
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
PEDAGOŠKI PROGRAMI  

V ŠOLSKEM LETU 2015/2016



Slovenski šolski muzej 
Pedagoški programi v šolskem letu 2015/2016
Besedila: Anton Arko, Marjetka Balkovec Debevec, Taja J. Gubenšek, Maja Hakl Saje, Polona Koželj, Mateja Ribarič, Valentina 
Tominec, Natalija Žižić
Urednica: mag. Marjetka Balkovec Debevec 
Oblikovanje: Ksenija Guzej, Matjaž Kavar in Laura Bolčina
Lektoriranje: Valentina Tominec 
Fotografije: SŠM - fototeka, foto: Polona Demšar, Ksenija Guzej, Maja Hakl Saje, Marijan Javoršek, Tina Palaić, Mateja Ribarič  
in Narodni muzej Slovenije, foto: Petra Bolha 
Priprava za tisk: RAORA d. o. o. 
Tisk: Tiskarna in knjigoveznica Radovljica d. o. o. 
Naklada: 1500 izvodov 
Izdal in založil: Slovenski šolski muzej, zanj mag. Stane Okoliš
Publikacija muzeja (brošura), št. 128
Ljubljana, junij 2015

Izid publikacije je podprlo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.



KAZALO
VODSTVO PO RAZSTAVAH 8

Stalna razstava Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja                                                   8
Občasne razstave v šolskem letu 2015/16                                                                9

UČNE URE NAŠIH BABIC IN DEDKOV 12
Nedeljska šola                                                                                                 14
Prirodopis                                                                                                      16
Računstvo                                                                                                      18
Ročna dela                                                                                                     20
Lepopis                                                                                                         22
Lepo vedenje                                                                                                  24
Fizika                                                                                                            26
Vodnikova šola                                                                                                28
Učna ura v antični Emoni                                                                                   30
Učna ura za tujce/Old school lesson for foreigners                                                   32

MUZEJSKE DELAVNICE 34
Izdelovanje šolskih zvončkov                                                                              34
Delavnica »Strip – deveta umetnost ni deveta briga«                                                35
Delavnica »Dober o-glas seže v deveto vas«                                                           36
Sumerska delavnica                                                                                         37
Rimska delavnica                                                                                             38
Delavnica vezenja                                                                                            39
Delavnica lepopisanja                                                                                       40
Stereotipi o narodih                                                                                         41
»Mandala – zahvala Zemlji«                                                                                42
Zelišča na šolskem vrtu                                                                                     43
Veččutna delavnica na šolskem vrtu                                                                     44
Izdelovanje ptičjih hišic                                                                                     45
Lutkovna igrica Sovica Zofi odkriva muzej                                                              46

V MUZEJU OMOGOČAMO TUDI 47
V PRIPRAVI 49
IZ MUZEJSKE TRGOVINE 50
REZERVACIJA IN PRIJAVA, INFORMACIJE 52



POVABLJENI K ODKRIVANJU  
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Dragi obiskovalci muzeja, spoštovane učiteljice in učitelji!

Ponujamo vam nov katalog muzejskih pedagoških programov za šolsko 
leto 2015/2016, z namenom, da vam bo v pomoč pri načrtovanju vašega 
dela ali vašega kakovostnega preživljanja prostega časa. V Slovenskem 
šolskem muzeju smo ga pripravili za šolsko mladino in za vse obiskovalce, 
ki bi želeli pobliže spoznati muzej in kulturno dediščino, ki jo ohranjamo. 

Življenje brez šole si danes kar težko predstavljamo. Res je, da se med 
živahnimi šolskimi dnevi najde tudi kakšen temačnejši, a vendar je ži-
vljenje v šoli polno vznemirljivih, poučnih in tudi zabavnih dogodkov. 
Kdo pa si je sploh izmislil šolo, kako se je razvijala, kakšne spremembe je 
doživljala skozi čas, kakšne učbenike in učne pripomočke so uporabljali, 
kakšna je bila vloga učiteljev nekoč, kakšno je bilo življenje šolarjev? Od-
govore na vsa ta in še mnoga druga vprašanja boste našli v Slovenskem 
šolskem muzeju. Pa ne le to, šolo nekdanjih dni boste lahko tudi doživeli. 
Le obiščite nas. Veseli vas bomo!

Slovenski šolski muzej, ki s svojo letnico ustanovitve (1898) sodi med 
najstarejše muzeje na Slovenskem in je prvi specialni muzej pri nas, želi 
bogato zgodovino šolstva in pedagogike obiskovalcem približati na pri-
vlačen in doživljajski način. Poleg vodenih ogledov stalne in občasnih 
razstav so posebej priljubljene »učne ure naših babic in dedkov« ter 
tematsko raznolike delavnice. Razstave in pedagoške dejavnosti pripra-
vljajo kustosinje in kustosi muzeja v sodelovanju z vsemi zaposlenimi 
in z izvajalci učnih ur in delavnic. 
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In o letošnjih novostih?

