
PRETEKLOST ŠOLE
Danes boš spoznal, kako je bilo v šolah nekoč.



Kako lahko izvemo, kako je bilo v šolah nekoč?

- o tem se pogovorimo s  starejšimi ljudmi,

- ogledamo si  stare fotografije, spričevala, dokumente, kronike in 
predmete.

KRONIKA: je zapis dogodkov iz preteklosti. Zapisani so po vrstnem redu.



Navodilo za delo

•Najprej si oglej posnetek na tej povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=08joq1tmtQE

• Oglej si fotografije, slike in zraven natančno beri.

https://www.youtube.com/watch?v=08joq1tmtQE


• V preteklosti so se lahko šolali le otroci plemičev in meščanov. Kmečki 
otroci so le redko hodili v šolo, ker so morali delati doma.

• Šola je postala obvezna za vse šele pred nekaj več kot 200 leti.



Šole nekoč:
- šole so bile majhne,

- ponekod so imeli razrede 
kar v večjih hišah,

- pouk je bil najprej ločen za 
dečke in deklice ( razen na 
majhnih šolah )

- niso imeli telovadnice, 
kuhinje, jedilnice,

- v šolah so bila stanovanja 
za učitelje in ravnatelje



Učilnice nekoč:
- bile so slabo opremljene,
- v njih so bile  za učence 

najprej lesene klopi pritrjene 
k mizi,

- ker niso imeli vodovodne 
napeljave, so imeli posodo 
( lovor ) z vodo,

- k pouku je učence vabil šolski 
zvonec,

- tabla je bila majhna,
- kasneje so imeli že mize in 

stole



miza in lesena klop miza in stoli



Lovor z vodo

Šolski zvonec

Učiteljeva miza

Šolska tabla



Šolske potrebščine 
nekoč
- učenci so najprej pisali na 

majhne tablice,

- kasneje so uporabljali gosja 
peresa in peresnike, ki so 
bili pritrjeni na mize, šele 
kasneje pa svinčnike,

- učbenikov je bilo zelo 
malo.





Predmeti nekoč:
- imeli so manj predmetov

- pomembno vlogo je imela 
domovinska verska vzgoja,

- imeli so predmet 
leposlovje ( učili so se lepo 
pisati ).



Učitelji nekoč:
- bilo je malo učiteljev,

- bili so strogi in so pogosto 
kaznovali tudi s palico,

- nosili so stroga in temna 
oblačila.



Pohvale: 
- uspešne učence so vpisali v 
zlato knjigo (zlate  bukve )



Kazni:
Poredne otroke ali otroke, ki 
so se težko učili:

- so zapisali v črno knjigo 

( črne bukve )

- morali so sedeti v oslovski 
klopi ali nositi podobo osla na 
hrbtu,

- tepli so jih s palico,

- klečati so morali na koruzi.



Spričevalo



Tako, prišel si do konca. Drugič pa 
nadaljujemo.
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