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POVZETEK 

V teoretičnem delu diplomskega dela sta najprej na kratko predstavljeni vas Davča in njena 

zgodovina. V drugem delu so predstavljeni lan kot kulturna rastlina, značilnosti lanenih 

vlaken ter kulturni pomen lanu in platna. V nadaljevanju so predstavljeni tudi muzej, 

izkustveno učenje in učenje s predmetom. Sledi še predstavitev predelave lanu od bilke do 

platna, kar je prikazano s pomočjo zgodb.  

 

V didaktičnem delu diplomskega dela sta predstavljeni dve šolski uri. Prva je bila izvedena 

pri pouku, druga pa v pokrajinskem muzeju. V didaktičnem delu diplomske naloge sem 

poskušala izvedeti, koliko učenci ţe vedo o tkaninah, in jim podrobneje predstaviti predelavo 

lanu.  

 

V raziskovalnem delu diplomskega dela so predstavljeni rezultati reševanja učnega lista na 

temo poznavanja pokrajinskega muzeja, ki so ga učenci reševali po obisku muzeja. Prav tako 

so predstavljeni rezultati reševanja učnega lista, ki so ga reševali učitelji različnih starosti.  

 

KLJUČNE BESEDE: 

‒ Davča                      
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SUMMARY 

This diploma paper presents an overview of the village Davča and its history. The second part 

of the theoretical portion presents cultivation of flax, characterization of flax fibers, and the 

cultural significance of flax and linen. This knowledge can be found and learned in a museum 

through hands on activities and real life displays. The third part of theoretical work explains 

processing of flax from straws to linen through stories.  

 

The diploma paper also covers the educational portion of the project which was done through 

teaching two lessons. The first was done in the classroom and the second in the regional 

museum. The purpose of the lessons was to find out what students already know about fabrics 

and to present details about the processing of flax. 

 

 

In the research portion of the diploma paper, the results from a handout filled out by students 

after attending the regional museum are analized and presented. There are also the results of 

completed handout, which were solved by teachers that are all different ages. 
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1 UVOD 

 

Med Poreznom, med Blegošem  

velika vas stoji  

se Davča pravi ji.  

 

Prelepa je vasica ta,  

le kdo je ne pozna,  

je lepa neokrnjena,  

narava njena ta …
1
 

 

Kljub temu da Davča velja za največjo vas v Sloveniji, jo pozna le malokdo. S tem 

diplomskim delom bi rada predstavila razvoj in ţivljenje ljudi v Davči v preteklosti ter 

tradicijo predelave lanu, ki je v 70. letih prejšnjega stoletja zamrla. Predelava lanu ima za 

Slovence kulturni in etnološki pomen, saj so se skoraj povsod po Sloveniji ukvarjali s 

pridelavo in prodajo platna. Ta dejavnost je marsikomu poleg zasluţka pomenila tudi domačo 

preskrbo s tekstilom. Ko človek enkrat pozna trud in čas, ki so ga ljudje vlagali v pridelavo 

platna, spozna, kakšen pomen in vrednost je imelo platno za ljudi v preteklosti.  

 

                                                     
1
 Vir: http://mevki55.mojforum.si/mevki55-post-9362.html (13. 1. 2012). 

http://mevki55.mojforum.si/mevki55-post-9362.html%20(13
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Slika 1: Lega vasi v Škofjeloškem hribovju 

2 GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 

 

2.1 Lega 

Davča je razpotegnjena vas, ki leţi v zgornjem delu Selške doline, na zahodu Škofjeloškega 

pogorja, natančneje med Blegošem in Poreznom. Nadmorska višina vasi se razteza med 850 

in 1000 metri. Vas na juţni strani obdajajo razpotegnjeni vrhovi: Črni vrh v zahodnem delu, 

Bičkarjev grič v srednjem in Cimprovka ter Humi v zahodnem delu. Cimprovka se na severu 

v dolino spušča s košatim slemenom, imenovanim Prvike. S severnega slemena vasi se 

vzdigujejo kopasti vrhovi (Kovki), poimenovani po lastnikih (Jemčev, Šoštarjev, Čemaţarjev 

ter Ţbontarjev). V juţnem delu leţi izrazit vrh Jastrenk.
2
  

 

Ker sta dolini Davščice in Selške Sore ozki, stranske grape pa so pravi hudourniški jarki, so 

domačije v glavnem nameščene po slemenih in bolj poloţnih bregovih. Večji del zemlje 

predstavljajo samotne kmetije. Od kmetije na skrajnem zahodu do kmetije na skrajnem 

vzhodu je 7 km zračne razdalje, od kmetije na skrajnem jugu do kmetije na skrajnem severu 

pa 3 km zračne razdalje. Dejansko je razdalja zaradi razgibanosti površja in velikih višinskih 

razlik še polovico daljša, zato ni čudno, da danes Davča velja za največjo slovensko vas.
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Slika 1: Lega vasi v Škofjeloškem hribovju
4 

 

 

                                                     
 
2
 France Planina. Davča in Podporezen. V: Loški razgledi, letnik XVIII (dalje: F. Planina, Davča in Podporezen). 

Škofja Loka: Muzejsko društvo Škofja Loka. 1971, stran 107.  
3
F. Planina, Davča in Podporezen, str. 109. 

4
 Vir: http://www.geopedia.si /#T105_L410_F10136482_x429693_y114935_s12_b4, 12. 6. 2012. 
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Dolina potoka Davščice je samotna in razen Logarnice ob njenem bregu ne opaziš nobene 

hiše. Domačije so večinoma razporejene višje po levem in desnem bregu potoka in po vrhovih 

gričev. Celotna površina ozemlja Davče obsega 2411 ha, vendar je domačij razmeroma malo.
5
 

Hišnih številk je sedeminsedemdeset, toda naseljenih je le štiriinšestdeset hiš. Vas je 

razdeljena na Spodnjo, Zgornjo, Osojno, Leskovško, Zaliloško Davčo in središče, imenovano 

kar Davča, kar priča o stari delitvi vasi in naseljevanju. Središče vasi tvorijo kmetija z 

gostilno, cerkev, nenaseljeno ţupnišče, etnografski muzej in šola. Pod ime Davča spadajo še 

sosednja kmetija ter dve hiši, ki sta bili včasih kajţi središčni kmetiji. Zgornja Davča zavzema 

zahodni del davškega ozemlja nad levim bregom 

potoka do Jemčevega Kovka, na obeh straneh 

Prvik, pod prevalom Razpet in Bičkarjevim 

gričem. Naselje obsega štirinajst kmetij in pet hiš. 

Večina kmetij je samotnih in imajo zemljišče 

zaokroţeno okoli doma. Zahodno od Prvik so tri 

kmetije zdruţene v zaselek Zaprvič. 

Najobseţnejša je Spodnja Davča, ki se razteza 

po severnem delu levega brega potoka do 

vrhov Kovkov in po osojnih delih nad dolino Zadnje Sore. Spodnja Davča obsega petnajst 

kmetij in sedem hiš. Nekatera hišna imena, kot npr. Pstota, pričajo o nekdanji ureditvi. 

Sklepamo lahko, da je bil to nekoč velik »grunt«, ki so ga zapustili, pozneje pa prevzeli 

bajtarji in si ga razdelili.
6
  

 

V Zaliloški Davči so le tri kmetije. Od Spodnje Davče jo loči soteska pod Javorjevim robom. 

Osojna Davča zavzema juţni del vasi nad desnim bregom potoka, vzhodno od Bičkarjevega 

griča, do spodnjega toka Zale ter obsega šest kmetij in štiri hiše. Leskovška Davča se 

razprostira po severnem pobočju Črnega vrha in ob zgornjem delu potoka Zala ter zajema tri 

kmetije. K Leskovški Davči se štejejo tudi tri domačije iz Slugovega griča v juţnem pobočju 

Črnega vrha. Te sicer gravitirajo v Leskovico in so upravno ločene od selškega dela Davče, 

čeprav imajo hišne številke Davče. Precej več je še stoječih hiš, v katerih so nekoč bivali 

kmetje in bajtarji, vendar so jih ljudje spremenili v vikende ali pa so v propadanju, saj so 

lastniki umrli.  Hiše so cerkljansko-loškega tipa. Zidane in krite so z opeko. Značilne davške 

hiše nimajo nobenih zunanjih hodnikov ali balkonov, kot jih imajo značilne gorenjske hiše. 

                                                     
5
 Vir: http://www.zelezniki.si/obcina/html/KS-Davca.html (10. 2. 2012). 

6
 F. Planina, Davča in Podporezen, str. 112. 

Slika 2: Središče vasi s cerkvijo 

(fotografija: J. Jemec) 

http://www.zelezniki.si/obcina/html/KS-Davca.html%20(10
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Prava redkost je črna kuhinja, ki ni več v rabi. Večina hiš ima vodo napeljano iz svojega 

rezervoarja v hišo in hlev, saj zaradi raztresenosti kmetij ni mogoče postaviti skupnih zajetij.
7
   

 

2.2 Površje in kamenine 

Površje obeh davških slemen je v glavnem iz skrilavcev srednje triasne starosti. V pobočjih 

nad levim bregom Davče sega na površje proga skladovitega apnenca, ki prehaja tudi na desni 

breg in se nadaljuje proti soteski Zale. V širokem pasu sega od Blegoša v dolino potoka 

Davče dolomit, skozi katerega se mora voda prebiti najprej v dolino. Geološko površje levega 

brega Davščice sestavljata triasni apnenec in dolomit, ki se od zahoda nadaljuje proti severu 

in tvori t. i. Kovke. Površje Podporezna sestavljajo jurski skrilavci.
8
 

 

Na skrilnatih tleh je nastala za obdelovanje dovolj debela plast ilovnate in glinaste preperine. 

Na površju je nastala rjava prst, ki jo s primernim obdelovanjem lahko spremenimo v črnico. 

Na apnenih in dolomitnih tleh je zemlja teţja in njena plast tanjša.
9
 

 

2.3 Vodovje 

Izvir potoka Davča sestavljajo trije pritoki, ki 

pritečejo izpod Hoča, Porezna in Humov, se stekajo 

v Kotle in zdruţeni pod Kotlom v dvojnem slapu 

padajo v dolino. Davča vijuga nato še pribliţno 10 

kilometrov po skalnati strugi pod davškimi 

domačijami proti vzhodu, malo pred Zalim Logom 

zavije proti severu in se po dobrih dveh kilometrih 

izlije v Selško Soro. Spotoma iz stranskih grap 

dobiva več manjših pritokov. Eden od najbolj slikovitih in najdaljših je tudi pritok Zale, ki na 

svoji poti ustvarja brzice in slapove. Od slapa pa do sotočja njen strmec v povprečju znaša 5 

%.
10

 

 

                                                     
7
 F. Planina, Davča in Podporezen, str. 113. 

8
 Prav tam, str. 109. 

9
 Prav tam, str. 110. 

10
 Prav tam, str. 108. 

Slika 3: Dvojni slap pod Kotlom 

(fotografija: J. Jemec) 
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2.4 Podnebje 

Ker je Davško ozemlje precej visoko, saj kmetije leţijo v pasu od 800 do 1100 metrov 

nadmorske višine, in je večinoma nagnjeno od juga proti severu, zaradi česar je precej osojnih 

bregov, so podnebne razmere precej ostre. Poletne noči so precej sveţe, zime pa so dolge in 

sneţene. Sneg po navadi ostane do sredine aprila. Povprečno na leto pade 1800 mm padavin. 

Tla so zato po navadi dovolj namočena, saj na preperinah skrilavca pogosto zastaja voda in je 

zato na mnogih krajih svet bolj močvirnat. Večkrat je prisoten tudi pojav toče, vendar zaradi 

velikosti ozemlja ne poškoduje celotne Davče, ampak samo določene pasove.
11

 

 

                                                     
11

 F.  Planina, Davča in Podporezen, str. 110. 
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2.5 Rastlinstvo in živalstvo 

Na ozemlju Davče se zaradi višine meša srednjeevropska in gorska flora. Tako lahko višje 

najdemo razne svišče, naprstec, repušec, čemeriko, skrečnik in razne kukavice. Senoţeti so 

bile včasih še polne arnike in borovnice, v zadnjem času pa zaradi melioracij in zaraščanja 

izginjata. Na osojnih apnenčastih tleh še vedno rasteta sleč (rododendron) in teloh. Po planini 

na Poreznu raste alpska moţina, imenovana kraljica planin. Površje je bilo včasih večinoma 

poraslo z mešanim gozdom, v katerem je prevladovala bukev, zaradi zaraščanja in 

pogozdovanja pa zdaj tam prevladuje smreka. Drevje uspeva vse do vrha Porezna. 

 

Gozdnato ozemlje daje dobro zavetje ţivalim. Poleg zajcev in srnjadi v gozdovih ţivijo tudi 

gamsi, jelenjad in divje mačke. Višje leţečim kmetijam občasno povzroča škodo tudi divji 

prašič. V gozdovih pod Blegošem in Poreznom lahko opazimo tudi divjega petelina, ruševca, 

gozdnega jereba in včasih tudi medveda. V poletnih dneh je moţno opaziti tudi planinskega 

orla, kanjo in kragulja. Postrvi v potokih ni več prisotnih v takšnem številu kot včasih, in sicer 

predvsem zaradi rednih neurij in poplav.
12

 

                                                     
12

 Prav tam, str. 111. 

Slika 5: Mešani gozd jeseni 

(fotografija: U. Jemec) 

Slika 4: Divji petelin na Poreznu 

(fotografija: M. Artnjak) 
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3 ZGODOVINA DAVČE 

 

Leta 1948 izkopane glinene cevi pri Španu pričajo o tem, da je bila Davča delno naseljena ţe 

v rimskem času.
13

 Gozd in pašnike so na tem delu do 16. stoletja izkoriščali Tolminci, kasneje 

pa Soričani, ki so bili na tem področju naseljeni ţe 300 let prej. Zaradi nevarnosti, da bi loško 

gospostvo izgubilo ta svet zaradi fuţinarstva, so škofje začeli naseljevati območje Davče.
14

 

Zapis o prvih naseljencih na tem območju zasledimo v urbarjih iz leta 1560. Med novimi 

priseljenci, ki jih urbarji uvrščajo v osliško upravno enoto, srečamo tudi šest rovtarjev, ki jih 

vir postavlja v območje Davče. Po tem lahko sklepamo, da se je kolonizacija začela s 

poljanske strani. Skoraj hkrati, kot navajajo urbarji, so se začeli naseljevati tudi iz 

tolminskega območja in ustvarili domačije v okolici Prvik. Kolonizacija s selške strani je 

zajela največji del ozemlja in jo delimo v štiri skupine: Per jesere, Alss Egkhch, Jastreber in 

Alss. Naselitev je bila v glavnem končana okoli leta 1630, ko si je v treh dneh, od 1. do 3. 

julija, komisija iz Škofje Loke ogledala na novo poseljeno ozemlje.
15

 

 

 Ozemlje, ki so ga poselili, so poimenovali po prejšnjih pašnikih – der Alss, tj. Albs-planina. 

Iz tega je nato nastalo dAlss, Dalša, Davča. Ime torej pomeni 

planinski kraj. Novi naseljenci so z dovoljenjem loških 

gospodov krčili gozdove ter oblikovali njive in travnike.
16

 

Domačije so oblikovali tako, da so bila zemljišča nepravilnih 

oblik, sklenjena okoli hiš v zaokroţeno celoto, imenovano 

celk. Večina kmetij je bila tako samotnih ali pa so se 

oblikovali manjši zaselki.
17

 Svet si je pred tem ogledal lovski 

mojster, ki jim je predpisal tudi dajatev. Davčarji so morali 

zaradi rovtarske kolonizacije takoj po naselitvi začeti 

opravljati tlako, kar pa je bilo za njih hudo breme, saj so bili 

                                                     
13

 Rajko Brank. Rimski vodovodi na Loškem. V: Loški razgledi, letnik XX, Škofja Loka: Muzejsko društvo 

Škofja Loka. 1973, str. 34. 
14

 France Planina. Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino (dalje: F. Planina. Škofja Loka s Poljansko in Selško 

dolino). Škofja Loka: Muzejsko društvo Škofja Loka. 1976, str. 37. 
15

 Milko Kos. Zemljiške razmere v Selški dolini leta 1630. V: Carniola: Izvestja Muzejskega društva za 

Kranjsko, letnik 2, številka 4. Ljubljana: Muzejsko društvo za Kranjsko. 1911, str. 283. 
16

 F. Planina. Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino, str. 172. 
17

 Pavle Blaznik. Enote kmetijskih gospodarstev na Slovenskem. V: Kronika, letnik IX, zvezek 5, Ljubljana: 

NUK. 1961, str. 130. 