- Ob razstavi Učilnica v naravi: šolski vrt včeraj, danes, jutri so 
vzklile in zacvetele nove delavnice, ki vsaka posebej ponuja svojstve-
no doživetje. Poskusite se lahko v ustvarjanju mandale iz semen, 
ob didaktičnih kartah spoznate zelišča na šolskem vrtu, posebno 
doživetje pa ponuja tudi veččutna delavnica na šolskem vrtu, ki je 
posebej pripravljena za skupine s posebnimi potrebami, sicer pa je 
primerna za vse obiskovalce.

- Ste se kdaj vprašali, kaj sploh pomeni beseda šola? Veste, da ima tudi 
izraz mobilni telefon korenine v latinščini? Vse to in še več boste spo-
znali na novi latinski delavnici Svet antike, ki smo jo pripravili ob novi 
razstavi Lingua Latina.

Pokličite nas, povprašajte po dodatnih in-
formacijah in si rezervirajte svoj termin! 
Veselimo se ponovnih in novih srečanj 
z vami v Slovenskem šolskem muzeju.
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t: 01/ 251 30 24
m: 031 299 676

e: prijavassm@guest.arnes.si
solski.muzej@guest.arnes.si

www.ssolski-muzej.si
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VODSTVO PO RAZSTAVAH
Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja 

Stalna razstava Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja je prikaz boga-
tih pričevanj razvoja šolstva od prvih znanih začetkov na naših tleh do 
današnjih dni. Z izbranimi muzejskimi predmeti po zaokroženih zgo-
dovinskih obdobjih in z drugim zanimivim gradivom (s fotografijami, 
risbami, zemljevidi, grafikoni, avdio in video posnetki, maketami in ambi-
entalnimi postavitvami) predstavljajo šolstvo 
kot pomemben sestavni del slovenske 
kulturne dediščine, vključene v 
evropske pedagoške in kulturne 
tokove. Stalno razstavo bogati 
še star šolski razred, ki zaživi 
s prikazom »žive igre zgodo-
vine«. 

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

sovica Zofi.
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OBČASNE RAZSTAVE  
V ŠOLSKEM LETU 2015/16

Učilnica v naravi: šolski vrt včeraj, danes, jutri 

Z razstavo želimo spojiti tradicijo s sedanjo-
stjo in opozoriti na prednost šolskega vrta 
kot pomembnega sodobnega učno- 
vzgojnega pripomočka, ki omogoča 
učencem v dobi virtualnega sveta ne-
posreden stik z naravo. Slovenske šole 
imajo bogato tradicijo šolskih vrtov, 
saj je v 2. polovici 19. stoletja skoraj 
vsaka šola imela svoj šolski vrt, svojo 
učilnico v naravi. Osnove so bile po-
stavljene leta 1869 z uvedbo obvezne 
osnovne šole na Slovenskem, ko je bilo 
v tretjem osnovnošolskem zakonu šolam, 
predvsem podeželskim, priporočeno, da or-
ganizirajo šolski vrt, ki jim bo služil kot učilnica 
v naravi pri novem učnem predmetu prirodopisu. Na 
učiteljiščih je bil šolski vrt obvezen del učnega programa. Učitelji so učen-
ce poučevali o posameznih rastlinah, drevesih in živalih na vrtu, jih učili, 
kako obdelovati zelenjavni, cvetlični in zeliščni vrt, kako skrbeti za sa-
dno drevje. Kar so pridelali, so uporabili v šolski kuhinji. Učitelji so se 
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zavedali učno-vzgojnega pomena šolskega vrta za učence ter napisali kar 
nekaj knjig in člankov na temo šolskih vrtov. V slovenskih vrtcih in šolah se 
ponovno pojavlja zanimanje za šolske vrtove in samooskrbo nasploh. 

Veččutno vodstvo po razstavi Učilnica v naravi: šolski vrt včeraj,  
danes, jutri. Prilagojeno/primerno za osebe s posebnimi potrebami.

