno življenje. Pri tem predmetu je bila pomembna tudi 
vzgoja marljivosti in vztrajnosti, učence so navajali na red, točnost in čistočo. 
Pri pouku ročnih del so se deklice naučile šivati in krpati oblačila, vesti, plesti in 
kvačkati, dečki pa so se učili pletenja košar iz vrbovih viter in drugih koristnih reči. 
Učna ura ročnih del: "Prišijmo si gumb!" temelji na starih učnih načrtih, učbeni-
kih, pedagoški literaturi in ustnih virih. Postavljena je v leto 1926, v čas Kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev. Udeleženci učne ure se spoznajo z osnovnimi 
značilnostmi šolstva v tem obdobju, z disciplinskim redom in vzgojnimi meto-
dami, 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 Logar) in traja 45 minut. 
Primerna je za učenke in učence od 3. do 6. razreda devetletke.

Druga triada

novost
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5. Lepo vedenje - Učna ura iz leta 1911 
"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, okoli 1900)

Vedenje v šoli je bilo v preteklosti zelo pomembno, saj so ga ocenjevali in z 
negativno oceno učenci niso mogli napredovati v višji razred. S splošnimi do-
ločbami šolskega reda so morali učitelji učence seznaniti na začetku šolskega 
leta pri razredni uri oz. vzgojevalnem pouku. 
S pomočjo šolskega reda iz leta 1902 učenci spoznavajo, kako so se morali nji-
hovi vrstniki pred več kot sto 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. 

Učno uro interpretira gospodična učiteljica Taja Gubenšek in traja 45 minut. 
Primerna je za vse starostne skupine od 4. razreda devetletke naprej, za sre-
dnješolce in odrasle.

Druga in tretja triada, srednješolci
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6. Lepopis - Učna ura iz leta 1930 
V učnih načrtih za osnovno šolo lahko sledimo učnemu predmetu lepopis 
od leta 1774 dalje. Takrat so ga poimenovali "pravpisanje". Cilj poučevanja je bil 
pridobitev razločnega in prijetnega rokopisa. Kot samostojni predmet je bil 
ukinjen leta 1959.

Pri učni uri lepopisja se učenci seznanijo s pomenom in vlogo lepopisja v šoli, 
osnove lepopisne pisave pa pridobijo s pisanjem lepopisnih črk s peresnikom in 
"tinto" na učne liste pod budnim očesom "gospodične učiteljice". 

Učno uro interpretirata Josipina Koren (Natalija Žižič)  in  Rozalija Cvek 
(Bernardka Rupnik), traja 45 minut in je primerna za učence od 4. razreda 
devetletke naprej, za srednješolce in odrasle.

Druga in tretja triada, srednješolci
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7. Računstvo - Učna ura iz leta 1905
„Kdor računstva se uči, svojega duha krepi!“
(Franc Močnik)

Pouk računstva je bil nekoč poleg branja in pisanja eden temeljnih šolskih 
predmetov. Pri učni uri iz leta 1905 učenci spoznavajo metodiko poučevanja 
matematike nekoč – kako so se učili "številjenja" njihovi vrstniki pred več kot sto 
leti. Pri tem se seznanijo s starimi računskimi učnimi pripomočki, 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 Josipina Korenova (Natalija Žižič) 
in traja 45 minut. Primerna je za učence od 4. razreda devetletke naprej, za 
srednješolce in odrasle.     

Druga in tretja triada, srednješolci
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8. Vodnikova šola  
Učna ura iz časa Ilirskih provinc leta 1811  
Z ustanovitvijo Ilirskih provinc leta 1809 so Francozi želeli čimprej razširiti 
znanje francoskega jezika, medtem ko so za učni jezik osnovnih in nižjih 
srednjih šol postavili deželni slovenski jezik. Valentin Vodnik je za pouk v 
slovenskem jeziku napisal prve slovenske učbenike, iz katerih je sestavljena tudi 
učna ura Vodnikova šola. 
Cepic mlati pšenico, kamen mele koruzo, lubezen 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 francoščino in iz francoščine.

Učno uro interpretira Jožef Šolmajer (Jože Rupnik), traja 45 minut in je pri-
merna za tretjo triado devetletke, za srednješolce in odrasle. 