Slika 6: Celk v osojni Davči 

(fotografija: J. Jemec) 
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precej oddaljeni od Škofje Loke. Na začetku so bile kmetije zelo velike, vendar se je njihova 

velikost skozi stoletja zaradi dedovanja in trgovanja spreminjala. S poselitvijo Davče je bila 

kolonizacija loškega območja sklenjena, škofje pa so svoje lastninske pravice uveljavili z 

vpisom v urbarje.
18

 Kmetje so potem, ko so se dobro ustalili, začeli skrbeti za obdelovalne 

površine. Delo je temeljilo na obdelavi zemlje in zaradi bliţine planin tudi na srenjskem 

pašništvu. Pojavljati so se začeli gostači, ki so se preţivljali s svojo obrtjo. Večji kmetje so 

jim dali zemljo, kjer so si lahko naredili hišo, v zameno pa so morali delati za kmetijo. Vse 

večje kmetije so si ob bliţnjem vodotoku zgradile mlin, na katerem so poleg ovsa, ki je 

prevladoval, mlele tudi rţ in pšenico, sejati pa se je začelo tudi ječmen in lan. Zaradi 

geografske zaprtosti se protestantizem v vasi ni razširil. Obdobje reform Marije Terezije in 

Joţefa II. je zajelo tudi področje Škofje Loke in s tem tudi območje Davče. Kljub reformam je 

skupinska posest ostala še naprej razvita. Izvedel se je popis prebivalstva, po katerem je bilo 

leta 1780 v Davči 424 prebivalcev, kljub uvedbi obveznega šolstva pa otroci zaradi 

oddaljenosti šol in razgibanosti površja niso redno hodili v šolo na Zali Log ali Sorico.
19

 

Davška šola naj bi bila ustanovljena leta 1896. V njej so sprva potekali vsi razredi osnovne 

šole, leta 1962 pa so se začeli višji razredi voziti na centralno šolo v Ţeleznike. V Davči sedaj 

ostaja pouk za prve štiri razrede.
20

  

 

Ob naselitvi se je ozemlje Davče delilo na štiri ţupnije, ljudje pa so ţeleli, da bi se lahko 

zdruţili v eno vas. Vrsta rodov se je trudila, da bi v vasi postavili cerkev, posvečeno Mariji. 

Leta 1878 jim je to končno uspelo, čeprav so temu nasprotovali v novaški ţupniji, kamor je 

spadal dobršen del Davče. Pojavil se je problem, v katero ţupnijo bo vas spadala. Ta problem 

so razrešili leta 1906, ko so se škofje odločili, da bo ţupnija spadala pod ljubljansko škofijo.
21

  

 

 

 

 

 

                                                     
18

 F. Planina. Škofja Loka s Poljansko in Selško dolino, str. 172. 
19

 Pavle Blaznik. Škofja Loka in loško gospostvo. Škofja Loka: Muzejsko društvo Škofja Loka. 1973, str. 428. 
20

 Vir: http://www.os-zelezniki.si/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=168 (27. 2. 

2012). 
21

 Andrej Kopitar. Ţupnijski arhiv: Ţupnija Davča. Ljubljana: Nadškofijski arhiv Ljubljana. 1973. 

   Slika 7: Cerkev v Davči (fotografija: J. Jemec) 

 

http://www.os-zelezniki.si/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=168
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V času prve svetovne vojne je po desnem bregu potoka Davča, 

od Porezna do Blegoša, potekala rapalska meja med Italijo in 

Jugoslavijo, kamor so se v štiri vojašnice preselili graničarji. 

Zaradi bliţine meje in poznanstev na obeh straneh se je v tem 

času v Davči razcvetelo tihotapstvo s konji. Iz Jugoslavije sta 

se tihotapila predvsem ţivina in tobak, iz Italije pa so radi 

prinašali blago, riţ in vino.
22

 

 

Med drugo svetovno vojno je bila vas zaradi strateške lege 

oblegana tako s strani nemških okupatorjev kot tudi partizanov. Ob meji so izselili vse kmete 

z njihovimi druţinami in na njihove kmetije naselili vojake, druţine pa so si zavetišče 

poiskale na drugih kmetijah ali pri sorodnikih.
23

 V bliţini je obratovala znana partizanska 

bolnica Franja, zato so domačini pomagali pri oskrbovanju le-te. V soteski pri Zali je od leta 

1944 obratovala partizanska tiskarna Trilof, ki je natisnila tudi bibliofilsko izdajo Prešernove 

Zdravljice.
24

 

 

 

Po drugi svetovni vojni se je ţivljenje v Davči 

spremenilo. Zaradi vojne je ostalo kar nekaj 

druţin brez gospodarja, zato so bili ljudje 

prisiljeni iskati pomoč za delo tudi po drugih 

kmetijah. Vas se je počasi odpirala tudi navzven.  

Leta 1938 so ustanovili prosvetno društvo, ki pa ni 

delovalo dolgo.
25

 Leta 1953 so končali z zidavo 

šolskega poslopja z učilnicami in dvorano, v kateri so prirejali dramske predstave.
26

 Da bi 

prebivalci Davče zasluţili čim več, so začeli iskati delo tudi drugje v okolici. Zaradi 

oddaljenosti dela vasi pod Blegošem do cestne povezave v Zadnjo Soro so začeli delati cesto 

ob strugi Davščice, ki je prispela do središča vasi leta 1960. Hkrati z izdelavo ceste se je 

začela elektrifikacija vasi. Pred izdelavo ceste so bile kmetije po večini samooskrbne. Leta 

                                                     
22

 Andrej Kopitar. Ţupnijski arhiv: Ţupnija Davča. Ljubljana: Nadškofijski arhiv Ljubljana. 1973. 
23

 Po pripovedovanju Janka Bevk, Davča 20, 13. 4. 2012. 
24

 Vir: http://www.arhiv.gov.si/si/delovnapodrocja/razstavnadejavnost/arhivalijemeseca/arhivalijamesecafebruar 

2011/ (13. 4. 2012). 
25

 Andrej Kopitar. Ţupnijski arhiv: Ţupnija Davča. Ljubljana: Nadškofijski arhiv Ljubljana. 1973. 
26

 F. Planina. Davča in Podporezen, stran 126. 

Slika 8: Ostanek rapalske meje 

(fotografija: J. Jemec) 

Slika 9: PŠ Davča 

(fotografija: J. Jemec) 

http://www.arhiv.gov.si/si/delovna_podrocja/razstavna_dejavnost/arhivalije_meseca/arhivalija_meseca_februar_2011/
http://www.arhiv.gov.si/si/delovna_podrocja/razstavna_dejavnost/arhivalije_meseca/arhivalija_meseca_februar_2011/
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1970 je začel voziti manjši avtobus, ki je zaradi hitrorastoče industrije v bliţnjih Ţeleznikih 

postal prevozno sredstvo za veliko ljudi, ki so se odločili, da bodo zasluţek poiskali drugje. 

Kmetje so počasi začeli opuščati način ţivljenja, ki so ga tako dolgo poznali. Ena od teh novih 

dejavnosti je bila tudi pridelava lanu in predelava platna. Leta 1966 so v vasi postavili 

trgovino, leta 1969 pa so krajani ustanovili turistično društvo, prek katerega so naslednje leto 

priredili etnološko prireditev, imenovano dan teric.
27

 

 

                                                     
27

 Po pripovedovanju Mirana in Tončke Jemec, Davča 25b, 27. 4. 2012. 

Slika 10: Terice terejo lan na dnevu teric (vir: arhiv 

druţine Jemec) 
 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk  Jana Jemec, diplomsko delo 

11 

 

4 LAN 

V skrbi za lastno obleko so naši predniki razvili pridelovanje in obdelavo lanu ter njegovo 

predelavo v platno. Dolga leta je pridelek lanu odločal o premoţenju in pomanjkanju 

slovenskega kmeta. Davča je bila ţe od naselitve dalje vas, katere gospodarstvo je temeljilo 

na kmetijstvu ter s tem tudi na pridelavi in predelavi lanu.   

 

4.1 Zgodovina lanu 

O starodavni uporabi lanu pričajo najdišča semen, olja in izdelkov iz lanenih vlaken, ki so jih 

našli ţe pri visokih kulturah iz obdobja petega tisočletja pred našim štetjem. Egipčani so z 

lanenimi trakovi povijali mumije, Grki in Rimljani pa so olje in seme uporabljali za zdravila 

in svetila. Iz lanu so delali platno in izdelovali obleke. Slovani so s platnom plačevali 

ţivljenjske potrebščine, zato beseda plačati izhaja iz besede platno (platiti). Kljub 

pomembnosti, ki ga je imel lan v preteklosti za ljudi, so ga v 19. stoletju počasi začela 

izpodrinjati umetna vlakna. O razširjenosti lanu na območju Slovenije pričajo statistični 

podatki iz druge polovice 18. stoletja o pribliţno 6.000 ha njiv, posejanih s predilnim lanom.
28

 

Tkanje platna je bilo leta 1773 razglašeno za prosto obrt kmečkega prebivalstva. Kranjski 

trgovci so sloveli po platnu in izdelkih, ki so jih prodajali od Trsta do Neaplja, v Dalmaciji in 

na avstrijskem Štajerskem. V Škofji Loki in širšem območju freisinškega gospostva je v 18. 

stoletju skoraj vsaka kmetija imela statve. Platno, izdelano na Loškem, je bilo od vseh najbolj 

znano in se je lahko po kakovosti primerjalo s češkim in nemškim. Imenovali so ga »kranjski 

prt« ali »kranjsko platno«.
29

 

 

4.2 Značilnosti rastline 

Lan je stebelna rastlina, ki je poleg bombaţa najpomembnejše rastlinsko vlakno. Stebla so  

lesketajoča, vlakna pa so gladka in trdnejša ter imajo večjo natezno trdnost kot bombaţna. 

Lan je enoletna ali dvoletna rastlina, ki zraste do enega metra visoko. Cvetovi so majhni, 

temno do svetlomodri, vijoličasti in beli.
30

  

 

                                                     
28

 Darja Kocjan Ačko. Pozabljene poljščine (dalje: D. Kocjan Ačko, Pozabljene poljščine). Ljubljana: Kmečki 

glas. 1995, str. 84. 
29

 Prav tam, 86. 
30

 Maja Jug Hartman. Poznavanje tekstilij, 1 del, Vlakna (dalje M. Jug - Hartman, Poznavanje tekstilij, 1. del). 

Ljubljana: Tehniška zaloţba Slovenije. 1995, str. 20. 
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Steblo je okroglo, tanko (0,5–3 mm) in povoščeno. Dokler je rastlina mlada, je steblo 

zapolnjeno, s staranjem pa postane votlo. Podolgovati lističi so suličasti in ozki, brez peclja in 

so izmenično nameščeni na steblu. Na listu so vzporedne ţile, po katerih se laneni listi ločijo 

od listov drugih dvokaličnic z eno glavno ţilo. Korenina je plitva, vretenasta in ima številne 

stranske korenine.
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanena vlakna so v splošnem zelo trda in odporna, v vlaţnem stanju pa postanejo še trdnejša. 

Elastičnost je nizka, zato lanenih izdelkov ne uporabljamo za izdelavo proţnih izdelkov, kot 

npr. puloverjev.
32

 Vlakna so zelo toga in se močno upirajo upogibanju. Imajo zelo nizko 

elektrostatičnost in pri mešanju s sintetičnimi vlakni zniţujejo statično nabijanje. Zelo dobro 

se navzemajo barvil. Lan je okolju prijazna rastlina, saj jo uporabljajo za kultiviranje zemlje. 

Iz onesnaţene zemlje črpa teţke kovine, vlakna pa se tudi biološko razgradijo.
33

 

 

4.3 Uporaba 

 

Vlakna 

Tekstilna uporaba: 

‒ 100-odstotni lan: posteljno perilo, oblačila, prti; 

‒ mešanice: lan, mešan s svilo, z volno, PES. Mešanicam da dobre lastnosti, kot so 

mehak otip, povrnljivost gub, udobnost; 

‒ osnova za bombaţ, votek lan, pollanena tkanina. 

  

                                                     
31

D. Kocjan Ačko. Pozabljene poljščine, str. 87. 
32

Meta Sterle. Od lanu do platna. V: Loški razgledi, letnik XXVII (dalje: M. Sterle, Od lanu do platna). Škofja 

Loka: Muzejsko društvo Škofja Loka. 1980, str. 143. 
33

Tatjana Rijavec. Tekstilna vlakna (dalje: T. Rijavec, Tekstilna vlakna). Ljubljana: Naravoslovnotehniška 

fakulteta. Oddelek za tekstilstvo. 1999, str. 237. 

Slika 11: Cvet lanu (vir: http://rastline. 

mojforum.si/rastline-about3581.html) 
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Tehnična uporaba: 

‒ uporablja se za koprene, kompozite, papir, pregradni material, trakove, filtre, razne 

izdelke za embalaţo, motvoze, iz njih so delali tudi krila za prva letala; 

‒ Aero Linen: 100-odstotna lanena tkanina, ki se uporablja za konzervacijo knjig, map, 

atlasov, rokopisov; 

‒ prekrivala za mlade rastline iz lanu, ki zaščitijo rastline pred erozijo, preprečujejo rast 

plevela in hkrati ob razpadanju poskrbijo za gnojenje zemlje. 

Laneno seme: ţivalska hrana, laneno olje, kemična industrija. 

Pezdir (oleseneli del stebla, ki pri obdelavi odpade): uporabljajo jih za pripravo ometov, 

gnojil, ivernih plošč in za kurivo. 

Laneni vosek: farmacevtska industrija, kozmetična surovina.
34

 

 

Drţave, ki gojijo lan, so: Belgija, Estonija, Francija, Irska, Italija, Nemčija, Nizozemska, 

Poljska in Rusija.
35

 

 

4.4 Predelovanje 

Ko laneni listi odpadejo, se lan populi. Stebla so takrat na pol dozorela, zato so vlakna dovolj 

proţna in trdna. Lan se suši, medtem pa dozorijo tudi semena, ki jih uporabljajo za 

pridobivanje olja in ţivalsko krmo. Vlakna so v ličju lanenega stebla. Ločimo jih z biološkimi 

in mehanskimi postopki. Biološki postopek imenujemo godenje in je proces, pri katerem se 

zmehčajo vezi med vlakni in olesenelimi deli. Poteka na travnikih v rosi, tako da se leseni del 

odlepi od ličja. Lanena stebla nato posušimo in otremo na trlicah.
36

 Po trenju se predivo 

omika, tako da se z njega odstrani še najdrobnejše dele olesenelega stebla, pred tem pa se ga 

ogreje še v peči.
37

 Po mikanju se s pomočjo dolge palice naredi kodelje, ki se jih natakne na 

kolovrat in oprede. Opredeno predivo se potem opere in s pomočjo statev vtke v platno.
38

 

 

4.5 Vezava 

Eden od izdelkov pri predelavi lanu je platno. Platnova vezava je najstarejša, najpreprostejša 

in najmočnejša obojestranska temeljna vezava. Med nitmi ima najmanjše sosledje, ki obsega 

le dve osnovni in dve votkovi niti. Pri tkanju vsakega votka dvignemo polovico niti (lihe), 

                                                     
34

 T. Rijavec. Tekstilna vlakna, str. 238. 
35

 Prav tam, str. 232. 
36 M. Jug Hartman. Poznavanje tekstilij. 1. del, str. 20.  
37

 M. Sterle. Od lanu do platna, str. 143. 
38

 Prav tam, str. 144. 
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druga polovica (soda) pa ostane spodaj, pri naslednjem koraku pa se niti ravno zamenjajo. 

Tkanine v platnovi vezavi imajo različna imena, in sicer glede na sestavo niti, iz katere so 

stkane, prav tako pa se razlikujejo tudi po teţi. Lanena tkanina se imenuje platno, svilena taft, 

volnena pa sukno.
39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Lastnost lanenih izdelkov 

Platno oz. izdelki iz platna teţijo h gubanju, vendar to popravijo z vrhunskimi apreturami. 

Znani so po svoji trpeţnosti, ker se ne drgnejo in niso nagnjeni k svaljkanju. Ne povzročajo 

alergije in ob drgnjenju z drugim predmetom ne puščajo vlaken. So zelo dobri prevodniki 

toplote, hladni in mehki na otip ter dajejo lep lesk. Dobro absorbirajo in pri tem ne dajejo 

občutka vlaţnosti, se pa tudi hitro posušijo.
40

  

 

                                                     
39

 M. Jug Hartman. Poznavanje tekstilij, 2. del, vlakna, Ljubljana: Tehniška zaloţba Slovenije. 1995, str. 28. 
40

 T. Rijavec. Tekstilna vlakna, str. 237. 

Slika 12: Platno 

(fotografija: J. Jemec) 
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5 PLATNARSTVO IN NJEGOV ZATON NA LOŠKEM 

Platnarstvo je bilo na območju Škofje Loke zelo razširjeno. V dobi loškega gospostva je bila 

Škofja Loka center gorenjskega platnarstva, ki je temeljilo na pridelovanju lanu v Poljanski in 

Selški dolini ter njeni okolici. Kmetje so na svojih kmetijah pridelovali lan, iz njega izdelovali 

prejo, ki so jo na ročnih statvah predelali v platno. Večji del platna so porabili doma za obleko 

in druge pripomočke, kar pa jim je ostalo, so predali trgovcem v Škofji Loki. Iz ohranjenih 

zapisov iz 18. stoletja je mogoče razbrati, da so bili v samem mestu ţe tkalci, ki so se kot 

obrtniki ukvarjali z izdelavo, prodajo in izvozom platna.
41

  

 

Škofjeloška trgovina je bila sredi 18. stoletja na višku svojega razvoja. Deţelni stanovi so 

ščitili kmečke predelovalce lanu, da se jim ni bilo treba vključiti v ceh, ki so ga ustanovili 

obrtniki v Škofji Loki.
42

 Zaradi spora, ki se je širil med kmeti in obrtniki, so ti prezrli tehnični 

razvoj na področju izdelave tekstilnega blaga. Zaradi odkritja parnega stroja so se stroji in s 

tem tudi delovni pogoji izpopolnili, vedno močneje pa je na trg začel prodirati bombaţ. 