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 osemle-
tna. Takrat je latinščina prvič prišla v osnovno šolo in se 
do današnjih dni v slabih šestdesetih letih pojavlja-
la na različnih osnovnih šolah po vsej Sloveniji, 
nepretrgoma pa je ves čas obstala le na 
OŠ Prežihovega Voranca v Ljubljani, ki 
je nekaj časa imela vlogo neuradnega 
področnega centra za latinski jezik. 
Kljub večkratnemu preganjanju latin-
ščine iz šolskih klopi se je po zaslugi 
prizadevnih profesorjev ohranila do 
današnjih dni. Razstava pomeni tudi 

vpogled v širino obzorij, ki nam jih 
daje znanje latinščine. 
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Z vrlino in delom. Razstava ob 200-letnici rojstva matematika  
dr. Franca Močnika (1814–1892)

Ob 200-letnici Močnikovega rojstva smo v sodelova-
nju z Mestnim muzejem Idrija pripravili manjšo 
občasno razstavo, ki je bila najprej na ogled 
v Cerkljanskem muzeju, sedaj pa je na 
voljo še v Slovenskem šolskem muzeju 
(avtorica Milojka Magajne, soavtor An-
ton Arko). Poleg Močnikove življenjske 
poti smo želeli predstaviti delo, ki ga 
je opravil kot matematik, učitelj in 
pisec matematičnih učbenikov ter šol-
ski  svetnik in nadzornik najprej na 
Kranjskem in kasneje na Štajerskem. 
Podpisanih z njegovim imenom je izšlo 
127 naslovov, ki so bili prevedeni vsaj v 
14 različnih jezikov. Na panojih so podane 
osnovne informacije, ki jih obiskovalci lahko 
dopolnijo z interaktivnimi vsebinami, med drugim 
se lahko preizkusijo tudi v reševanju nalog iz Močnikovih 
računic in svoje znanje o Močniku preverijo na kvizu.

Vodstva po razstavah in izvajanje delavnic: kustosinje, kustosi, 
vodičke in vodiči Slovenskega šolskega muzeja. 
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UČNE URE NAŠIH BABIC IN DEDKOV
V Slovenskem šolskem muzeju že več kot 15 let obiskovalcem omogoča-
mo izjemno izkušnjo, da na muzejskih učnih urah sami začutijo vzdušje 
nekdanje šole. Kot učenci nekdanje šole »v živo« doživijo pouk, kakršne-
ga so imeli šolarji v preteklosti.

Zakaj so muzejske učne ure tako privlačne za naše obiskovalce?

Muzejske učne ure predstavljajo poseben izkustveni dogodek o zgodovini 
šolstva, saj 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 uče-
nikom 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 ce-
limi 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 vzdušje. Mladim je zanimivo primerjati tak pouk 
in učiteljico oz. učitelja s svojimi v sedanji šoli. Starejše obiskovalce pa 

zajame nostalgija po šoli in utrne se jim kakšna vesela ali tudi malo 
manj vesela prigoda iz lastnih šolskih dni.
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Kako izbrati učno uro?

V šolskem letu 2015/16 je v ponudbi deset vsebin-
sko različnih muzejskih učnih ur. Vse potekajo 
pod strogim očesom gospodične učiteljice ali 
gospoda učenika, prav tako udeleženci na 
vseh občutijo tako »čar« starih oblik kaznova-
nja kot tudi pohvale. 

Med seboj se razlikujejo po zgodovinskem 
obdobju, v katerega učence popelje zvonjenje 
šolskega zvonca (Rimski imperij, Ilirske provin-
ce,  Avstrijsko cesarstvo, Avstro-Ogrska, Kraljevina 
Jugoslavija …) in po vsebini predmet nika (lepopis, 
računstvo, prirodopis …). Pri izbiri naj vas vodi morda 
neka posebna vedoželjnost o izbranem obdobju ali šolskem 
predmetu iz naše zgodovine, z veseljem pa vam bomo svetovali tudi v 
muzeju. Veljajo nekatere omejitve glede starosti udeležencev (pri pred-
stavitvi 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 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 učnih ur.
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UČNE URE NAŠIH BABIC IN DEDKOV

NEDELJSKA ŠOLA 
»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)



Kraj in čas:

nedeljska šola v 
avstrijskem cesarstvu 

leta 1865.

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

Učni cilji:
- učenci štejejo do deset in 

rešujejo preproste besedilne 
naloge,

- naučijo se pesem  
A. M. Slomška  

»Ljuba vigred«.

Učitelj: 
Srečko Felician Smolnik 

(Marko Novak),  
Anton Lokovšek  
(Anton Arko) ali  

Matevž Grom  
(Matej Hrastar).

15

Osnovna vsebina: 

Od začetka 19. stoletja naprej so ob 
nedeljah in praznikih organizirali zače-

tne in ponavljalne nedeljske šole, saj sicer 
med tednom mnogi vaški otroci pouka niso 
mogli obiskovati zaradi zaposlenosti z drugim 
delom in oddaljenosti od šole. V nedeljski šoli 
so se učili pisati, brati in računati, se sreče-

vali z oliko, redom in disciplino. Pomem-
ben učbenik iz tega obdobja je Blaže 

in Nežica v nedeljski šoli, delo An-
tona Martina Slomška.