Tretja triada, srednješolci
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9. Fizika – Učna ura iz leta 1900
"Raznovrstna telesa se ne dajo jednako lahko deliti. Hočemo li deliti 
navadni kamen, leseno palico ali raztrgati kako nit, trebamo za to večjega ali 
manjšega napora; v vodi gibljemo prav lahko prst ali celo roko; še laže pa se 
gibljemo v zraku, katerega navadno niti ne čutimo." (Osnovni nauki iz fizike 
in kemije za ljudske in meščanske šole, 1892)

Najosnovnejše poznavanje naravoslovja pri osnovnošolcih je predpisal 
državni zakon z dne 14. maja 1869. Marljivim učencem je dana priložnost, 
da svoje znanje fizikalnih zakonov razširijo in utemeljijo v Slovenskem 
šolskem muzeju. 

Pri učni uri fizike iz leta 1900, ki jo vodi gospod učenik Jožef Šolmajer 
(Jože Rupnik), se učenci s pomočjo starih učnih pripomočkov seznanijo z 
osnovami fizike. Traja 45 minut in je primerna za 3. triado devetletke, za 
srednješolce in odrasle.

Tretja triada, srednješolci
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1. Muzejska 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.

Delavnice lepopisanja organiziramo ob sobotah, v zimskih in pole-
tnih počitnicah. Primerna je za otroke, starejše od 6 let, srednješolce 
in odrasle ter traja 2 uri.

2. Izdelovanje šolskih zvončkov
Z uvodnim razgovorom o šolskih in drugih zvoncih, ki jih srečujemo v 
življenju, udeležence povabimo k izdelovanju in okraševanju zvončkov, ki jih 
po končani delavnici odnesejo s seboj.  Delavnica je primerna za 1. in 2. triado 
devetletke in traja 45 minut.

C - Muzejske delavnice
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3. Stereotipi o narodih 
Delavnica o stereotipih je zasnovana kot spremljevalni 
program ob občasni razstavi Šola – ključ za razvoj: šolarji 
Angole, Malavija in Gane.

Stereotipna prepričanja so del našega vsakdanjega življenja, služijo pa 
obvladovanju zapletene realnosti. Udeleženci delavnice spoznajo pojem 
stereotip in njegove funkcije, sami pa razmišljajo predvsem o stereotipih, ki 
veljajo za različne narode. Spoznajo, da stereotipi izkrivljajo realnost, saj so 
ljudje enkratni, različni in predvsem spremenljivi posamezniki. Ob srečanju 
s posamezniki iz druge kulture je zato tem potrebno dati možnost za izraz 
njihove individualne enkratnosti. 
Delavnico je možno izvajati v okviru več izbirnih predmetov (Državljanska 
kultura, Filozofija za otroke, Verstva in etika, Življenje človeka na Zemlji, Vzgoja 
za medije …) in različnih krožkov (knjižničarski, novinarski, zgodovinski …).

Namenjena je učencem 8. in 9. razreda osnovne šole ter srednješolcem. Skupaj 
z ogledom občasne razstave traja 90 minut, izvajata pa jo Simona Jazbinšek 
in Tina Palaić.

novost
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     Narišite in napišite svoje vtise z obiska v Slovenskem šolskem muzeju in jih pošljite na naš naslov.

Pia Križnar, 4. b, OŠ Domžale

Katja Aksentijevič, 5. r, OŠ Gustava Šiliha Laporje

Špela, 3. r, OŠ Valentina Vodnika

Tian, 2. r, OŠ Mirana Jarca

Denis Taks, 5. r, OŠ Gustava Šiliha Laporje



Slovenski šolski muzej vabi k obisku muzeja  
tudi vsako prvo soboto  od 10. do 14. ure.

Sobotne delavnice lepopisanja  
se pričnejo  ob 11.00 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 9:00 do 16:00, 

vsaka prva sobota v mesecu od 10:00 do 14:00 ure
za skupine po dogovoru tudi zunaj vednega 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
prijavassm@guest.arnes.si

www.ssolski-muzej.si
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Pojdimo  
v muzej!



Kje nas najdete? Sredi Ljubljane, med Kongresnim trgom in  
Maximarketom, ob uršulinski cerkvi, za Gimnazijo Jožeta Plečnika ("Šubičko").