Predelovanje lanu in bombaţa se je skoncentriralo na tovarniške obrate, tako da je ročna 

izdelava počasi izumirala. Loško platno kmalu ni več moglo konkurirati češkemu platnu, ki je 

bilo zaradi izpopolnjenega kolovrata bolj fino.
43

 Izboljšan kolovrat so poskušali uvesti tudi na 

Loškem, vendar je bil za večino kmečkega prebivalstva predrag. Prav tako so na letne sejme, 

kjer so potekale glavne kupčije in izmenjave blaga, prihajali prekupčevalci iz tujih drţav, ki 

so s sabo prinašali blago, ki je bilo laţje in bolj gladko izdelano. Tkalci so zato svojo obrt 

začeli opuščati. Kmetijska druţba je za ohranitev obrti poskusila s poučevanjem kmetov o 

pravilnem načinu gojenja in obdelave lanu, vendar pa se kmetje za njihove nasvete niso 

zmenili. Tako so kljub izboljšanemu semenu še zmeraj pridelovali lan po starem načinu. Ko 

so leta 1870 gorenjske ţeleznice odprle pot stalnemu dotoku cenejših, tujih izdelkov iz Češke 

in Moravske, so se tudi kmetijske druţbe predale. Kljub temu se je kultura lanu obdrţala še 

kar nekaj časa, predvsem v hribovskih vaseh Selške in Poljanske doline.
44

 

 

 

                                                     
41

 Ivan Mohorič. Škofjeloško platnarstvo in njegov zaton. V: Loški razgledi, letnik II (dalje: I. Mohorič, 

Škofjeloško platnarstvo in njegov zaton). Škofja Loka: Muzejsko društvo Škofja Loka. 1955, str. 71. 
42

 I. Mohorič. Škofjeloško platnarstvo in njegov zaton, str. 72. 
43

 Prav tam, str. 74. 
44

 Prav tam, str. 77. 
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6 LJUDSKE NAVADE OB LANU 

Z lanom je pri posameznih narodih povezanih precej običajev. Laneno seme je menda 

odganjalo zle duhove in prinašali plodnost, zato so ga na svatbah namesto riţa metali na 

nevesto in ţenina. Nosečnice so mesece pred porodom oblačili v lanene obleke, saj naj bi te 

pomagale, da bi laţje rodile. Tudi vojaki so včasih na bojišča odhajali oblečeni v lanene 

srajce, da bi jih te obvarovale pred kroglami. Cvetoča polja lanu so bila velikokrat navdih tudi 

za likovne umetnike in glasbenike vseh časov, zlasti pri narodih, kjer se je lan pogosto sejal.
45

 

 

Teritev je bila vedno domač praznik, saj si je kmečka gospodinja le z lanom priskrbela 

domačo obleko. Ponos vsake gospodinje je bil, da je imela doma v skrinji velike sklade 

hodnega platna, iz katerega so delali rjuhe, spodnjo obleko, moške hlače, predpasnike in 

drugo. Teritev je sicer potekla ob moški pomoči, vendar naj bi bilo to ţensko delo. Terice so 

bile znane po vsej Sloveniji kot urne ţenske, ki pri svojem delu zelo hitijo. Imajo tudi posebne 

lastnosti, ki so tako rekoč obredno predpisane. Terica je razposajena, nagajiva, jezična, rada 

pije ţganje, predvsem pa je zelo lačna in veliko poje. Med teriške šege spada tudi zastava 

teric. Na Koroškem je bila to ruta ali predpasnik, v Kočevju kolač, v Podjuni šopek 

roţmarina. Po navadi so to zastavo pritrdile nekam visoko, od koder so jo potem ukradli vaški 

fantje.
46

 Duševno stanje in psihoza teric je bila deleţna prav posebne raziskave. Značilna 

zanje je napadalnost do moških, ki pa ni bila enaka povsod po Sloveniji. Na Dolenjskem so 

imele terice ponekod navado, da so, če je šel kakšen moški mimo, naredile marš, tako da so 

vse hkrati klepetale s trlicami. Ponekod so tudi vzdigovale krila in kazale zadnjice ter tako 

»svetile« za moškim. Medtem ko so bile terice ponekod lepo oblečene, so se v Slovenskih 

goricah našemile z ogljem.
47

 Tako so govorili, da si terica upa in zmore vse. V Meţiški dolini, 

na primer, so teritvi govorili babja hojset. Skoraj povsod je bila tudi navada, da so terice 

moškemu, ki je prišel mimo, ponudile šopek, ovit s predivom, moški pa je moral ta šopek 

odkupiti z denarjem ali vinom, če pa se je šopka branil, so ga vse terice napadle in mu za 

hlače natresle pezdirja.
48

 Pezdir se je uporabljal za steljo, pripisovali pa so mu tudi čarodejno 

moč. V Prekmurju so vrgli pezdir na posteljo fanta ali tudi dekleta, ki sta bila godna za 

poroko. S predivom so ponekod tudi vedeţevali. V Beli krajni se je terica s šopom prediva 

prepričala, ali njen fant spi ali ţe bedi. Če se je ţerjavica od zaţgane preje ob tem, ko jo je 

                                                     
45

 D. Kocjan Ačko, Pozabljene poljščine, str. 85. 
46

 Niko Kuret. Praznično leto Slovencev (dalje: N. Kuret, Praznično leto Slovencev). Ljubljana: Druţina, 1997, 

str. 56. 
47

 N. Kuret, Praznično leto Slovencev, str. 60. 
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 Prav tam, str. 62. 
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vrgla v zrak, razgubila, je pomenilo, da fant še spi, če pa je padla na tla, je to pomenilo, da je 

fant buden.
49

 

 

Ko so bili Sv. trije kralji mimo, se je po poročanju 

Janeza Vajkarda Valvazorja na Kranjskem začela 

preja. Preja sodi med tista opravila, ki so imela 

pravi praznični značaj. Po navadi se je vsa vas 

veselila tega dogodka. Praznik predenja je prejšnjim 

rodovom na kmetih nadomeščal vrsto zabav, ki jih 

je prinesel novi čas. Imel je tudi dobršen deleţ 

zaslug pri ohranjanju izročila, saj so se med delom 

iz roda v rod prenašale pesmi, uganke, pravljice, 

bajke, pripovedke in smešnice. Z opuščanjem lanu je padala v pozabo tudi teritev, z njo pa 

tudi vse šege in posebnosti, značilne za ta dogodek, v ţivljenju vaške skupnosti.
50
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 Prav tam, str. 65. 
50

Prav tam, str. 509. 

Slika 13: Predenje in pletenje (vir: arhiv 

druţine Jemec) 
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7 ETNOLOŠKI MUZEJ V DAVČI 

V letu 2007 so krajani s pomočjo Evropske unije odprli etnografski muzej, posvečen 

predelavi lanu. V prvem delu muzeja si obiskovalci lahko ogledajo razstavo slik »Davča skozi 

čas« in »Davške druţine nekoč in danes«, izvedo lahko tudi nekaj o vasi sami in si pogledajo 

predstavitev o predelavi lanu. V drugem prostoru je razstava predmetov, s katerimi 

predelujemo lan, delo s katerimi lahko tudi sami preizkusijo. Po predhodnem dogovoru za 

osnovnošolce in druge večje skupine organizirajo tudi delavnice.
51

 

                                                     
51

 Vir: http://www.davca.si/Slo/main.asp?id=222AB6FF (13. 4. 2012). 

Slika 14: Stavba etnološkega muzeja Davča 

(fotografija: J. Jemec) 

 

Slika 16: Prostor za delavnice 

(fotografija: J. Jemec) 

 

Slika 15: Stalna razstava predmetov 

(fotografija: J. Jemec) 

 

http://www.davca.si/Slo/main.asp?id=222AB6FF
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8 MUZEJ 

 

Muzej je neprofitna stavba, ki zbira, proučuje, ohranja in predstavlja objekte, predmete 

kulturne in naravne dediščine z namenom, da bi povečala količino in kakovost znanja. Muzeji 

bi morali razvedriti svoje obiskovalce in jim pomagati, da bi z uporabo znanstvenih 

argumentov in govorice sodobnosti razumeli izkušnje preteklosti. V medsebojnih odnosih 

med muzeji in njihovimi uporabniki bi morali ti v preteklih izkušnjah najti modrost, ki je 

potrebna za današnji trenutek in prihodnost.
52

 

 

8.1 Muzejski predmet 

Muzejski predmet je tisti predmet, ki so ga loči od njegovega prvotnega okolja in prenese v 

novo muzejsko stvarnost z namenom, da bi dokumentirali tisto stvarnost, iz katere je bil 

izločen. Muzejski predmet v muzeju ni kar en predmet. Je izbran, klasificiran, konzerviran in 

dokumentiran predmet, ki kot tak postane raziskovalni vir ali eksponat na razstavi.
53

 

 

8.2 Izkustveno učenje 

Izkustveno učenje je oblika učenja, ki skuša povezati neposredno izkušnjo, opazovanje, 

spoznavanje in ravnanje v neločljivo celoto. Ne omejuje se na posredovanje simbolov, 

abstraktnega znanja, pojmov, zakonitosti, ampak v učenje stalno vpleta izkušnje udeleţencev, 

in sicer tiste, ki jih izziva sproti, ali pa jih spomni na prejšnje izkušnje. 

Glavne značilnosti: 

‒ to učenje je cikličen, kroţen proces, v katerem se razrešujejo konflikti med dialektično 

nasprotnimi načini spoznavanja. Ni pomembno, na kateri stopnji začnemo, pomembno 

je, da doseţemo vse, da na nobeni ne obstanemo, npr. le na stopnji abstraktne 

konceptualizacije ali prakticiranja; 

‒ izkustveno učenje je celosten način prilagajanja svetu. V njem se povezujejo procesi 

zaznavanja, čustvovanja, razmišljanja in delovanja v neločljivo celoto, medtem ko jih 

drugi modeli učenja obravnavajo ločeno; 

‒ Ne gre le za sprejemanje gotovih spoznanj od zunaj, ampak za procese ustvarjanja 

znanja za stalno preoblikovanje znanj, pojmov, idej v soočanju osebne izkušnje in 

teoretičnih znanstvenih spoznanj; 
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 Mateja Meško, Muzeji na Slovenskem, diplomsko delo. Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, 

2011, str. 3. 
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 Prav tam, str. 3. 
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‒ pri tem načinu učenja so vedno vključeni neka aktivna faza učenja, akcija, delo, 

eksperimentiranje; 

‒ navadno je prisotna povratna informacija; 

‒ učenje je navadno namensko.
54

 

Namen, da se nekaj naučimo v določenem času ali iz določene izkušnje, opravičuje uporabo 

specifičnega termina, kot je izkustveno učenje, in omogoča razlikovanje od naključnega ali, 

kot pravimo, vsakdanjega učenja.
55

 

 

8.2.1 Metode izkustvenega učenja 

Med osrednje metode izkustvenega učenja štejemo simulacije, igranje vlog in socialne igre, 

strukturirane naloge, skupinsko interakcijo ter telesno gibanje in sproščanje. Podporne metode 

izkustvenega učenja pa so: opazovanje procesa, čas za razmislek, fantaziranje in vizualizacija, 

terenske izkušnje, ekskurzije, metoda primerov, metoda projektov in uporaba avdiovizualnih 

sredstev.
56

 

 

8.2.2 Prednosti izkustvenega učenja za otroke 

Izkustveno učenje omogoča: 

‒ demokratizacijo odnosov v skupini in razredu; 

‒ organizacijo ţivljenja v skladu s pravicami otrok, določenimi v mednarodni 

konvenciji; 

‒ upoštevanje izsledkov iz novejših raziskav o delovanju moţganov. Pomen 

zagotavljanja zgodnjih izkušenj in povezanost delovanja obeh moţganskih hemisfer;  

‒ organizacija vzgojno-izobraţevalnega procesa v skladu z načinom učenja majhnih 

otrok; 

‒ konstruiranje znanja; 

‒ učenje v povezavi z realnimi ţivljenjskimi situacijami in izkušnjami otrok; 

‒ smiselnost učenja za otroke; 

‒ procesnost spoznavanja novih vsebin; 

‒ večjo aktivnost otrok pri učenju; 

‒ organizacijo razvojno primerne prakse;  

                                                     
54

 Barica Marentič ‐ Poţarnik. Psihologija učenja in pouka (dalje: B: Marentič - Poţarnik. Psihologija učenja in 
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‒ celosten razvoj otrok na vseh razvojnih področjih: motoričen, kognitiven, socialen, 

emocionalen; 

‒ integracijo vsebin; 

‒ individualizacijo vzgojno-izobraţevalnega procesa, zadovoljevanje otrokovih potreb, 

prepoznavanje otrokovih močnih strani in interesov; 

‒ prepoznavanje in organiziranje pouka ter učenje v skladu z različnimi učnimi stili; 

‒ upoštevanje temperamenta otrok in mnogoterih inteligenc; 

‒ večje razumevanje in znanje na višjem kakovostnem nivoju.
57

 

 

8.2.3 Sestavine aktivnega učenja 

Sestavine aktivnega učenja so bistvene v njegovem procesu. Uporabne so pri ocenjevanju 

primernosti dejavnosti za otroke in nadaljnjem načrtovanju le-teh.
58

 

 

Materiali  

Otrok lahko uporabi veliko število primernih materialov na različne načine. Poskrbeti 

moramo za številne materiale, ki so za otroke zanimivi in spodbujajo izkušnjo aktivnega 

učenja. Na primer: 

1) praktični predmeti: lonci, ponve, mlinčki za hrano, pisma, razglednice, kladiva, ţeblji, 

spenjači, kosi lesa, rjuhe, gume, škatle, knjige, papir itd.; 

2) naravni in odpadni materiali: kamni, školjke, listje, pesek mivka, kartonski tulci, kuverte 

itd.; 

3) orodja: metle, smetišnice, krpe, vedra, gobice, kladiva, ţage, primeţ, ţeblji, vijaki itd.; 

4) veliki materiali: škatle, drevesni štori, vozički, lopute, kupi prsti, lesene deske, plezala, 

velike kocke itd.; 

5) materiali, ki omogočajo packanje: voda, milni mehurčki, glina, testo, mivka, lepilo, barve 

itd.; 

6) materiali, s katerimi se enostavno ravna: kocke, perlice, gubi, fiţolčki, makaroni, 

avtomobilčki, plišaste ţivali, punčke itd.
59
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Razpolaganje in rokovanje 

Otrok ima moţnost raziskovati izbrane materiale, z njimi razpolagati in rokovati, jih 

kombinirati in preoblikovati. Prav tako po svoje razpolaga in rokuje z različnimi znanimi in 

neznanimi predmeti ter odkriva njihove lastnosti z vsemi čutili. Otrok spozna predmet tako, 

da z njim eksperimentira, ga drţi, stiska, spusti na tla, spleza vanj ali nanj, se plazi pod njim, 

ga vonja in okuša ter si ga ogleduje z različnih zornih kotov in posluša zvoke, ki jih oddaja.
60

  

 

Izbira 

Otrok izbere dejavnost in material glede na svoje ţelje in interese. Ker učenje izhaja iz 

otrokovih poskusov uresničevati osebne interese in cilje, je moţnost izbiranja dejavnosti in 

materialov bistvena. Številni predmeti in materiali so zanje novi, zato jih pogosto ne 

uporabljajo v njihovi osnovni funkciji, ampak pri rokovanju z njimi uporabljajo svojo 

iznajdljivost.
61

 

 

Otrokov govor 

Otrok opisuje, kaj počne. Skozi govor razmišlja o svojih dejanjih, vključuje nove izkušnje v 

obstoječo bazo znanja in si prizadeva sodelovati z drugimi.
62

 

 

Podpora odraslega 

Odrasli prepoznavajo in spodbujajo otrokove namene, razmišljanja, reševanja problemov in 

ustvarjalnost. Odrasli z otroki oblikujejo partnerstvo, spremljajo otrokove namene, 

prisluhnejo njegovemu razmišljanju in ga spodbujajo. Vloga odraslega je predvsem v tem, da 

podpira aktivno učenje, s čimer v širšem smislu podpira otrokov razvoj.
63

 

 

Vrstniki 

Pomembne so interakcije z vrstniki, med katerimi imajo otroci zaradi podobnega načina 

razmišljanja večje moţnosti kot v odnosu do odraslega, da vidijo obstoj različnih pogledov, ki 

jih spodbujajo pri lastnem razmišljanju.
64
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Čas 

Otroci morajo imeti na voljo dovolj časa za uporabo materialov in njihovo raziskovanje, prav 

tako za ukvarjanje z različnimi dejavnostmi ter odkrivanje in raziskovanje predmetov z vsemi 

čutili.
65

 

 

8.3 Otroci in okolje za aktivno učenje 

 

8.3.1 Otroci v okolju za aktivno učenje: 

‒ dajejo pobudo za dejavnosti, ki izvirajo iz osebnih interesov in namenov; 

‒ izbirajo materiale in se odločajo, kaj bodo z njim počeli; 

‒ z vsemi čutili aktivno raziskujejo predmet in materiale; 

‒ odkrivajo razmerja skozi neposredno izkušnjo s predmeti; 

‒ preoblikujejo in kombinirajo materiale; 

‒ uporabljajo starosti primerna orodja in opremo; 

‒ razvijajo gibalne sposobnosti; 

‒ govorijo o svojih izkušnjah in o tem, kar delajo.
66

 

 

8.3.2 Sestavine aktivnega učenja v muzeju 

 

1. Povezanost s prostorom 

Prva oblika povezave, ki jo obiskovalci občutijo, je povezava s stavbo, vhodom, skozi 

katerega vstopajo, lokacijo in splošno atmosfero oz. vzdušjem, ki vlada v muzeju.  