UČNE URE NAŠIH BABIC IN DEDKOV

PRIRODOPIS 
»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 …« (I. Tomšič, Nazorni pouk 1888)



Kraj in čas:

ljudska šola  
v Avstro-Ogrski  

leta 1907.

Primerno za:
2. in 3. triada OŠ,  

SŠ, odrasli

Učni cilji:
- učenci se pogovarjajo 
o domači mački (Felis 

domestica) in njenih telesnih 
ter značajskih lastnostih,

- spoznajo slovenske 
pregovore o tej živali.

Učiteljica: 
Taja J. Gubenšek

17

Osnovna vsebina: 

Pri naravoslovnem šolskem predmetu, 
nekoč imenovanem prirodopis, so se učen-

ci podrobno učili tudi o domačih živalih. V 
pomoč pri spoznavanju je bilo šolsko učilo, ki 
ga uporabljamo tudi pri tej učni uri. Čeprav 
je domača mačka vsem poznana žival, so 

udeleženci presenečeni nad zanimi-
vostmi, ki se jih naučijo pri učni uri.



UČNE URE NAŠIH BABIC IN DEDKOV

RAČUNSTVO 
»Kdor računstva se uči, svojega duha krepi!«
(Franc Močnik)



Kraj in čas:

ljudska šola  
v Avstro-Ogrski  

leta 1905.

Primerno za:
2. in 3. triada OŠ,  

SŠ, odrasli

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

strojem« do 100,

- spoznajo stara imena me-
secev in z njimi povezana 

kmečka opravila.

Učiteljica: 
 Josipina Koren 
(Natalija Žižić)
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Osnovna vsebina: 

Matematika je bila vedno eden naj-
pomembnejših šolskih predmetov, 

pogosto najtežji. Pomemben matematik 
Franc Močnik je napisal veliko matematičnih 
učbenikov, naloge iz njegovih od 100 do 170 
let starih računic rešujejo udeleženci učne 
ure, kjer spoznajo, da nam matematične 
naloge lahko prikažejo tudi način življe-

nja v preteklosti. Hkrati učenci v šoli 
nekdanjih dni spoznajo povsem 

drugačno metodiko pouče-
vanja matematike.



UČNE URE NAŠIH BABIC IN DEDKOV

ROČNA DELA 
»Naučite učence, predvsem deklice, prati, likati, krpati nogavice in obleko,  
prišivati gumbe, šivati perilo in lepe srajce …« 
(Učiteljski tovariš 1901)



Kraj in čas:

šola  
v Kraljevini SHS 

leta 1926.

Primerno za:
2. in 3. triada OŠ,  

SŠ, odrasli

Učni cilji:
- učence se navaja  

na snažnost, urejenost, 

- seznanijo se  
s šivalnim priborom  

in šivajo gumb.

Učiteljici: 
Amalija Cvirn  

(Maja Hakl Saje) in  
Apolonija Škarja  
(Polona Koželj).

21

Osnovna vsebina: 

Pouk ročnih del je bil v šoli zelo po-
memben, saj so učenci pridobili mnoga 

koristna znanja za vsakodnevno življenje, 
naučili pa so se tudi reda in marljivosti. Tako 
so se deklice naučile šivati in krpati oblačila, 
vesti, plesti in kvačkati, dečki pa so se uči-
li pletenja košar iz vrbovih viter in drugih 

koristnih reči. Tudi učna ura ročnih del 
»Prišijmo si gumb!« prinaša nekaj ko-

ristnega znanja osnov šivanja.



UČNE URE NAŠIH BABIC IN DEDKOV

LEPOPIS 
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 razloč-
nega in prijetnega rokopisa. Kot samostojni predmet je bil ukinjen leta 1959.



Kraj in čas:

narodna šola v 
Kraljevini Jugoslaviji 

leta 1930.

Primerno za:
2. in 3. triada OŠ,  

SŠ, odrasli

Učni cilji:
- učenci spoznajo  
lepopisne črke in  
njihove elemente,

- črke vežejo v besede  
in poved.

Učiteljice: 
Josipina Koren  
(Natalija Žižić),  
Amalija Cvirn 

(Maja Hakl Saje) ali 
Apolonija Škarja
 (Polona Koželj).

23

Osnovna vsebina: 

V današnjem svetu največ pišemo na ra-
čunalnik, lepega pisanja so vešči le še redki. 
Lepopis je bil eden pomembnejših šolskih 
predmetov, kjer je bil cilj poučevanja prido-
bitev razločnega in prijetnega rokopisa. Pri 

muzejski učni uri lepopisa lahko osnove 
takšnega rokopisa pridobite tudi vi.



UČNE URE NAŠIH BABIC IN DEDKOV

LEPO VEDENJE 
»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)



Kraj in čas:

ljudska šola v  
Avstro-Ogrski  

leta 1907.