2. Orientacija 

Preden se obiskovalci lahko osredotočijo na sporočilo, ki ga posreduje muzej, morajo 

vedeti, kje so. 

3. Vsebinska bliţina 

Razstava mora biti zasnovana tako, da obiskovalec lahko poveţe vsebino predstave s 

svojim predznanjem oz. s tem, kar ţe ve. Četudi se obiskovalec počuti sproščeno, 

udobno in obvladuje fizično postavitev, ne more sprejeti razstave, ki je zanj 

popolnoma nova. 

4. Povezava z znanim 
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Osnovna lastnost vsake konstruktivistične ideje je potreba po tem, da je učenec 

zmoţen povezati učno situacijo s tem, kar ţe ve. Predznanje so vse ideje, izkušnje in 

koncepti, ki jih učenec prenese v določeno situacijo.  

5. Način učenja 

Različne teorije učenja poudarjajo učenca kot aktivnega udeleţenca v procesu učenja z 

različnimi načini oz. stili učenja. Konstruktivistična razstava omogoča obiskovalcu 

sodelovanje z moţnostjo uporabe različnih načinov učenja.  

6. Univerzalno oblikovanje okolja 

Učno okolje oz. strategija postavitve razstave mora biti taka, da vsaj v določenih delih 

ustreza vsem oz. je primerna za obiskovalce vseh starosti z različnimi potrebami in 

interesi.  

7. Razstavne tehnologije 

Razstave v klasičnih muzejih in muzejih za otroke so vse bolj tehnološko dovršene, saj 

sodobna tehnologija podpira številne moţnosti. 

8. Čas 

Če se hočemo nekaj naučiti, potrebujemo čas. Otroci porabijo zelo veliko časa za 

učenje. Na to perspektivo časa, ki ga otrok porabi, da absorbira kar koli, pa naj bo nov 

predmet, kulturo ali razstavo, bi morali misliti, ko se nam postavljajo vprašanja o 

učenju, ki manifestira pri razstavah.   

9. Socialna interakcija 

Največ obiskovalcev pride v muzej v skupini, individualni obiskovalci so redkejši. 

Socialna interakcija omogoča obiskovalcem, da nadgradijo svojo individualno 

izkušnjo in znanje ter povečajo moţnost za učenje. V šoli ali pa na razstavi so 

pomembni skupni napori in medsebojna pomoč, ki so usmerjeni k skupnemu cilju, 

napredovanju oz. usvojitvi določenega znanja, veščine, spretnosti.  

10. Razvojno primerna praksa 

Ni večjega izziva kot narediti razstavo, ki bo privlačna, dostopna in zanimiva za 

široko mnoţico obiskovalcev. Pri tem je treba upoštevati kulturno in socialno ozadje 

ljudi, njihove različne učne stile ter njihovo razvojno stopnjo.  

11.  Intelektualni izziv 

Ljudje se laţje poveţejo z ţe znanim. Kot je ţe bilo zapisano, obiskovalce privabimo z 

nečim, kar je znano, udobjem, domačnostjo. Ponuditi pa jim moramo tudi pravo mero 

izziva, ki pušča obiskovalce v rahli negotovosti, ampak dovolj motivira za 

prepoznavanje izziva, ki ga bo prejel. Vsaka razstava, vsak predmet, vsako spremno 
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besedilo, vsaka legenda, vsaka slika, vsak graf pošilja obiskovalcu sporočilo. Vsaka 

učinkovita in uspešna razstava zahteva komunikacijsko strategijo, pomaga 

obiskovalcem osmisliti okolico, jih navdušiti in spodbujati k interakciji pri 

posameznih postavitvah.
67

 

  

8.4 Predmet kot učno orodje 

Predmeti nas spremljajo v našem vsakdanjem ţivljenju. So povsod okoli nas. Pomagajo nam 

pri pridobivanju hrane, vode, toplote, različnih opravilih, komunikaciji, transportu, 

druţinskem ţivljenju, religiji, delu, umetnosti, zabavi in še marsikje drugje. Spoznavanje 

predmetov pri otroku se začne z igro. Metoda učenja s predmeti je za otroke laţja in 

učinkovitejša od učenja, ki temelji na besednem opisu, pa naj bo posredovan ustno ali pisno. 

Tudi vsakdanji predmet, kot je npr. usnjen čevelj, lahko predstavlja uvod v učenje o različnih 

tematikah: usnjarski industriji, načinih izdelovanja čevljev, potovanjih, trgovini, zdravju, 

oblačilnem videzu. Predmeti so odlični za motiviranje. Zanetijo otroško radovednost, 

zanimanje, ustvarjalnost ali ţeljo po raziskovanju. Rokovanje s predmeti je del aktivnega 

učenja. Predmeti ponujajo konkretno izkušnjo, iz katere naj bi se samodejno razvila ţelja po 

nadaljnjem učenju. Predmete raziskujemo po korakih. Najprej otrokom zastavimo splošno 

vprašanje o predmetu, nato prek fizičnega opisa in konstrukcije ugotavljamo, kakšno funkcijo 

ima/je imel predmet, kako je oblikovan in kakšna je njegova vrednost. Shema za raziskovanje 

predmetov je uporabna tako v šoli kot tudi v muzeju.
68

 

 

1. Postavljanje vprašanj  

Vsak predmet je lahko vir številnih informacij, če znamo pravilno formulirati 

vprašanje.
69

 

 

2. Fizični opis 

Vedno izhajamo iz fizičnega opisa predmeta, predvsem zato, ker otroci zaznavajo 

predmet z vsemi čutili in ga znajo opisati, kar je dodatna motivacija za nadaljnje 

raziskovanje.
70

 

 

 

                                                     
67

 Prav tam, 85–97. 
68

 Prav tam, str. 113, 114. 
69

 Prav tam, str. 115–117. 
70

 Prav tam. 
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3. Konstrukcija 

Zanima nas konstrukcija predmeta. Je predmet narejen ročno ali strojno, šablonsko ali 

iz posameznih delov? Naenkrat ali v določenih časovnih razmikih? Ga je izdelal 

posameznik ali skupina ljudi? Je lepljen, glaziran ali varjen?
71

  

 

4. Funkcija 

S kakšnim namenom je predmet narejen? Kako se ga uporablja? Se je njegova 

uporaba spreminjala? Namen in uporaba sta lahko dve popolnoma različni stvari. V 

vsakem domu, pisarni ali razredu najdemo predmete, ki so narejeni za točno določen 

namen, uporabljajo pa se za kaj drugega. Pri opazovanju moramo biti zelo natančni, da 

opazimo vse znake, ki kaţejo, ali je bil predmet uporabljen v svoji prvotni funkciji ali 

ne.
72

 

 

5. Oblikovanje 

Ali je predmet oblikovan tako, da še lahko sluţi svojemu namenu? So izbrani primerni 

materiali? Je okrašen? Kako? Otroke spodbujamo, da videz predmeta po svoje 

ocenijo.
73

 

 

6. Vrednost 

Ali ima/je imel predmet posebno vrednost v denarnem, ekonomskem, socialnem, 

historičnem, simbolnem, sentimentalnem smislu? Kaj je predmet pomenil ljudem, ki 

so ga naredili, uporabljali in ohranili do danes? Če hočemo pojasniti pomen nekega 

predmeta, moramo analizirati, kaj nam pove o ljudeh, ki so ga naredili, uporabljali in 

ohranili, kaj nam razkriva o njegovem okusu, premoţenju, statusu, načinu ţivljenja, 

ekonomiji, politiki, tehnologiji in religiji v določenem času.
74

 

 

                                                     
71

 Prav tam. 
72

 Prav tam. 
73

 Prav tam. 
74

 Prav tam. 
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9 ZGODBE MUZEJSKIH PREDMETOV – PRIDELAVA PLATNA 

 

Muzej v Davči je bil postavljen izključno s predmeti, ki so jih darovali domačini za potrebe 

razstave. Ker me je zanimalo, za kaj vse so se predmeti uporabljali in kako so ljudje na njih 

delali, sem se odpravila do starejših krajanov Davče. Ti so delo na teh predmetih dobro 

poznali in so mi skozi zgodbe poskušali opisati namen in uporabo predmetov ter njihovo 

vrednost pri predelavi lanu.  

 

9.1 Njiva 

Preden so ljudje posejali seme, iz katerega je zrastel lan in se je pozneje naredilo platno, so 

morali najprej izbrati njivo in jo pripraviti za sejanje. Lan se je sejal na ledino, ki je v 

primerjavi z njivo bolj pusta. Ledina je leţala na sončni strani, na ne preveč strmem terenu, 

prst na ledini pa je morala biti peščena in ne preveč gnojna. Njivo so nato zorali s pomočjo 

vola in lesenega pluga, za kar so potrebovali tri ljudi. Gospodar pri hiši je po navadi vozil 

plug, hlapec je drţal kolco, dekla pa je vodila vola. Pri delu so se večkrat dogodile tudi 

nesreče. Velikokrat se je zlomilo kolo na plugu, zato so morali z delom prenehati, kolo 

odnesti v popravilo ali pa so ga popravili sami in z delom nadaljevali naslednjič. Oralo se je 

dve uri, odvisno od velikosti ledine. 

 

 

 

 

 

 

Slika 17: Pripravljena njiva 

(fotografija: J. Jemec) 
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9.2 Sejanje 

Ledino so nato posejali z lanenim semenom, ki so ga pred tem hranili v laneni vreči. Laneno 

seme se je sejalo na gosto, saj je drugače lan polegel. Pravilno gostoto sejanja so preverili 

tako, da so poloţili prst na njivo. Če je na prstu ostalo devet semen, je pomenilo, da je 

posejano dovolj na gosto. 

 

Seme je sejal gospodar, zjutraj ali opoldne, po 1. maju 

oz. po sv. Florjanu. Seme so potem zabranali in zadelali 

z ţeleznimi grabljami, z lesenimi grabljami pa so na 

koncu iz ledine pograbili kamenje. Če so orali ledino v 

mokrem, so se na njej naredile grebli – večji skupaj zbiti 

kosi prsti, ki so jih stolkli s pomočjo tolkačev, tako da je 

bila ledina lepo ravna. Pripravljeno njivo so nato posuli 

s pepelom, da so jo še dodatno pognojili. Ko je lan v 

višino zrastel deset centimetrov, so poklicali plevice, ki so lan oplele. To delo so lahko 

opravljale kleče ali sede, saj ni bilo treba paziti, da bi se lan pomečkal, saj se je sam vzdignil, 

dokler še ni bil preveč visok. Lan je cvetel julija in avgusta. Ko si opoldne pogledal na njivo, 

si lahko videl morje vijolično-modrih cvetov, ki so se obračali za soncem.  

 

9.3 Puljenje lanu 

Lan je bil zrel na začetku septembra. Ko so cvetovi lanu postali rumene glavice, so se na 

kmetiji zbrali ljudje, da so zrel lan populili. Lanu niso ţeli, temveč pulili, ker ima steblo in 

korenine, ki so uporabne za trenje in tako pripomorejo k večjemu izkoristku. Večinoma so 

pulile ţenske, moški pa so stebla povezovali v snope, ki so bili v povprečju teţki okoli 3 kg. 

Snope so na redko obloţili v kozolec tako, da je bil del snopa z glavico zunaj, korenine pa 

znotraj kozolca. To so naredili tako, da so moški ali ţenske snope polagali na late, otroci pa so 

jim s podajačem snope podajali. Snopi so se ob lepem vremenu en teden sušili v kozolcu. Ko 

se je seme posušilo, se je snope pobralo iz kozolca in odneslo na senik, kjer se je z dolgo 

leseno palico, imenovano tučilnica, semena ločilo od slame. Temu delu se je pravilo pluskanje 

lanu. Delo je bilo zanimivo tudi za otroke, saj je prijetno šumelo, ko so z dolgo palico udarjali 

po snopih. Seme se je nato pobralo, očistilo na vevnku ali pajklu, obrovnali pa na rešetu. Tako 

pripravljenega so dali v lanene vreče in pospravili v klet za naslednje leto za sejanje ali pa so 

iz njega naredili olje in ferneţ. 

Slika 18: Laneno seme 

(fotografija: J. Jemec) 
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9.4 Godenje lanu 

Snope, ki so ostali, ko so iz njih odstranili seme, so v vrstah razgrnili po sveţe pokošenem 

strmem travniku dva centimetra na debelo, in sicer tako da so korenine gledale navzgor, 

steblo pa navzdol, in ga pustili tri tedne, da je vreme delovalo nanj. Temu se je reklo godenje 

lanu. Travnik ni smel biti preveč izpostavljen vetru in je po navadi leţal v bliţini hiše, da so 

lahko hodili preizkušat, ali je dovolj goden. Prav tako je moral biti blizu vode, da so ga lahko 

v sušnem obdobju močili. Najbolje je bilo, če je bilo v tem času vlaţno, za dober rezultat pa 

so se morali menjavati sončni in deţevni dnevi. V treh tednih, ko se je lan godil, ga je trava 

prerasla, tako da veter ni odnašal stebel po travniku. S pregledom njive so snope s pomočjo 

grabelj večkrat obrnili, da je bil lan na vseh straneh enako dobro goden. Po treh tednih je 

gospodar oz. gospodinja odšel na travnik in med prsti pomel steblo. Če je od stebla šel pezdir 

stran, je to pomenilo, da je lan goden.  

 

9.5 Hranjenje lanu 

Ko so videli, da je lan goden, je odšla cela druţina na travnik, na roke pobrala snope in jih na 

rahlo zloţila v kopice tako, da so bile korenine spodaj. V kopicah je lan ostal nekaj dni, da se 

je posušil, potem pa so ga zvezali v velike snope, teţke po skoraj deset kilogramov, in spravili 

na suho v senik ali v kozolec.  

Slika 20: Čistilec semena 

(fotografija: J. Jemec) 

Slika 19: Puljenje lanu 

(fotografija: J. Jemec) 
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9.6 Sušenje lanu 

Ko so se na kmetiji opravila vsa jesenska dela, se je začela priprava na teritev. Gospodar je 

moral pred tem zakuriti v laneni jami, ki je bila od hleva oddaljena pribliţno dvajset metrov.  

Lanena jama je priprava za sušenje lanu, ki je sestavljena iz treh delov. Jama se začne z 

ţoknom (kurišče), kjer je gospodar zakuril z bukovimi drvmi. Iz kurišča je vodil kanal, dolg 

tri metre, kamor je šel topel dim iz kurišča. Kanal je bil obloţen s kamenjem in pokrit z 

zemljo.  

Na koncu kanala je bila jama, zgrajena iz 1,5 metra visokega kamnitega zidu, pokrita z leseno 

streho. V njej je bila postavljena lesena mreţa – gajtre, kamor so pokončno naloţili tri snope 

lanu, da so se ogreli. Lan je sušil gospodar ali pa hlapec, ker je bilo treba zelo paziti, da se ni 

vţgal. Preden je ta na gajtre poloţil lan, je moral zakuriti in počakati, da sta se kanal in jama 

ogrela. Kurilo se je samo z bukovimi drvmi, ker te niso dajale isker in je bila manjša moţnost, 

da so se snopi vţgali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 21: Kozolec za hranjenje lanu 

(fotografija: J. Jemec) 

Slika 22: Lanena jama s kuriščem 

(fotografija: J. Jemec) Slika 23: Sušenje lanu včasih 

(vir: arhiv druţine Jemec) 
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Nekoč se je zgodilo, da je hlapec sušil lan. Ker še ni bil izučen v tem delu in je preveč zakuril 

v kurišču, so se v jami vţgale gajtre in njegov proštaf (platnena suknja), ko je gasil. Ljudje so 

po tej prigodi še dolgo govorili naokoli, da se mu je to zgodila zato, ker so bile v bliţini terice, 

ki so se pripravljale na svoje delo, hlapec pa jih je preveč gledal in ni bil pazljiv.  

Ko je bil lan toliko suh, da se je začel lomiti, je gospodar poklical gospodinjo, ki je prišla 

snope iskat s platneno rjuho. Vanjo je zavila snope in jih odnesla tericam. Te so vzele en del 

snopa (en pušln) v roke, drugi del pa je dala med noge in ga zavila v obleko, da je ostal topel. 

Če je bil hlapec, ki je sušil pri jami samski, so mu terice naredile slamnato deklo in mu jo 

pustile pred laneno jamo, da mu je delala druţbo.  
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9.7 Trenje 

Okoli vseh svetih (1. novembra) so se na kmetijah, kjer so imeli posejan lan, začele zbirati 

terice, ki so za dva do tri dni prišle na pomoč. Terice, ki so prihajale na kmetijo, so bile 

večinoma v sorodu z gospodarjem ali gospodinjo. Če je bila kmetija velika in so sejali veliko 

lanu, so za pomoč prosili tudi izučene terice. Kadar je bilo lepo vreme, so trli zunaj, blizu 

lanene jame, drugače pa so za to uporabili kozolec.  

 

Trlice, ki so jih s seboj prinesle terice, so naredili 

mizarji iz bukovega ali jesenovega lesa, saj so 

morale biti dovolj trdne. Zgornji del trlice, s 

katerim si udarjal po steblih lana, je narejen tako, 

da ima dve ostri izboklini, ki se prilegata 

spodnjemu delu. Spodnji del je sestavljen iz dela, 

ki je fiksno pritrjen na kozo (stol, na katerega se 

pritrdi trlico) in ima po sredini dve luknji, skozi 

kateri pri trenju odpada pezdir. Stole oz. koze, na katere so potem pritrdili trlico, je priskrbela 

vsaka kmetija posebej. Marsikatera terica je imela trlico staro tudi po sto let. 

 

Terice so bile stare 15–60 let. Vsaka je na dan otrla pribliţno dvajset snopov. Za trenje so 

potrebovale suho vreme. Trle so od zgodnjega jutra do sončnega zahoda.  

 

Terice so zaradi teţaškega dela jedle petkrat na dan. Za zajtrk 

so jedle ţgance in belo kavo, ki je bila narejena iz domačega 

ječmena. Prva malica je bila sestavljena iz čaja in zaseke ali 

domačega masla in skute, zraven pa so jedle domači pšenični 

kruh in črno potico. Za kosilo so jedle štruklje, fiţolovo zelje, 

mlince in krompirjevo juho. Za popoldansko malico so pile 

hruškov kompot in potičke ali črni kruh. Za večerjo pa so 

dobile krompirjevo juho, flancate ali bobe. Ves čas so zaradi 

prahu, ki se je pri trenju dvigoval, tudi veliko pile. Branile se niso niti česa močnejšega, kot 

npr. kačje sline ali domačega ţganja. Terice so plačevali bolj malo ali nič, vse pa so po navadi 

domov odnesle hlebec kruha.  

 

  

       Slika 24: Trlica (fotografija: J. Jemec) 

Slika 25: Popoldanska malica teric 

(fotografija: J. Jemec) 
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Trenje je veljalo za druţabni dogodek, zato so se pri delu tericam večkrat pridruţili tudi 

fantje. Ob tej priloţnosti je zmeraj prišlo do različnih pripetljajev. Terice so bile znane, da so 

fantom rade kakšno zagodle. Pri sebi so zmeraj imele šopek travniških roţ, ki so ga povsod 

nosile s seboj, saj je veljal za njihov zaščitni znak. Ta šopek so fantje poskušali ukrasti. Če 

jim je to uspelo, je to pomenilo veliko sramoto za terice. Kadar so se fantje preveč vrteli okoli 

teric, tako da niso mogle normalno hitro delati, so jim te za majico ali hlače nasule pezdirja, 

kar ni bilo prijetno, saj je pezdir draţil koţo, ali pa so ga privezale h kakšni trlici, da je delal 

namesto njih. Kakšnega so tudi vse skupaj prijele in ga dale skozi trlico. Večkrat so tudi vzele 

del prediva in ga fantu na skrivaj zataknile za hlače, da je imel rep, in potem je ta s tem repom 

hodil po vasi, drugi pa so se mu smejali. Niso pa norčij uganjale samo terice, ampak tudi 

fantje.  

 

Po navadi so najbolj glasnemu in samskemu dekletu fantje iz vasi napravili slamnatega fanta 

in ji ga med malico privezali za njeno trlico. Kadar je to dekle vedelo, da ga bo dobilo, je šlo 

prej od malice, da bi slamnatega moţa skrilo pred drugimi tericami. Ker ga ni moglo odvezati 

od trlice dovolj hitro, ga je odtrgalo skupaj s trlico, tako da so to videle tudi vse ostale terice. 

Naslednji dan ga je zato prineslo k malici, kar je pomenilo, da je dobilo dvakratno malico, 

zase in za svojega slamnatega fanta. Nekoč se je zgodilo, da je k trenju prišla tudi gospa, ki je 

v vasi veljala za največjo opravljivko. Ko so fantje videli, da je gospa pomagala, so bili jezni 

nanjo, saj so hoteli tisti dan malo povasovati pri mladih tericah. Da bi ji nagajali, so šli in 

opravljivki naredili slamnatega fanta, ker pa niso imeli hlač, v katere bi ga oblekli , se je eden 

od fantov javil in posodil svoje hlače. Slamnatega moţa so ji nato privezali na trlico. Gospa, 

ki je bila vajena teh norčij, je odšla do slamnatega moţa, iz hlač stresla slamo in rekla, da je 

točno take hlače potreboval njen moţ in bo gotovo zelo vesel, ko jih bo prinesla domov.  

  

Slika 26: Fantje privezujejo slamnatega 

moţa (fotografija: J. Jemec) 

Slika 27: Terice nagajajo fantom 

(fotografija: J. Jemec) 
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Fant, ki je vse dogajanje opazoval od daleč, se je zgrozil, saj je misli, da svojih hlač ne bo 

dobil nazaj, ga pa je zelo zeblo, saj je bil oblečen samo v spodnjice. Ostali fantje so nato 

morali poniţno iti do opravljivke in jo prositi, da jim vrne hlače. Gospa jih je vrnila, imela pa 

je tudi temo, o kateri je lahko govorila ves naslednji teden. Fant, ki je hlače posodil, je bil tako 

vesel svojih hlač, da je obljubil, da jih nikoli več ne sleče. 

 

Medtem ko so terice trle, so večkrat opravljale druge iz vasi, med seboj primerjale letino in 

gospodinjska dela ter si pripovedovale vice. Poleg tega so med seboj tudi tekmovale, katera 

bo več in lepše otrla. Navada je tudi bila, da so se po koncu trenja stehtale skupaj s predivom, 

ki so ga otrle. Otroci so medtem stali ob strani, se igrali s pezdirjem in gledali, kako so mladi 

uganjali norčije. Velikokrat se tudi niso zadrţevali v okolici, ker se je pri trenju zelo kadilo.  

 

9.8 Mikanje 

Predivo, ki so ga terice otrle, so pospravili na podstrešje, ko pa je zapadel 

sneg, so gospodinje otrto predivo zmikale. To so počele na grebenu za 

mikanje, ki je bil sestavljen iz petnajst centimetrov široke dilce, na katero 

so bili pribiti ţeblji. Gospodinja je predivo potegnila skozi ta greben; 

predivo, ki je ostalo v rokah, je bilo dobro predivo – povesem, ki je bilo 

namenjeno za praţnje platno in so ga takoj dali na kolovrat ter opredli, 

predivo, ki je ostalo na grebenu – tule, pa je bilo namenjeno za hodnično 

blago. 

 

 

  

Slika 28: Mikanje na grebenu 

(fotografija: J. Jemec) 
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9.9 Peklanje 

Slabše predivo, ki je ostalo od mikanja, so z dolgo, suho in gladko palčko toliko časa stresali, 

da so se poravnali vsi vozlički, nato pa so ga zvili skupaj tako, da so oblikovali lepo kodeljo, 

ki so jo potem dali na koţelj in na kolovrat.   

 

9.10 Predenje 

Povesem in kodeljo so potem opredli. Predli so vsi, ţene, dekleta, včasih tudi fantje. Tista, ki 

je to počela ţe dolgo in je delala zelo dobro, je smela 

presti povesem, ostale so predle kodeljo. Dekleta so 

se začela učiti predenja, ko so bila stara petnajst let. 

Nekoč je neka dekla hotela hlapca naučiti presti, da 

ne bi ta samo sedel in gledal, ampak tudi pomagal. 

Ker se ta ni hotel naučiti presti, se je delal, kot da ne 

zna, in spuščal nit, da se mu je ta trgala. Ko so vsi 

videli, da mu tovrstno delo ne odgovarja, so ga poslali 

stran. Hlapec se je ulegel na peč in poslušal prigode, ki so jih pripovedovali, ter se smejal 

dekli, ki je morala delati.  

 

Ker se je zmeraj predlo na posebne dneve v letu in so po navadi predli kar povsod po hišah, je 

bilo treba predice ţe vnaprej naprositi. Predlo se je na dneve sv. Lucije, sv. Neţe in sv. Jedert. 

Da je predica napredla za eno štreno, je morala napresti štiri vretena.  

 

  

Slika 29: Tresenje –

peklanje prediva 

(vir: arhiv TD Davča) 

 

Slika 30: Kodelja 

(fotografija: J. Jemec) 

 

Slika 31: Predenje prediva (vir: arhiv TD 

Davča) 
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Kolovrate so naredili drakslerji po naročilu iz jesenovega, bukovega ali javorjevega lesa. Pri 

vsaki hiši je bilo več kolovratov, saj so ga k hiši zmeraj prinesla dekleta, ker je bil to obvezen 

del bale, ki jo je na kmetijo prinesla nevesta.  

 

9.11 Izdelovanje štren 

Ko so predice napredle vretena s predivom, se je iz malih vreten 

navila preja na motovilo in tako se je naredilo štrene. Te so 

naredile tako, da so s pomočjo motovila navijale predivo iz 

vretena tako, da je bilo naloţeno lepo vzporedno, da se niti niso 

prekrivale. Ko je bilo navito, so ga trikrat ali štirikrat prevezale, 

da se niti niso pomešale, in ga vzele iz motovila.  

 

 

 

9.12 Pranje štren 

Potem ko so navili vse štrene, so pripravili velik kotel, v katerega so nalili vodo in zraven dali 

bukov pepel. Nastal je tako imenovan lug. Štrene so potopili v lug in kuhali eno uro. Nato so 

jih vzeli iz kotla in jih odnesli k potoku oz. k tekoči vodi. Tam so imeli pripravljeno skalo, na 

katero so poloţili štrene, ki so jih prej splaknili v vodi, in z veliko dolgo palico, imenovano 

tučilnica, tolkli pa njih. Vmes so jih splakovali v vodi. To se delali toliko časa, da so štrene 

postale bele. Če so perice prale cel dan, so oprale 20–25 štren. Pri tem so bile tudi same 

mokre, velikokrat pa se je tudi zgodilo, da je katera od njih padla v vodo.  

Slika 32: Kolovrat s povesmijo 

(fotografija: J. Jemec) 

Slika 33: Navijanje štren na motovilo 

(vir: arhiv TD Davča) 
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Štrene so potem ovili tako, da sta dve perici na vsak konec štrene dali palico in so jo vrtele v 

nasprotni smeri, ali pa so si naredile napravo, prek katere je štrene ovil en sam človek. To so 

naredili tako, da so v gozdu poiskali primerno rogovilo, jo pribili v zemljo, na koncu čez 

obesili še štrene, na drugem koncu pa so vstavili palico in jo vrteli toliko časa, da so bile 

štrene ovite. Oprane in ovite štrene so potem poloţili po travi, da so se posušile, ali pa so jih 

dali v hišo na peč. Štrena, ki je bila oprana, je bila bela in voljna.  

 

 

 

 

 

 

 

9.12 Navijanje klobčkov 

Ko so bile štrene posušene, je prišlo na vrsto navijanje klobčkov. To so naredili s pomočjo 

posebne naprave, imenovane kobilica, ki jo je po navadi naredil doma sam gospodar – v 

gozdu je našel vejo s tremi rogovili in nanjo pritrdil dve deski, v kateri je na vsakem koncu 

zvrtal luknje. Štrene so nataknili na te deske in s pomočjo vivčka (štritof) – ki je bil narejen iz 

leske, v katero so naredili luknjo in skoznjo speljali nit – navili nit. Na papirček ali katero koli 

drugo majhno stvar so kriţno navijali nit. Za to delo je bila potrebna natančnost, saj se je 

klobček, če ga nisi pravilno navil, razdrl. Iz ene štrene so nastali pribliţno štirje klobčki. 

Klobčke so potem shranili, da so jih pred začetkom naslednje zime odnesli k tkalcu.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 34: Pranje štren 

(fotografija: J. Jemec) 

Slika 35: Ovijanje štren 

(fotografija: J. Jemec) 

Slika 37: Navijanje klobčkov s pomočjo 

kobilice (vir: arhiv TD Davča) 
Slika 36: Klobček in vivček 

(fotografija: J. Jemec) 
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9.13 Tkanje 

Tkalci so doma sami imeli statve. Dobili so jih od 

svojih očetov, stricev ali drugih sorodnikov. Dela so 

se naučili tako, da so bili ob njem prisotni ţe od 

malega in ga gledali, ko so bili malo starejši in so se 

zanj začeli zanimati, pa so jim ga tudi pokazali. 

Statve so bile narejene iz češnjevega lesa. Naredil 

jih je skotlar.  

 

 

 

Ko so na začetku zime prinesli k tkalcu lanene klobčke, je ta 

moral najprej na veliko motovilo nasnuti dvaintrideset niti. Niti 

so potem dali okoli velikega grebena. Če so bile vse niti, tako 

kriţne kot vzdolţne, iz povesmi, je s tkanjem nastalo praţnje 

platno. Če pa so bile niti iz kodelje, je nastalo hodnično platno 

ali pa so naredili raševino. Ob statvah je zmeraj leţala tudi kišta 

za klobčke, v katero so dali dvaintrideset klobčkov, ki so se 

odvijali, medtem ko je tkalec tkal platno. Ob kišti si lahko zmeraj 

videl otroke, ki so tkalcu pomagali tako, da so spremljali, kako 

so se klobčki odvijali. Tako so lahko prvi opazili, če se je nit 

strgala ali pa je klobčka zmanjkalo. Otroci so to še posebej radi delali, ker je bil klobček po 

navadi navit na kakšno stvar, ki so jo otroci imeli radi: oreh, suho sadje, včasih tudi v papir 

zavit denar. Cevke z nitmi, ki jih je tkalec poloţil v čolniček, ki ga je potem vodili med nitmi, 

je nasnula gospodinja na kolovrat.  

En kos platna je bil dolg devet metrov in širok osemdeset 

centimetrov. Tkalec je na dan naredil petdeset metrov platna, za kar 

je potreboval tudi petdeset klobčkov, odvisno, kako so bili naviti. 

Tkal je od septembra do maja, od jutra do noči. Pri svojem delu so 

tkalci uporabljali tudi volno, ki so jo mešali z lanom, ter tako delali     

t. i. mavzolan. Delali so po naročilu; ali je za svoje delo dobil plačilo 

ali pa so mu uslugo povrnili kako drugače, je bilo odvisno od vsakega 

tkalca posebej.  

Slika 38: Statve 

(fotografija: J. Jemec) 

Slika 39: Tkanje 

(fotografija: J. Jemec) 

Slika 40: Različni 

klobčki po kakovosti 
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9.14 Beljenje 

Spomladi so platno poloţili na travnik, ki ni dobro uspeval. Da je platno postal belo, so ga 

polivali z vodo in sušili na soncu. Polivat so po navadi hodili otroci, ki so od doma nosili 

vedre z vodo. Vmes so si preganjali dolgčas tako, da so se zavili v platno in se zavalili po 

bregu navzdol. Če so slučajno pustili platno na travniku tudi zvečer in so po naključju prišli 

mimo vaški fantje, ki so odhajali na vasovanje, so ga pobrali in raztegnili po strehi hiše ali 

hleva.  

 

9.15 Barvanje 

Platno so barvali z naravnimi barvami. To so naredili tako, da so ga skuhali v kotlu, v 

katerega so pred tem namočili orehovo ovojnico, hrastovo lubje ali mrve.  