Primerno za:
2. in 3. triada OŠ,  

SŠ, odrasli

Učni cilji:
- učenci opredelijo  
osnove »bontona«,

- spoznavajo  
»šolske postave«.

Učiteljica: 
Taja J. Gubenšek

25

Osnovna vsebina: 

Vedenju šolarjev v šoli in izven nje so v 
preteklosti namenjali velik poudarek, pose-
bej strogo so vedenje tudi ocenjevali. S pra-
vili vedenja so učitelji učence seznanili že na 
začetku šolskega leta, ko so preučili šolski 
red, imenovan tudi šolske postave. Teh se 

lahko naučijo tudi udeleženci učne ure 
in jih nato s pridom uporabljajo …



UČNE URE NAŠIH BABIC IN DEDKOV

FIZIKA 
»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)



Kraj in čas:

realka  
v Avstro-Ogrski  

leta 1900.

Primerno za:
3. triada OŠ,  
SŠ, odrasli

Učni cilji:
- učenci spoznajo  

fizikalne značilnosti zvoka,

- izvedejo poskus  
z vakuumsko črpalko.

Učitelj: 
Matevž Grom  

(Matej Hrastar)
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Osnovna vsebina: 

Življenje posameznika določajo tudi raz-
lične fizikalne zakonitosti. Poučevanja osnov 
naravoslovja je določal ljudskošolski zakon iz 
leta 1869. Koristno je, da se teh znanj nauči-
mo tudi danes, ob tem so še posebej pri-

vlačni fizikalni poskusi s starimi šolskimi 
učili.



UČNE URE NAŠIH BABIC IN DEDKOV

VODNIKOVA ŠOLA 
Gramatika je greshka beséda, po nashimu jesiku jo snamo rezhi: Pismenost ali Pismenja snadnost. 
Vuzhi nas prav govoriti ino pisati. (Vuzhna ura Vodnikova ßhola)



Kraj in čas:

šola  
v Ilirskih provincah 

leta 1811.

Primerno za:
3. triada OŠ,  
SŠ, odrasli

Učni cilji:
- učenci opredelijo 

gramatiko in utrjujejo 
bohoričico,

- prevedejo nekaj enostavnih 
besed v francoščino in  

iz francoščine.

Učitelj: 

Anton Lokovshek 
(Anton Arko) ali 
Matevsh Grom 
(Matej Hrastar)
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Osnovna vsebina: 

Z ustanovitvijo Ilirskih provinc leta 
1809 so Francozi razširjali znanje fran-

coskega jezika, a vendarle dovolili, da je 
bil učni jezik v osnovnih in nižjih srednjih šo-
lah deželni slovenski jezik. Valentin Vodnik je 
za pouk v slovenskem jeziku napisal prve slo-
venske učbenike, njihovo vsebino spozna-
vajo tudi udeleženci muzejske Vodnikove 
šole. Ura ponuja tudi edinstveno prilo-

žnost, da se udeleženci naučijo osnov 
bohoričice, slovenske pisave, ki je 

bila v rabi od srede 16. do 
srede 19. stoletja.



UČNE URE NAŠIH BABIC IN DEDKOV

UČNA URA V ANTIČNI EMONI 
»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 živo učno uro v 
antični Emoni.« (Quintus Caelius Kallikrates)



Kraj in čas:

trg v antični Emoni v  
1. stoletju n. št. (Sloven-
ski šolski muzej), poleti 
možnost učne ure na 

prostem

Primerno 
za:

2. in 3. triada OŠ,  
SŠ, odrasli

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.

Učitelj: 
Quintus Caelius 

Kallikrates  
(Matej Prevc, Gašper 

Kvartič, Marko Novak)
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Osnovna vsebina: 

Udeleženci učne ure pod vodstvom 
učitelja - magistra spoznajo način pou-

čevanja in vzgajanja v dobi antične Emo-
ne. Učenci se spoznajo z latinščino, nau-
čijo se rimske številke, spoznajo nekaj 
zgodb iz antične mitologije in pišejo na 

voščene tablice. V šoli antične Emo-
ne so učenci in učitelj oblečeni 

v rimsko opravo (tunike in 
togo).



UČNE URE NAŠIH BABIC IN DEDKOV

UČNA URA ZA TUJCE
OLD SCHOOL LESSON FOR FOREIGNERS

Osnovna vsebina: 

»Učne ure naših babic in dedkov« so živa igra 
zgodovine, skozi katere obiskovalci na igriv in pou-

čen 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 

metodami, 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 mu-
seum 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 pe-
nalties. 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 pra-

ise. 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

Primerno za:
3. triada OŠ, SŠ, odrasli

Suitable for:
The lesson is suitable for children 

from the age of 12 and adults.