 

9.16 Izdelki iz lanu in platna 

Iz platna so delali obleke. Pastirji so nosili mavzolan, barvano platno 

se je nosilo samo za boljše priloţnosti, nepobarvano pa so uporabili za 

izdelavo oblek, ki so jih nosili doma. Platno so uporabili tudi pri 

izdelavi brisač in rjuh, torb, predpasnikov in plevnic. Iz platna so 

delali tudi naramnice za koše. Pasove so uporabljali tudi za robove pri 

krilih in povezovanje zibke v kriţ. Laneno hodnično nit so uporabil za 

izdelavo štrikov in vrvi. Nit, ki so jo posukali in posmolili, so 

uporabili za dreto.  

 

 

 

 

  

Slika 41: Dreto za 

šivanje čevljev  

(fotografija: J. Jemec) 

Slika 42: Obleke iz platna  

(fotografija: J. Jemec) 

Slika 43: Različne kakovosti platna 

(fotografija: J. Jemec) 
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Slabšo prejo so porabili tudi za izdelavo raševine, iz katere so potem naredili ţaklje. Iz platna 

oz. lanu so delali tudi ţimnice in prešite odeje. V njih so dali slabše predivo in ga zašili s 

hodničnim cvirnom. Neobdelan lan so dajali tudi v lajtkise, ki so jih uporabljali pri konjih.
75

  

 

                                                     
75

 Napisano po pripovedovanjih Rozalije Jemec (17. 12. 2011), Marije Bevk (21. 3. 2012), Štefke in Stanka 

Mijatovič (13. 4. 2012), Milke in Tineta Kejţar (13. 4. 2012), Janka Bevka (13. 4. 2012) in Rozalije Koder (28. 

3. 2012).  

Slika 45: Male statve za izdelovanje      

           trakov in naramnic 

           (fotografija: J. Jemec) 

Slika 44: Lajtkis 

 (fotografija: J. Jemec) 
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10 DIDAKTIČNI DEL 

10.1 Učni načrt za družbo za 5. razred76 

Vsebinska sklopa: LJUDJE V PROSTORU in LJUDJE V ČASU 

5. razred  

Cilji Vsebine 

Učenci: 

• poznajo sestavine zemljevida (višinska 

barvna lestvica, nadmorska višina, 

relativna višina), 

• se orientirajo s kompasom in z zemljevidi, 

• se orientirajo z različnimi zemljevidi 

(domača pokrajina, Slovenija, Evropa, 

svet), 

• poznajo in uporabljajo nekatere strategije 

terenskega dela (kartiranje, 

orientacija, opazovanje, merjenje, 

anketiranje), 

PROSTORSKA ORIENTACIJA 

IN KARTOGRAFIJA 

• spoznajo naravne enote Slovenije, opišejo 

in primerjajo nekatere naravne 

in druţbene značilnosti, 

• spoznajo in navedejo nekatere slovenske 

značilnosti (tipičnosti), 

posebnosti in sestavine, ki oblikujejo 

narodno istovetnost, naravno in 

kulturno dediščino, 

• razvijajo pozitiven odnos do tradicije; 

razumejo pomen ohranjanja tradicije 

(šege in navade, kulturni spomeniki idr.), 

• spoznajo značilnosti trajnostnega razvoja, 

• spoznajo nekatere pokrajinske značilnosti 

naravnih enot Slovenije na 

SLOVENIJA – LEGA IN 

ZNAČILNOSTI 

• naravne enote Slovenije, 

 na primer: površje, 

vode, videz naselij, 

izraba pokrajine, 

gospodarstvo idr. 

                                                     
76

 Vir: http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni UN/UN_druzba 

_OS.pdf (14. 6. 2012). 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni%20UN/UN_druzba%20_OS.pdf
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni%20UN/UN_druzba%20_OS.pdf
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terenu, 

• poznajo temeljna zgodovinska obdobja 

(prazgodovina, stari, srednji in novi 

vek), 

• poznajo nekatera temeljna obdobja in 

dogajanja iz slovenske preteklosti, 

• uporabljajo različne zgodovinske vire v 

raziskovanju preteklosti, 

• razlikujejo med zgodovinskimi dejstvi in 

interpretacijo zgodovine, 

• pojasnijo vzroke in posledice gospodarskih 

in drugih sprememb skozi 

preteklost, 

• spoznajo dejavnosti pokrajinskega 

muzeja. 

ZGODOVINSKI RAZVOJ 

• časovni trak zgodovine 

človeštva, 

• temeljna obdobja 

slovenskega 

zgodovinskega razvoja 

(na primer: Karantanija, 

turški vpadi, kmečki 

upori, reformacija, 

ţivljenje ljudi na 

Slovenskem skozi 

Valvazorjev pogled, 19. 

in 20. stoletje, 

tehnološki razvoj, 

Slovenci v 20. stoletju 

od Avstro-Ogrske, prek 

Jugoslavije do 

samostojne Slovenije), 

• pokrajinski muzej 
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10.2 Učni načrt za gospodinjstvo za 5. razred77 

Vsebinski sklop: tekstil in oblačenje 

Tekstilne surovine 

OPERATIVNI CILJI VSEBINE 

Učenci:  

• razlikujejo med naravnimi in med umetnimi  

vlakni,  

• razvrščajo in poimenujejo rastlinska in  

ţivalska vlakna ter umetna vlakna iz  

predelanih snovi,  

• s preizkusi razlikujejo lastnosti vlaken,  

• izdelajo in izpopolnjujejo zbirko Od 

tekstilnih  

surovin do blaga. 

1. Tekstilna vlakna:   

• naravna: rastlinska, ţivalska   

• umetna: iz predelanih snov 

 

Tkanine, pletenine in vlaknine 

OPERATIVNI CILJI VSEBINE 

Učenci:  

• vedo, da s tkanjem oblikujemo tkanine na  

ročnih statvah ali na sodobnem tkalnem  

stroju,  

• poznajo osnovne tkalske vezave,  

• razlikujejo med tkanino, pletenino in  

vlaknino,  

• izdelajo praktičen izdelek. 

1. Mehanska predelava vlaknin:  

• tkanje   

• pletenje  

• izdelovanje vlaknin:  

– preja in oblike  

– tkalske vezave  

2. Ročno in strojno pletenje 

 

 

 

 

 

 

                                                     
77

 Vir: 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeniUN/UN_gospodinjstvo. 

pdf (14. 6. 2012). 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeniUN/UN_gospodinjstvo.%20pdf
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeniUN/UN_gospodinjstvo.%20pdf
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Plemenitenje blaga 

OPERATIVNI CILJI VSEBINE 

Učenci:  

• poznajo pomen plemenitenja blaga,  

• izvedejo preproste preizkuse lastnosti 

blaga. 

1. Plemenitenje blaga  

2. Lastnosti blaga:  

• videz in otip  

• obstojnost proti mečkanju in krčenju  

• odpornost proti obrabi  

• pralnost  

• vpojnost  

• vodoodbojnost 

 

Vrste in namen uporabe blaga 

OPERATIVNI CILJI VSEBINE 

Učenci:  

• poznajo vrste blaga,  

• razvrščajo tekstilne vzorce po namenu  

uporabe,  

• izpopolnjujejo zbirko tekstilnih vzorcev in 

določijo namen uporabe, lastnosti blaga in 

surovine. 

1. Vrste blaga; blago za:  

• spodnje perilo  

• oblačila in dodatke  

• gospodinjsko rabo   

• osebno higieno  

• posteljnino   

• stanovanjsko opremo 
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10.3 Učna priprava 

Študentka: Jana Jemec Učitelj: Mateja Markelj 

Razred: 5. b Predmet: 

gospodinjstvo 

Teden:  Datum izvedbe:  

15. 5. 2012 

 

Učna tema: Tekstil 

Učna enota: Ponovimo o tekstilu 

Učni cilji:  

Učenci:  

 se znajo orientirati v času in prostoru, 

 opazujejo star predmet in ga skušajo čim bolje opisati ter ga primerjati s sodobnim 

predmetom, ki ima podoben namen, 

 poznajo in razlikujejo med različnimi vrstami blaga, 

 prepoznajo izvor rastlinskih in ţivalskih vlaken, 

 poznajo orodja, s katerimi so v preteklosti izdelovali tekstilne izdelke,  

 s preizkusi razlikujejo lastnosti vlaken, 

 poznajo osnovne tkalske vezave, 

 poznajo namembnost in lastnosti oblačil. 

Učne metode: razlaga, pogovor, delo s fotografijami, delo v skupinah. 

Učne oblike: frontalna, skupinska. 

Učna sredstva in pripomočki: stari predmeti, učni listi, fotografije.  

Medpredmetna povezava: druţba 

Viri in literatura: 

‒ http://ri-valentinkuhar-domacaobrt.blogspot.com/ (lan) 

‒ http://www.pomurske-lekarne.si/si/index.cfm?id=1653 (konoplja) 

‒ http://wistfulvistas.com/silk.html (sviloprejke) 

‒ http://smashesthep.wordpress.com/2012/03/21/on-the-cotton-ceiling-rape-culture-

and-feministe/ (bombaţ) 

‒ http://www.destinacije.com/datum_nav.asp?lang=slo&pg=1&datum=26.10.2008.&cp

=31&s=Next (volna) 

‒ Fotografije tekstilnih izdelkov (Jana Jemec) 

‒ Fotografije naprav za izdelovanje tekstilnih izdelkov (Jana Jemec) 

http://ri-valentinkuhar-domacaobrt.blogspot.com/
http://www.pomurske-lekarne.si/si/index.cfm?id=1653
http://wistfulvistas.com/silk.html
http://smashesthep.wordpress.com/2012/03/21/on-the-cotton-ceiling-rape-culture-and-feministe/
http://smashesthep.wordpress.com/2012/03/21/on-the-cotton-ceiling-rape-culture-and-feministe/
http://www.destinacije.com/datum_nav.asp?lang=slo&pg=1&datum=26.10.2008.&cp=31&s=Next
http://www.destinacije.com/datum_nav.asp?lang=slo&pg=1&datum=26.10.2008.&cp=31&s=Next
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POTEK UČNE URE 

FAZA 

UČNEGA 

PROCESA 

DEJAVNOST UČITELJA DEJAVNOST 

UČENCEV 

 

UVODNI DEL 

 

MOTIVACIJA 

V šolo prinesem stare predmete, jih pokaţem 

učencem in jim zastavim vprašanja. Učenci vsak 

predmet tudi potipajo in si ga ogledajo.  

 

Kaj menite, iz česa je predmet narejen? 

Je star ali nov? Ali vemo, koliko je star? 

Ali poznamo kakšen predmet, ki mu je podoben? 

Kaj je podobno, kaj različno? 

 

 

Nato pripnem slike predmetov na tablo. Učenci gredo 

pred tablo in ob vsaki sliki napišejo, za kaj mislijo, da 

se je predmet uporabljal.  

 

Skupaj pogledamo odgovore.  

 

 

 

 

 

Učenci predmete gledajo 

in jih tipajo. 

 

Učenci odgovarjajo na 

vprašanja. 

 

Učenci gredo pred tablo in 

ob sliki napišejo svoje 

domneve.  

 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads%20/podrocje/os/prenovljeni%20UN/UN_gospodinjstvo.pdf
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads%20/podrocje/os/prenovljeni%20UN/UN_gospodinjstvo.pdf
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.s%20/pageuploads%20/podrocje/os/prenovljeni%20UN/UN_druzba_OS.pdf
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.s%20/pageuploads%20/podrocje/os/prenovljeni%20UN/UN_druzba_OS.pdf
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OSREDNJI 

 DEL 

 

Učence razdelim v štiri skupine. Vsaki skupina dam 

list z nalogami in material, ki ga za opravljanje 

naloge potrebujejo.  

Ko vse skupine opravijo vse naloge na listu, pridejo 

po skupinah pred tablo in predstavijo svoje rezultate 

in ugotovitve.  

 

Učenci se razdelijo v 

skupine in v skupini 

opravljajo naloge. 

Učenci po skupinah 

predstavljajo svoje 

rezultate.  

 

ZAKLJUČNI 

DEL 

 

Učencem se zahvalim za sodelovanje in jim povem, 

da se bomo o tekstilu in izdelkih še pogovarjali, 

osredotočili pa se bomo na platno in platnene izdelke.  

 

Za domačo nalogo učenci v zvezek zapišejo vsak vsaj 

tri vprašanja, ki ga zanimajo v povezavi s 

pridelovanjem platna. 

 

Učenci poslušajo. 

 

Učenci si v zvezek 

zapišejo navodila za 

domačo nalogo. 

 

 

1. SKUPINA 

 

1. NALOGA 

Pred seboj imate različne kose blaga, ki so označeni s številkami. Poskušajte 

jih prepoznati in jim določiti, iz česa so narejeni. 

2. NALOGA 

K vsakemu blagu zapišite, za kaj ga uporabljamo oz. katere izdelke lahko iz 

njega naredimo.  

 

2. SKUPINA 

 

1. NALOGA 

Pred seboj imate različne fotografije. Pod vsako fotografijo zapišite, katero 

blago izdelujemo iz stvari, ki je na fotografiji. 

2. NALOGA 
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Pred seboj imaš fotografije različnih tekstilnih izdelkov. Poskušaj ugotoviti, iz 

kakšnega blaga so in kakšna je njihova vezava.  

 

3. SKUPINA 

 

1. NALOGA 

Pred seboj imate pravljico Kdo je napravil Vidku srajčico. Natančno jo 

preberite in iz nje izpišite, kaj vse je moral Videk narediti, da je prišel do svoje 

srajčke.  

2. NALOGA 

Iz ovojnice, ki jo imate pred seboj, vzemite fotografije in poskusite ugotoviti, 

kaj predmeti na sliki predstavljajo, tako, da jih poimenujete. Potem jih skušajte 

povezati s postopkom izdelave Vidkove srajčice tako, da primerjate, namesto 

katere ţivali bi uporabili predmet na fotografiji.  

 

4. SKUPINA 

 

1. NALOGA 

Pred seboj imate različne kose blaga, ki so označeni s številkami. Poimenujte 

jih. 

2. NALOGA 

Preizkušajte različne kose blaga in jih razvrstite po naslednjih kategorijah: 

‒ Kateri se bolj mečka (od najmanj do najbolj zmečkanega)? 

‒ Kateri je bolj hrapav na dotik (od najmanj do najbolj hrapavega)? 

‒ Katere barve je (od svetle do temne)? 

‒ Kateri je teţji (od najlaţjega do najteţjega)? 

‒ Kateri je toplejši, hladnejši (od najtoplejšega do najhladnejšega)? 
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Slike: 
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10.4 Analiza učnih ur 

Pred začetkom ure sem na dodatne mize pripravila ves potreben material. Učiteljica me je ob 

začetku ure predstavila in povedala, zakaj sem z njimi. Uro sem začela tako, da sem se še 

sama predstavila in povedala, kaj bomo delali. Potem sem začela z uvodno motivacijo. Učenci 

so dobro sodelovali in odgovarjali na zastavljena vprašanja. Vsi med njimi so vedeli, kaj je 

šiviljska goba in zakaj se uporablja. Potem sem na tablo pripela še sliki dveh drugih 

predmetov. Učenci so najprej zadrţano odšli pred tablo. Veliko časa sem izgubila, ker jim 

nisem rekla, naj najprej pomislijo, za kaj se uporablja predmet na sliki, šele potem pa naj 

gredo ugotovitev zapisat. Tako je kar nekaj učencev stalo pred tablo s kredo v roki, čeprav še 

niso ničesar nanjo napisali, drugi pa so stali, da bi napisali, a niso dobili primernega pisala. 

Naslednjič bi jim rekla, da naj pridejo samo tisti, ki ţe vedo oz. predvidevajo, ali pa bi jim 

dala na voljo precej več kred, s katerimi bi lahko pisali po tabli. Ko smo pregledovali, kaj so 

napisali o slikah, so aktivno sodelovali. V drugem delu ure so se učenci razdelili v štiri 

skupine. V skupinah so večinoma vsi sodelovali. Največ teţav pri sodelovanju so imeli v 3. 

skupini, vendar so začeli sodelovati, če so bili spodbujeni. Sodelovanje v skupinah je bilo 

odvisno tudi od sestave skupine in njihove predhodne organiziranosti. Moje pomoči pri 

reševanju nalog skoraj niso potrebovali, razen pri drugi skupini, kjer učenci niso ugotovili, 

kakšne vrste vezav je določeno blago, ker se tega predhodno niso naučili. Po pogovoru z 

učiteljico je ta pojasnila, da učenci med seboj ne ločijo pletenin in tkanin, zato smo pri 

predstavitvi v skupinah toliko večjo pozornost namenili prepoznavanju in razlikovanju le-teh. 

Učenci so pri predstavitvah pozorno sodelovali, v sodelovanje pa so vključili tudi druge 

učence. Problem je nastal samo takrat, kadar so se v kateri od drugih skupin še dogovarjali o 

svoji predstavitvi in niso poslušali predstavitve pred tablo. To smo rešili tako, da so morali 

ponoviti, kar so učenci povedali pred tablo. Menim, da je bila ura za učence zanimiva 

predvsem zato, ker so lahko rokovali z različnimi vrstami tekstila. S celotno uro sem bila 

zadovoljna. 
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10.5 Potek učne ure v muzeju 

Cilji 

Učenci:  

- se s pomočjo zemljevida orientirajo v prostoru, 

- spoznajo nekatere značilnosti Davče, 

- spoznajo zgodovino Davče, 

- spoznajo postopke, s katerimi so včasih pridobivali platno, 

- spoznajo različne zgodbe, ki so se včasih dogajale, ko so pridelovali platno,  

- vidijo orodja in spoznajo njihovo uporabnost pri pridelavi platna, 

- se preizkusijo na orodjih, ki so jih včasih uporabljali pri predelavi lanu. 

 

Metode: razlaga, pogovor, razgovor, delo v skupinah, praktično delo na muzejskih predmetih. 

Oblike: frontalna, skupinska, individualna. 

Pripomočki: muzejski predmeti.  

Viri: PP-predstavitev, last TD Davča. 

 

Potek ure 

Učna ura v muzeju je potekala tako, da sem najprej učencem s pomočjo predstavitve 

predstavila, kje točno se nahajajo. Na zemljevidu Slovenije so morali uvrstiti Davčo v 

pokrajino in ji določiti sosedne pokrajine.  

V nadaljevanju so s pomočjo zemljevida občine Ţelezniki določili, kje leţi Davča. Pogledali 

so tudi njeno velikost in jo primerjali z drugimi vasmi, ki leţijo v bliţini. Na naslednjem 

zemljevidu smo s pomočjo zemljevida Davče določili lokacijo, kjer so bili v tistem trenutku. 

Ob tem sem jim pokazala tudi fotografijo zaselka.  

Prek različnih fotografij, ki so se prikazale, sem jim zastavila naslednja vprašanja: 

- Kateri potok teče skozi Davčo? 

- Katere ţivali bi lahko vse videli, če bi se sprehodili po naših gozdovih? 

- Katere rastline bi lahko vse nabrali, če bi se sprehodili po travnikih in pašnikih od Blegoša do 

Porezna? 

- Kdaj mislite, da je nastala Davča? 

- Kaj se je dogajalo v preteklosti v vasi in ali lahko še danes vidimo vire dogajanja? 

 

Potem so se učenci razdelili v dve skupini. Prva skupina je s pomočjo predstavitve ob 

spremljavi slik in zgodb, ki sem jih pripovedovala, spoznavala, kaj vse so morali včasih 

narediti, da so dobili iz lana platno. Druga skupina je medtem v drugem prostoru pogledala 
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orodja, s katerim so predelovali lan, in se na njih tudi preizkusila. Na koncu so vsi učenci 

rešili učne liste.  

 

10.6 Analiza učne ure 

V sredo, 30. 5. 2012, sem v muzeju Turističnega društva Davča izvedla učno uro spoznavanja 

predelave lanu in pridelave platna devetinštiridesetim učencem 5. razredov Osnovne šole 

Ţelezniki. Pri izvedbi mi je pomagal tudi član turističnega društva Davča Niko Peternelj, ki je  

učencem pokazal, kako se dela s predmeti in na napravah, ki so razstavljeni v muzeju. Učenci 

so v prvem delu zelo dobro sodelovali. Odgovarjali so na vprašanja, ki sem jim jih zastavila , 

in sodelovali pri pogovoru tako, da so pokazali, kaj vidijo na zemljevidih, in poiskali, kar sem 

jih prosila, da poiščejo. Ker so bili med učenci tudi taki, ki so doma v sami Davči, so morali 

drugi poiskati, kje stanujejo. Na zemljevidu občine Ţelezniki pa so lahko poiskali tudi svoj 

dom in primerjali razdaljo od njihovega doma do muzeja, v katerem so bili. Ko so se učenci 

razdelili v skupine, je prva skupina pozorno prisluhnila mojim zgodbam. Z dodatnimi 

podvprašanji sem jih poskušala motivirati in zadrţati njihovo pozornost. Na vprašanja so v 

večini odgovarjali, prijetno pa me je presenetilo, da so nekateri med njimi kar veliko 

spraševali. Pri drugi skupini se je ţe na začetku videlo, da vedo, o katerih predmetih govorim, 

in da so ţe poskušali na njih delati. Tako so na moja dodatna vprašanja znali odgovarjati. Prav 

tako so sami zastavili kar nekaj vprašanj. Pri drugi skupini se je prav tako videlo, da smo ţe 

dolgo v muzeju in jim je koncentracija popustila, saj so bili precej bolj nemirni kot prva 

skupina. To je lahko tudi posledica tega, da jih mogoče tema ni več zanimala, ker so predmete 

ţe prej videli. Na koncu, ko sem jim razdelila učne liste, so nekateri reševanje vzeli zelo 

resno, drugi pa so pri reševanju potrebovali kar veliko spodbude. Zelo se je poznala tudi 

razlika med fanti in dekleti, saj so fantje oddajali na pol prazne učne liste in so rekli, da se jim 

jih ne da več reševati. Z nekaj spodbude so potem tudi oni dokončali učni list.  

Mislim, da sem učno uro v muzeju dobro izpeljala in da so se lahko učenci naučili nekaj 

novega, saj so lahko na različnih orodjih preizkusili svoje veščine.   
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11 EMPIRIČNI DEL 

 

11.1 Opredelitev problema 

V diplomskem delu sem predstavila vas Davčo in postopek predelave lanu. Zanimalo me je, 

ali učenci poznajo predmete, s katerimi se prideluje platno, in ali vedo, za kaj se uporabljajo.  

 

11.2 Cilji 

Cilji, ki sem si jih zastavila, so bili: 

‒ ugotoviti, kakšno je bilo včasih ţivljenje ljudi v Davči; 

‒ predstaviti postopek predelave lanu; 

‒ predstaviti predmete za pridelovanje platna in njihovo namembnost. 

 

11.3 Raziskovalna vprašanja oz. hipoteze 

 

H1: Otroci ne znajo poimenovati predmetov, s katerimi se lan predeluje. 

H2: Otroci ne vedo, zakaj se določeni predmeti uporabljajo. 

H3: Ljudje, rojeni pred letom 1960, prepoznajo predmete in njihovo namembnost. 

 

11.4 Raziskovalna metoda 

V raziskavo sem vključila devetinštirideset učencev 5. razredov OŠ Ţelezniki, ki so prek 

učnih listov prepoznavali muzejske predmete in njihovo uporabnost v postopku predelave 

lanu. V drugi del raziskave pa sem vključila dvajset učiteljev OŠ Ţelezniki, ki so prek učnega 

lista prepoznavali orodja in njihovo namembnost. Učni list je rešilo le šestnajst učiteljev. 

Rezultate raziskave sem analizirala in statistično obdelala s pomočjo Microsoftovega Excela. 

 

11.5 Analiza rezultatov učnih listov učencev 

S pomočjo učnega lista sem hotela ugotoviti, koliko so si učenci zapolnili po obisku muzeja in 

preizkušanju orodij ter predmetov.  

 

Učni list je rešilo devetinštirideset učencev 5. razredov OŠ Ţelezniki. Od tega je bilo dvajset 

dečkov in devetindvajset deklic. 
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Pri prvem vprašanju sem poskušala ugotoviti, ali učenci vedo, kako je sestavljena lanena 

jama. Na sliki so morali označiti, kje na sliki so sušili lan in od kod je prišel topel zrak za 

sušenje.  

                     

Na vprašanje je pravilno odgovorilo osemintrideset učencev (78 %), od tega je bilo 

dvaindvajset deklic in šestnajst dečkov. Narobe je odgovorilo enajst učencev (22 %), od tega 

je bilo sedem deklic in štirje dečki. Za odgovor na to vprašanje so morali učenci predvsem 

slediti pripovedovanju zgodb in ogledu slik pri PowerPoint predstavitvi, niso pa mogli 

preizkusiti nobenega orodja ali predmeta v povezavi s tem v muzeju. Pri drugem vprašanju 

sem v prvem delu vprašanja poskušala ugotoviti, ali učenci lahko ugotovijo uporabnosti 

orodja, ki ga je prikazovala fotografija.  

 

 

                 
                     Graf 2: Razporejenost odgovorov o uporabnosti trlice 

 

Pri tem vprašanju so učenci največkrat (35) obkroţili, da se je trlica uporabljala za trenje lanu, 

kar je tudi pravilni odgovor. Štirje učenci so obkroţili, da se trlica uporablja za odstranjevanje 
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korenin od stebla, trije so odgovorili, da se uporablja za drobljenje semen lanu, nobeden pa se 

ni odločil za odgovor, da se trlica uporablja za lomljenje vej. Za pravilni odgovor se je tako 

odločilo 71 % učencev.  

Trlico so učenci videli in se na njej tudi preizkusili, zato me ne preseneča, da so v tako 

velikem številu vedeli, za kaj se predmet uporablja. 

Drugi del drugega vprašanja je bil namenjen temu, da so učenci ugotavljali, zakaj se to orodje 

ne uporablja več. 

 

 

Na vprašanje je pravilno odgovorilo sedemintrideset učencev (76 %); dvanajst jih je 

odgovorilo, da trlice ne vidimo več, ker je več ne potrebujemo, kar je delno tudi pravilen 

odgovor. Nobeden pa ni odgovoril, da je razlog za »izginulost« tega predmeta preteţka 

izdelava ali da predmet ni dovolj lep. 

 

Čeprav pravilnega odgovora na to vprašanje nismo posebej poudarili pri predstavitvi, so 

učenci zelo dobro odgovarjali. Menim, da je bilo to predvsem zaradi tega, ker so bili na 

učnem listu ţe podani odgovori, učenci pa so lahko samo izbrali med njimi. 
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Pri tretjem delu drugega vprašanja so morali učenci poimenovati predmet na fotografiji. 

 

 

Pri tem vprašanju je trideset učencev (58 %) predmet na fotografiji poimenovalo trlica, enajst  

(25 %) jih je odgovorilo, da na fotografiji vidijo tolkač (17 %) ali terilnico (8 %), devet 

učencev pa ni vedelo, kako bi poimenovali predmet na fotografiji. Učenci so na to vprašanje 

odgovarjali zelo dobro. Več kot polovica jih je odgovorila pravilno, ostala četrtina, ki je 

poimenovala predmet drugače, je ime izpeljala iz tega, kaj se z njim počne (tolkač), ali pa so 

naredili izpeljanko iz pravilnega odgovora (terilnica). Menim, da so učenci tako dobro 

odgovarjali na to vprašanje zato, ker smo se v muzeju kar nekaj časa zaustavili pri tem 

predmetu in so učenci to ime slišali večkrat ter si ga zato tudi bolj zapomnili.  

 

Prvi del tretjega vprašanja je bil namenjen temu, da so učenci predmet prepoznali in ga 

poimenovali. 
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Učenci so v večini, to je s sedeminštiridesetimi odgovori (96 %), odgovorili, da na fotografiji 

vidijo kolovrat. Dva učenca sta odgovorila, da na fotografiji vidita leseno kolo (2 %) ali trlico 

(2 %). 

 

Menim, da so učenci tako dobro odgovarjali na vprašanje pri poimenovanju kolovrata zato, 

ker je kolovrat kljub temu, da skoraj ni več v uporabi, zelo znano orodje, ki se ga je včasih 

uporabljalo pri izdelavi oblačil.  

 

Niso ga uporabljali samo za platno, ampak tudi za volno, ki je učencem veliko bolj znana, in 

to ne samo iz šole (in vsakdanjega ţivljenja), ampak tudi iz pravljic.
78

 

  

V drugem delu tretjega vprašanja me je zanimalo, ali učenci vedo, zakaj se je predmet na 

fotografiji uporabljal.  

 

Na to vprašanje je dvajset učencev (41 %) odgovorilo, da je predmet namenjen predenju, 

štirje učenci (8 %) niso vedeli, čemu je sluţil v preteklosti, petindvajset učencev (51 %) pa je 

odgovorilo, da je predmet sluţil za tkanje (17; 35 %), pletenje (3; 6 %) in navijanje vrvi (5; 10 

%). 

 

 

Odgovori pri tem vprašanju so me presenetili, saj so učenci predmet lahko videli, ga potipali 

in preverili, kako se na njem dela. Ker pa je uporaba kolovrata zelo zapletena, je mogoče 

                                                     
78

 Jerca Babulč. Etnološka dediščina in pravljice, diplomsko delo. Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, 

Oddelek za predšolsko vzgojo. Maribor, 2009, str. 68. 
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zaradi tega več kot polovica učencev zamešala predenje s tkanjem, pletenjem in navijanjem 

vrvi.  

Pri tretjem delu vprašanja so učenci morali napisati, kaj bi vprašali svoje stare starše, da bi 

izvedeli več o predmetu in razumeli uporabo ter pomen predmeta v preteklosti.  

 

 

Tabela 1: Število odgovorov na vprašanje glede uporabe in pomena  

kolovrata v preteklosti 
 

 

VPRAŠANJE 

 

ŠTEVILO ISTIH 

VPRAŠANJ 

Koliko je predmet star? 3 

Kaj je to? 5 

Koliko časa so ga v preteklosti uporabljali? 6 

Zakaj se ga je uporabljalo? 5 

Kako se z njim dela? 6 

Kako so ga naredili? 4 

S čim se ga poganja? 4 

Iz katerega lesa je? 1 

Ali so včasih vsi imeli doma kolovrate? 1 

Koliko niti narediš na napravi v eni uri? 1 

Ali se ta predmet uporablja še danes? 1 

Nič 12 

 

 

Dvanajst učencev na to vprašanje ni odgovorilo, sedemintrideset pa jih je napisalo vprašanje. 

Največ učencev je zanimalo, koliko časa so ga v preteklosti uporabljali in kako se z njim dela. 

Malo manj učencev je zanimalo, kaj je ta predmet in zakaj se ga uporablja. Po štiri učence na 

vsako vprašanje je zanimalo, kako so predmet naredili in s čim so ga poganjali. Tri učence je 

zanimalo, koliko je predmet star, po enega učenca pa je zanimalo, iz katerega lesa je, ali so 

včasih doma imeli vsi kolovrate, koliko niti narediš v eni uri in ali se ta predmet uporablja še 

danes.  
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Pri tem vprašanju me je presenetilo, kako veliko učencev je kljub temu, da so vedeli, kako se 

predmet imenuje in zakaj se uporablja, še zmeraj spraševalo po imenu in namembnosti 

predmeta. Zanimivo je tudi to, da je kar nekaj učencev zastavilo vprašanje o tem , kako se 

predmet uporablja, čeprav je bilo to v muzeju prikazano. Verjetno je to posledica njihove 

nezbranosti in nepozornosti, saj je v prostoru razstavljeno veliko število predmetov in je teţko 

obdrţati pozornost samo na enem. 

 

Pri četrtem vprašanju so učenci morali poimenovati ostale predmete, ki se uporabljajo pri 

predelavi lanu. 

 

Pri tej nalogi je šestindvajset učencev pravilno povezalo fotografijo predmeta s spodaj 

napisanim imenom. Samo en učenec je pravilno poimenoval samo dva predmeta: statve in 

čistilec za seme. Devet učencev je pravilno poimenovalo šest predmetov.  

 

Vsi učenci so znali prepoznati statve. Učenci, ki so pravilno prepoznali šest predmetov, so 

zamešali kobilico in motovilo, saj sta si predmeta precej podobna. Kljub temu da je bila 

naloga precej lahka, saj so imeli učenci podane tako fotografije kot imena predmetov in so jih 

morali samo povezati med seboj, jo je pravilno rešilo samo malo več kot polovica učencev. 

Vzrok za to je verjetno predvsem v tem, da je bilo veliko predmetov, ki so jih učenci prvič 

videli.  
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Pri peti nalogi so učenci morali k fotografijam napisati, za kaj se predmet uporablja.  

 

Pri tej nalogi je samo en učenec pravilno napisal, za kaj se predmeti na fotografijah 

uporabljajo, prav tako pa je samo en učenec napisal pravilno uporabo samo enega predmeta. 

Dvanajst učencev je napisalo pravilno uporabo petih predmetov, ki so bili na fotografiji. Šest 

učencev ni določilo pravilne uporabe za nobenega od predmetov. 

 

Naloga se mi je na začetku zdela dokaj lahka, ko pa sem pregledala učne liste, sem ugotovila, 

da je učencem delala teţave. Veliko učencev je zaradi nepravilno rešene prejšnje naloge tudi 

pri tej napačno določila namen uporabe predmetov na fotografiji. Nekaj učencev je tudi 

napisalo namen uporabe pri predmetih, za katere so bili prepričani, da vedo, kateri so, za 

ostale pa se niso potrudili. Presenetilo me je, da čeprav sama slika in ime predmeta povesta, 

kaj se na predmetu dela, nekateri učenci tega niso znali razbrati ali pa niso zapisali. 
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Pri šesti nalogi so učenci morali predmete, ki so jih imeli na fotografijah, oštevilčiti tako, kot 

se uporabljajo v postopku predelave lanu. 

 

 

Pri tej nalogi so vse predmete pravilno umestili v postopek trije učenci. Šest učencev ni 

pravilno umestilo nobenega od predmetov, šestnajst učencev pa je pravilno umestilo vsaj 

enega od predmetov. Devet učencev je pravilno umestilo tri predmete.  