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.

Učitelj: 
Amalija Cvirn  

(Maja Hakl Saje)

Teacher: 
Amalija Cvirn  

(Maja Hakl Saje)
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IZDELOVANJE ŠOLSKIH ZVONČKOV

Primerno za:
1. in 2. triada OŠ

Trajanje:
 45 minut

Z uvodnim razgovo-
rom o šolskih in drugih 

zvoncih, ki jih srečujemo v ži-
vljenju, udeležence povabimo 
k izdelovanju in okraševanju 
lončenih zvončkov, ki jih po 

končani delavnici odnesejo 
s seboj.

MUZEJSKE DELAVNICE
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Primerno 
za:

2. in 3. triada OŠ Trajanje:
 90 minut

Strip je oblika pri-
povedi, podana v slikah, 

z malo napisanega besedila. 
Prav zato je priljubljena pri mladih 

bralcih, celo tistih, ki nad knjigami si-
cer niso najbolj navdušeni. Zato smo v 
knjižnici našega muzeja pripravili likovne 
delavnice, ki ponujajo spoznavanje stri-
povske umetnosti. S pomočjo primerov 

otroci spoznajo glavne značilnosti 
stripa, nato pa se tudi sami preiz-

kusijo v ustvarjanju »devete 
umetnosti«. 

DELAVNICA »STRIP – DEVETA UMETNOST 
NI DEVETA BRIGA«

Tehnika: 
flomastri, barvice, 

vodene barvice

LIKOVNA DELAVNICA
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DELAVNICA »DOBER O-GLAS SEŽE  
V DEVETO VAS«

Primerno 
za:

3. triada OŠ in SŠ
Trajanje:
 90 minut

Udeleženci delavni-
ce se na kratko seznanijo z 

zgodovino, razvojem in značil-
nostmi propagandne umetnosti. 

Ob primerih se naučijo prepoznati 
kvalitete in pomanjkljivosti reklamnih 
oglasov, ki so nam ponujeni na vsakem 
koraku, nato pa se še sami prelevijo 

v ustvarjalce, ki svoje oglase iz-
delajo in opremijo kar se da 

izvirno in prodorno.

LIKOVNA DELAVNICA

Tehnika: 
kolaž
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SUMERSKA DELAVNICA
DELAVNICA PISANJA

Primerno za:
vrtec, 1. in 2. triada OŠ

Trajanje:
 45 minut

Delavnica nas popelje v 
čas »hiše tablic«, kakor so Su-

merci imenovali stavbo, v kateri 
so se otroci svečenikov učili pisnih 

znamenj njihovega jezika. Tudi obisko-
valci muzeja se boste lahko preizkusili v 
pisanju s trstično paličico. Iz gline boste 
oblikovali pisalno podlago – okroglo 

tablico, v katero boste vtisnili »kli-
nasto« oblikovane znake naše 

abecede.
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RIMSKA DELAVNICA

Primerno 
za:

2. in 3. triada OŠ 

Trajanje:
 45 minut

Delavnica vas bo 
uvedla v pisanje s pisa-

lom, ki so ga antični Rimljani 
uporabljali 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.

DELAVNICA PISANJA
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DELAVNICA  
VEZENJA

Primerno za:
1., 2. in 3. triada OŠ, 

SŠ, odrasli

Trajanje:
 120 minut

Ko je bil šolski pred-
met ročna dela sestavni del 

učnega načrta, so tako poudarjali 
njegov pomen: »Noben učni predmet 

osnovne šole nima zmožnosti tako neposre-
dno gojiti čut snage, vstrajnosti, potrpežljivosti, 

natančnosti, ročnosti in delavnosti kakor žensko 
ročno delo.« Dekleta so v šolah šivala, kvačkala in 
vezla in ob koncu šolskega leta na šolskih raz-

stavah tudi prikazala svoje delo.
Udeleženci delavnice bodo spoznali zgodo-

vino in osnove vezenja kot so se ga učili v 
šoli nekdanjih dni. V tehniki vezenja s 

križci bodo izvezli inicialko svoje-
ga imena ali drug motiv.
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DELAVNICA LEPOPISANJA

Primerno za:
2. in 3. triada OŠ, SŠ, 

odrasli Trajanje:
 120 minut

L e p o p i s 
je bil nekoč zelo 

pomemben šolski pred-
met, pri katerem so se otroci 

učili lepega in pravilnega pisanja. 
Na lepopisni delavnici se boste se-

znanili z njegovimi osnovami: v starih 
šolskih klopeh boste poprijeli za pe-
resnik in urili svoje prste ter zapestje, 
nato pa s pomočjo lepopisnega 

delovnega zvezka spoznali posa-
mezne elemente in pravilno 

obliko lepopisnih črk.

DELAVNICE PISANJA
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STEREOTIPI  
O NARODIH

Primerno za:
3. triada OŠ, SŠ

Trajanje:
 120 minut

So res vsi Slovenci pridni in delavni, 
Črnogorci pa leni? So Nemci res točni in 

disciplinirani, Španci pa vedno zamujajo?
Stereotipna prepričanja so del našega vsakdanjega 

življenja, služijo pa obvladovanju zapletene realnosti. 
Udeleženci delavnice spoznajo pojem stereotipa in njegove 

funkcije, sami pa razmišljajo predvsem o stereotipih, ki ve-
ljajo za različne 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 (Državljanska kultura, Filozo-
fija za otroke, Verstva in etika, Življenje človeka na Zemlji, 

Vzgoja za medije …) in različnih krožkov (knjižničarski, 
novinarski, zgodovinski …). Delavnica je nastala kot 

spremljevalni program ob razstavi Šola – ključ 
za razvoj. Šolarji Angole, Malavija in Gane. 

Možnost gostovanja na šoli.
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»MANDALA – ZAHVALA ZEMLJI«  
USTVARIMO SKUPINSKO  
MANDALO IZ SEMEN

DELAVNICA OB RAZSTAVI UČILNICA V NARAVI

Trajanje:
 120 minut

Termin: 
skozi vse leto, 

ob praznikih narave 
(zimski in poletni solsticij, 
spomladanski in jesenski 

ekvinokcij) se izvede 
poseben obred v 

zah valo Zemlji.

Ljudje so vedno pra-
znovali praznike narave, saj so se 

zavedali, da s(m)o odvisni od Zemlje 
in njenega blagoslova. 

V uvodu se obiskovalci seznanijo z različnimi 
vrstami semen, zakaj so semena pomembna, 
kaj so avtohtona semena, katera slovenska av-
tohtona semena poznamo. Nato izvedo, kaj je 
mandala. Skupaj ustvarimo skupinsko mandalo 
iz semen in drugih naravnih materialov (kamni, 

storži, cvetovi ... odvisno od letnega časa), ki 
jo s kratkim obredom posvetimo Zemlji. 

Vsebina delavnice je prilagojena 
letnemu času, v katerem se 

izvede. 

Primerno 
za:

delavnica je prila-
gojena različnim 
starostnim sku-

pinam
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ZELIŠČA NA ŠOLSKEM VRTU
DELAVNICA OB RAZSTAVI UČILNICA V NARAVI

Trajanje:
 120 minut

Na delavni-
ci bodo obiskovalci 

s pomočjo zeliščnih didaktič-
nih kart spoznavali čudoviti svet 

zelišč, zdravilne lastnosti posameznih 
zelišč, vonjali sveža zelišča in okušali ze-

liščne čaje. Pripovedovali si bomo pravljice 
in zgodbe o posameznih zeliščih.

Katero zelišče je primerno za prehlad, kako 
diši meta, kakšne cvetove ima rožmarin in 
kakšne liste melisa? Na koncu si bo vsak 

pripravil svoj zeliščni čaj (pomirjeval-
ni, za poživitev, .... odvisno od 

letnega časa in počutja).

Termin: 
skozi vse 

leto

Primerno 
za:

delavnica je 
prilagojena različnim 

starostnim 
skupinam
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VEČČUTNA DELAVNICA NA ŠOLSKEM VRTU
DELAVNICA OB RAZSTAVI UČILNICA V NARAVI

Trajanje:
 45 minut

Spremljali bomo do-
godivščine sovice Zofi, 

ki pripravlja zabavo za dan 
Zemlje na šolskem vrtu. Na de-
lavnici bodo otroci prepoznavali 
različne zvoke ptic, vonjali različ-
na sveža zelišča, prepoznavali 

oblike semen in okušali ze-
liščne čaje.

Termin: 
skozi vse 

leto

Primerno za:
delavnico prilagodimo 

različnim starostnim skupi-
nam. Primerna je predvsem 

za skupine oseb s posebnimi 
potrebami. Zaželeno število 

udeležencev je največ 
osem oseb.
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IZDELOVANJE PTIČJIH HIŠIC
DELAVNICA OB RAZSTAVI UČILNICA V NARAVI

Primerno za:
1. in 2. triada OŠ Trajanje:

 120 minut

Ste se že kdaj lotili iz-
delave ptičje krmilnice? 

Na delavnici bomo izdelali 
unikatne ptičje krmilnice iz 

recikliranih materialov, jih se-
veda tudi napolnili s semeni, 
potem pa lahko do konca 

zime uživali v opazovanju 
zadovoljnih ptic.