 

Glede na rezultate prejšnje naloge sem bila presenečena, da je tako veliko učencev pravilno 

uvrstilo vse predmete. Po pregledu rezultatov sem ugotovila, da je bilo moţno tolkač 

uporabiti na dveh različnih mestih, zato sem ga upoštevala, če je bil pravilno umeščen vsaj 

enkrat. Bila sem zelo vesela, da so učenci to ugotovili, saj to pomeni, da so pri predstavitvi 

pozorno poslušali. Predmet, ki ga je triinštirideset učencev uvrstilo pravilno, so bile statve ali 

čistilec za seme.  

 

Na podlagi vseh odgovorov, ki pričajo, da učenci v več kot polovici znajo pravilno 

poimenovati predmete, lahko ovrţem prvo hipotezo, ki pravi Otroci ne znajo poimenovati 

predmetov, s katerimi se lan predeluje. 

 

Na podlagi vseh odgovorov, ki pričajo o tem, da učenci v večini ne vedo, za kaj se določen 

predmet uporablja, lahko potrdim drugo hipotezo, ki pravi Otroci ne vedo, zakaj se določeni 

predmeti uporabljajo. 

Graf 9: Razporejenost pravilno umeščenih predmetov v postopek 
predelave lanu 
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11.6 Analiza učnega lista učiteljev 

Isti učni list, kot so ga reševali učenci, sem razdelila dvajsetim učiteljem OŠ Ţelezniki. Učni 

list je rešilo šestnajst učiteljev, od tega dva učitelja in štirinajst učiteljic. Učitelje sem razdelila 

v tri starostna obdobja. V prvem obdobju so učitelji stari 32–41 let, v drugem 42–51 let in v 

tretjem 52–61 let.  

 

Graf 10: Razporejenost števila učiteljev glede na starost 

 

Pri prvem vprašanju so učitelji morali določiti uporabnosti lanene jame. 

 

Graf 11: Razporejenost odgovorov pri prepoznavanju  

delovanja lanene jame glede na starost učiteljev 

 

Učitelji so v večini vsi vedeli, kako pravilno deluje lanena jama. Samo eden iz starostne 

skupine 42–51 let je na to vprašanje odgovoril napačno.  

 

Menim, da so učitelji poznali odgovor na to vprašanje zato, ker je bila slika dovolj razločna, 

da se je videlo, kako je lanena jama delovala. Prav tako pa je mogoče, da so učitelji laneno 
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jamo ţe videli in so vedeli, kako deluje, ali pa so pri reševanju uporabili svoje dotedanje 

izkušnje in logiko.  

 

Pri prvem delu drugega vprašanja so učitelji morali obkroţiti, za kaj menijo, da se je 

uporabljal predmet na sliki. 

Graf 12: Razporejenost odgovorov pri ugotavljanju  

uporabnosti predmeta glede na starost učiteljev 

 

Pri drugem vprašanju, kjer so učitelji ugotavljali, za kaj se uporablja predmet na fotografiji, so 

učitelji drugega starostnega obdobja odgovorili, da se uporablja za trenje lanu. Odgovor, da se 

trlica uporablja za odstranjevanje korenin od stebla pri predelavi lanu, je izbral po en 

posameznik iz prve in en iz druge starostne skupine, vsi drugi so se odločili za odgovor B. 

Večina učiteljev tako ve, za kaj se je uporabljala trlica, ne glede na to, koliko so stari.  

 

Menim, da so učitelji pravilno odgovorili na vprašanje zato, ker so prepoznali trlico in njeno 

uporabnost ali pa so uporabili svoje pretekle izkušnje in poskušali ugotoviti, zakaj se predmet 

uporablja.  

 

Pri tretjem delu drugega vprašanja so učitelji morali ugotoviti, za kaj se predmet na fotografiji 

ne pojavlja več.  
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Pri tem delu vprašanja so se učitelji v večini (12) odgovorili, da predmeta ne vidimo več, ker 

ga nadomeščajo stroji. Štirje pa so se odločili, največ iz prve starostne skupine (2), da tega 

predmeta ne vidimo več, ker ga več ne potrebujemo. Za odgovor A in D se ni odločil nihče. 

Če primerjamo starostne skupine, lahko ugotovimo, da tretja starostna skupina ne odstopa od 

prvih dveh.  

 

Menim, da so odgovori učiteljev razporejeni tako zato, ker so ţe bili podani odgovori na 

vprašanje. Najbolj logična odgovora sta tako odgovora B ali C, zato so se učitelji tudi odločili 

za njiju. 

 

Pri tretjem delu drugega vprašanja so morali učitelji poimenovati predmet na fotografiji. 

 

 

Graf 13: Razporejenost odgovorov pri ugotavljanju 
razlogov za nepojavljanje predmeta glede na starost 

učiteljev 

Graf 14: Razporejenost odgovorov pri poimenovanju 

predmeta 
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Štirje učitelji so predmet poimenovali pravilno, dvanajst pa nepravilno. Nepravilno je bila 

naprava največkrat poimenovana kot terilnik ali pa je sploh niso znali poimenovati. Vidne 

razlike med starostnimi obdobji ni.  

 

Menim, da je večina učiteljev odgovorila napačno zato, ker te naprave niso še nikoli videli ali 

pa so jo navajeni drugače poimenovati. Razlog za to vidim v tem, da je večina učiteljev 

mlajših od 50 let in v svoji mladosti predelave lanu ni doţivljala kot dela vsakdana.  

 

V prvem delu tretjega vprašanja so morali učitelji poimenovati predmet na fotografiji. 

 

 

 

 

 

 

 

Vsi učitelji so na vprašanje o poimenovanju kolovrata odgovorili pravilno, kar me ne 

preseneča, saj je kolovrat vsem znano orodje, ki se ga je uporabljalo ne samo za predenje 

lanu, ampak tudi volne.  

 

V drugem delu tretjega vprašanja so učitelji morali napisati uporabnost predmeta v 

preteklosti. 

 

 

Graf 16: Razporejenost odgovorov pri prepoznavanju uporabnosti predmeta glede na 
starost učiteljev 
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Graf 15: Razporejenost odgovorov pri poimenovanju 
predmeta 
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Na vprašanje, za kaj se uporablja predmet na fotografiji, je trinajst učiteljev odgovorilo 

pravilno, trije narobe. Učitelji drugega starostnega obdobja so vsi odgovorili pravilno. 

Polovica učiteljev prvega in tretjega starostnega obdobja je na vprašanje odgovorila pravilno. 

Napačni odgovori pri tem vprašanju so me presenetili, ker so pred tem vsi učitelji prepoznali 

ime predmeta, vendar niso vsi vedeli, za kaj se uporablja. Menim, da je to predvsem zato, ker 

so učitelji mlajši in nikoli niso videli, kako se dela na orodju, ali pa se preizkusili na njem.  

 

Pri tretjem delu tretjega vprašanja so morali učitelji napisati vprašanja, ki bi jih zastavili 

svojim starim staršem, da bi bolje razumeli uporabo in pomen predmeta v preteklosti.  

Tabela 2: Vprašanja učiteljev, starih 32–41 let, ki bi jih zastavili v povezavi s predmetom 
 

32–41 

Vprašanje Število istih vprašanj 

Kaj je to? 1 

Za kaj se uporablja? 2 

Kdo ga je uporabljal? 2 

Kako se ga uporablja? 4 

Kdaj so uporabljali ta predmet? 1 

Nič 2 
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Tabela 3: Vprašanja učiteljev, starih 42–51 let, ki bi jih zastavili v povezavi s predmetom 

 

42–51 

Vprašanje Število istih vprašanj 

Ali se ga da nadomestiti s katero drugo 

napravo? 

1 

Kako deluje naprava? 2 

Nič 5 

 

Tabela 4: Vprašanja učiteljev, starih 52–61 let, ki bi jih zastavili v povezavi s predmetom 

 

52–61 

Vprašanje Število istih vprašanj 

Ali ste tudi vi imeli kolovrat pri hiši? 1 

Kdo vse ga je uporabljal? 1 

 

Pri tem vprašanju so veliko zanimanje pokazali učitelji iz prvega starostnega obdobja. 

Napisali so deset vprašanj. Najbolj pogosto vprašanje pri njih je bilo, zakaj se predmet 

uporablja. Dva učitelja nista napisala nič.  

 

V drugem starostnem obdobju pet učiteljev ni postavilo vprašanja. Vprašanje, ki je bilo 

največkrat ponovljeno pri tej skupini, je bilo, kako naprava deluje. Vprašanje so zastavili 

samo trije učitelji.  

 

V tretjem starostnem obdobju so vsi učitelji zastavili vprašanje.  

 

Razlike med vprašanji, ki so jih zastavili učitelji v različnih starostnih obdobjih, so vidne. 

Učitelji v prvem starostnem obdobju so zastavljali vprašanja, ki so zelo podobna ali celo 

enaka vprašanjem, ki so jih zastavili učenci. Vprašanja, ki so jih zastavili učitelji iz drugega in 

tretjega starostnega obdobja, so bila zastavljena malce drugače.  

Menim, da so največ vprašanj zastavili učitelji prvega starostnega obdobja, in sicer zato ker ti 

najmanj vedo o predmetu in njegovi izdelavi ter uporabi. 
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Pri četrtem vprašanju so morali učitelji povezati fotografijo predmeta s pravilnim imenom.  

 

Nobeden od učiteljev ni vseh predmetov povezal pravilno. Največje število predmetov, ki so 

jih učitelji pravilno povezali, je šest, pravilno pa jih je povezal učitelj iz drugega starostnega 

obdobja. Pet pravilnih povezav sta imela tudi učitelja iz prvega in tretjega starostnega 

obdobja. V prvem starostnem obdobju so trije učitelji pravilno povezali samo en predmet. 

Trije učitelji iz drugega starostnega obdobja so pravilno povezali polovico predmetov.  

 

Pri tem vprašanju me je presenetilo to, da so učitelji imeli poleg fotografij napisana imena 

predmetov, pa kljub temu niso znali pravilno poimenovati predmetov.  

 

Pri petem vprašanju so morali učitelji poleg fotografije napisati, za kaj se predmet na 

fotografiji uporablja.  

 

Pri tem vprašanju so se v vsakem starostnem obdobju našli učitelji, ki niso pravilno zapisali 

niti enega namena predmeta, kar trije taki so bili iz prvega starostnega obdobja. 
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Graf 17: Razporejenost pravilnih povezav glede na 
starost učiteljev 
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V drugem starostnem obdobju sta dva učitelja zapisala šest pravilnih odgovorov, za kaj se 

predmet na sliki uporablja. 

Odgovori pri tem vprašanju so me zopet presenetili, saj so imeli učitelji poleg slik napisana 

imena predmetov, ki v večini ţe povedo, zakaj se predmet uporablja. Res pa je tudi, da veliko 

učiteljev ni znalo pravilno poimenovati predmetov ţe pri prejšnji nalogi, zato je bila ta naloga 

za njih še teţja.  

 

Pri zadnjem, šestem vprašanju so morali učitelji oštevilčiti fotografije predmetov tako, kot so 

se pri postopku predelave lanu uporabljali. 

 

Pri tem vprašanju sta učitelja tretjega starostnega obdobja napačno oštevilčila fotografije. V 

drugem starostnem obdobju so štirje učitelji oštevilčili dve pravilni fotografiji in eden pet, v 

tretjem starostnem obdobju pa so trije učitelji pravilno oštevilčili en predmet, eden je 

oštevilčil dva, dva učitelja pa nista pravilno oštevilčila nobenega predmeta.  

 

Slab rezultat pri tej nalogi pripisujem predvsem dejstvu, da je pri reševanju lista sodelovalo 

veliko mlajših učiteljev, ki postopka nikoli niso videli, prav tako pa še nikoli niso obiskali 

muzeja v Davči. 
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Graf 19: Razporejenost pravilno razvrščenih predmetov 
pri postopku predelave lanu glede na starost učiteljev 
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Na podlagi analize vseh zbranih podatkov lahko tretjo hipotezo, ki se glasi: Ljudje, rojeni 

pred letom 1960, prepoznajo predmete in njihovo namembnost, ovrţem, saj ni bilo bistvene 

razlike med prepoznavanjem predmetov in njihove namembnosti med učitelji, ki so se rodili 

pred letom 1960, in učitelji, ki so rojeni po letu 1960.  
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12 ZAKLJUČEK 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem ţelela predstaviti svojo domačo vas in njeno 

zgodovino. Čeprav je vas po nastanku zelo mlada, v njej lahko najdeš kar precej zanimivih 

geografskih in zgodovinskih spomenikov. Raziskovanje zgodovine vasi in njenih prebivalcev 

je bilo zame zanimivo, saj sem odkrila kar nekaj novih dejstev, ki jih do tedaj nisem poznala. 

V raziskovalnem delu teoretičnega dela sem se seznanila z natančnim postopkom predelave 

lanu. V tem delu sem morala vzpostaviti stik z ljudmi, ki poznajo sam postopek in so ga 

včasih tudi izvajali. Ljudi je bilo treba najti in z njimi opraviti intervju. Zelo vesela sem bila, 

da so nekateri od njih lahko pripovedovali zgodbe, prek katerih sem potem laţje predstavila 

postopek, ki na začetku mogoče deluje precej preprost, vendar ni tako, kar se je potem tudi 

pokazalo pri empiričnem delu diplomskega dela. V samo predelavo lanu sta bili v starih časih 

vključeni celotna vas in druţina, predelava pa ni imela samo gospodarskega pomena, temveč 

tudi druţbenega, saj so se ljudje v vasi, kjer je razdalja med domačijami kar velika, prav 

zaradi predelave zbirali in skrbeli, da postopek in z njim tudi druga izročila niso šla v pozabo.  

 

V didaktičnem delu sem najprej izvedla uvodni uri v razredu, potem pa sem učence peljala v 

muzej, ki je posvečen prav predelavi in pridelavi lanu oz. platna. S tem sem ugotovila, koliko 

učenci oz. otroci na splošno poznajo samo proizvodnjo, in tudi, kako poznajo tradicionalna 

izročila, ki so se prakticirala v njihovi okolici.  

 

V empiričnem delu sem hotela preveriti, koliko so učenci odnesli od obiska muzeja, poleg 

tega pa sem hotela preveriti, kako dobro poznajo sam postopek učitelji. Rezultati učencev so 

pri večini vprašanj zelo dobri, verjetno tudi zaradi tega, ker so učni list reševali takoj po 

obisku muzeja. Med obiskom muzeja so si po vsej verjetnosti veliko bolj zapomnili določene 

stvari tudi zato, ker so se predmetov lahko dotaknili in na njih poskusili delati. Odgovori 

učiteljev so v primerjavi z odgovori učencev nekoliko slabši, vendar je to verjetno posledica 

manjšega vzorca reševalcev učnega lista in slabe starostne razporeditve. Sam postopek in 

predmeti, ki se pri tem uporabljajo, so tako zapleteni, da si jih po mojem mnenju človek, ki se 

ni nikoli s tem ukvarjal oz. tega ni nikoli videl, teţko zapomni.  
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14.4 UČNI LIST: POZNAVANJE POKRAJINSKEGA MUZEJA 

Spol:    m    ž          5. razred 

 

1. Odgovori na vprašanja.  
 

Na sliki označi, kje misliš, da so v preteklosti sušili   

lan. 

 

Na sliki označi, od kod misliš, da je 

prišel topel zrak za        sušenje lanu. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Obkroži pravilne trditve za ta predmet.  
 

V preteklosti so ta predmet uporabljali za: 

a) lomljenje vej 

b) trenje lanu 

c) odstranjevanje korenin od stebla pri   

 predelavi lanu 

d) za drobljenje semen lanu 

 

 

 

 

 

Zakaj tega orodja ne vidimo več? 

a) Ker ga je teţko izdelati. 

b) Ker ga ne potrebujemo več. 

c) Ker ta predmet nadomeščajo stroji. 

d) Ker ni dovolj lep. 

 

Predmet na sliki imenujemo_____________________________ 

 

3. Odgovori na vprašanja. 
 

Kako bi poimenoval ta predmet?  

 

___________________________________________________ 

 

Čemu misliš, da je sluţil v preteklosti?  

 

_______________________________________________________ 

Katera vprašanja bi zastavil svojim starim staršem, da bi izvedel kaj 

več o tem predmetu ter razumel uporabo in pomen tega predmeta v 

preteklosti? 

 
______________________________________________________ 
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4. Poveži predmete na fotografijah z njihovimi imeni.  

 
 

 

 

 
KOBILICA, TUČILNICA, MOTOVILO, ČISTILEC ZA SEME, STATVE, GREBEN, PALICA ZA 

PEKLANJE, STOJALO ZA VRETENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ob vsaki fotografiji napiši, za kaj se po tvojem mnenju predmet uporablja. 

 

6. Vse fotografije oštevilči tako, kot misliš, da se v postopku predelave lanu 

uporabljajo. 
 