Termin: 
jesenske in 

zimske počitnice 
(jeseni, pozimi)
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LUTKOVNA IGRICA  
SOVICA ZOFI ODKRIVA MUZEJ

Primerno za:
 vrtec, 1. triada OŠ

Trajanje:
 40 minut

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 vpra-
šanji. Ji bo uspelo? Otroci na poučen in 
šaljiv način izvedo, kako so se šolarji 

učili in igrali v šoli nekoč. Igrica je 
nastala pod vodstvom prizna-

nega slovenskega lutkarja 
Braneta Vižintina.



V MUZEJU OMOGOČAMO TUDI:
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 in mature
Nudimo vam možnost, da praznovanje obletnice začnete s spoznava-
njem ali obujanjem dediščine šolstva. V starih šolskih klopeh na izbrani 
učni uri lahko podoživite nekdanje šolske dni.

Muzej na obisku
Slovenski šolski muzej lahko pride tudi na obisk v vašo šolo, vrtec, knji-
žnico, kulturni dom … Naš obisk lahko obogati vaš kulturni dan ali drugo 
prireditev. Možno je gostovanje s katero od delavnic, z lutkovno igrico ali 
s predavanji kustosov. Za informacije nas pokličite ali nam pišite.

Praznovanje rojstnega dne
Je pred vrati rojstni dan vašega otroka in mu želite pripraviti nekaj po-
sebnega?
Narodni muzej Slovenije in Slovenski šolski muzej vam ponujata 
enkrat no rojstnodnevno doživetje!
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»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



49

V PRIPRAVI: 
Delavnica: Zdravo življenje
Osnovna vsebina: Udeleženci spoznajo pomen samostanskega zdra-
vilstva skozi kratek zgodovinski pregled, se seznanijo z najvažnejšimi 
samostani, najvažnejšimi deli, avtorji in šolami. Spoznajo nekatere značil-
ne zdravilne rastline, ki jih lahko prepoznajo v svojem domačem okolju in 
njihovo uporabo, hkrati pa se seznanijo s praktičnimi nauki za zdravo ži-
vljenje, ki so vpeti tudi v pregovore in se seznanijo s Hipokratovo prisego.
Delavnico pripravlja: Taja J. Gubenšek

Učna ura prirodologije 
(ali botanike, prirodopisa, poznavanja prirode in pouka o zdravju, spo-
znavanje narave)
Narava, ki nas obdaja, skriva mnoge zanimivosti. Odkrivali so jih že stari 
učni načrti. Obudili jih bomo pri učni uri z novo vsebino.

Po Ljubljanici
Po obisku Slovenskega šolskega muzeja ponujamo možnost 
organizirane vožnje z ladjo po Ljubljanici.



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

Na voljo samo v Slovenskem šolskem muzeju!
Ringpen je ergonomsko pisalo, ki z minimalnim trudom zagotavlja sta-
bilnost in neodvisnost pri pisanju. Zmanjšuje utrujenost in omogoča 
celo hitrejše pisanje. Priporočljivo za vsakogar, ki piše: učence, študente, 
učitelje, zaposlene v pisarni, itd. Olajša pisanje starejšim ljudem, ki trpijo 
za artritisom ali togimi prsti. 

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 
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začel izhajati leta 1964. Tudi v letu 2015 prinaša raznovrstne, zanimive 
prispevke s širokega polja dediščine šolstva in vzgoje. 
Prelistajte revijo in preberite članke o temah, ki se dotaknejo vsakega izmed nas! 

MUZEJSKA KNJIŽNICA
Knjižnica Slovenskega šolskega muzeja 
je specialna knjižnica, ki hrani knjige s 
področja šolstva, vzgoje in izobraže-
vanja ter s področja šolske in obče 
zgodovine. Knjižnični fond se-
stavljajo učbeniki iz različnih 
časovnih obdobij, pedagoški in 
strokovni tiski, mladinske revije 
in literatura, ki obravnava šolska 
in vzgojna vprašanja. Posebno 
pozornost posvečamo zbiranju 
in hranjenju učnih načrtov, šolskih 
zakonov, šematizmov šol, učiteljskih 
imenikov, šolskih koledarjev, glasil in 
letnih poročil. Naš čitalniški prostor nudi 
možnost študija in raziskovanja vsem, ki pre-
učujejo zgodovino šolstva ali vprašanja sodobnega 
izobraževanja. Posebej dobrodošli so tudi obiskovalci, ki pridejo k 
nam le pokukat v svoje prve čitanke in iskat šolske spomine …
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REZERVACIJA IN PRIJAVA,  
INFORMACIJE: 

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 

vsak četrtek ob 18:00 različne delavnice, obvezna prijava

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

Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana
t: 01/251 30 24, m: 031 299 676
e: solski.muzej@guest.arnes.si

www.ssolski-muzej.si

52






