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POVZETEK 

V diplomskem delu smo med mladinskimi književnimi deli, ki so izšla od revolucionarnega 

leta 1848 do danes, poiskali tista, ki najbolj slikovito in nazorno prikažejo motiviko šolstva na 

Slovenskem.  

Gospodarske, politične in kulturne spremembe na Slovenskem so pustile velik pečat tudi v 

šolstvu in skladno z njimi smo obdobje od leta 1848 do danes razdelili na šest obdobij, znotraj 

katerih smo v drugem delu diplomske naloge poiskali najbolj reprezentativna književna dela, 

ki opisujejo šolstvo na slovenskem ozemlju. Iz analize izbranih del smo želeli ugotoviti, kako 

so se spremembe v slovenskem šolstvu skozi zgodovino izražale v mladinski književnosti. 

Zanimalo nas je, kako so bili učitelji, učenci, šola predstavljeni nekoč in kako jih pisatelji vidijo 

danes.  

Ugotovili smo, da so imeli zgodovinski dogodki na mladinsko književnost velik vpliv. Knjige 

nam med vrsticami razkrivajo resnico na njihov edinstven in nadvse zanimiv način. Učitelji so 

bili nekoč res drugačni kot so danes. V ospredju ni bila njihova izobrazba, znanje ali odnos do 

otrok, ampak so bili velikokrat zgolj razširjevalci političnih ali religioznih ideologij posameznih 

vladajočih režimov. Mladinska dela razkrivajo otroške travme, ki so jih vzbujale fizične kazni, 

prepovedi izražanja v maternem jeziku, pa tudi vesele, prijetne trenutke hvaležnosti, 

vedoželjnosti in lepih spominov na šolske dni. Tudi književna dela avtorjev, ki opisujejo in 

pripovedujejo zgodbe iz današnjih učilnic, razkrivajo, da imamo še vedno opraviti s 

problemskimi situacijami. Otroci so s strani zakona mogoče res bolj zaščiteni in se zato počutijo 

bolj varni, vendar se je njihov odnos do šole s tem kvečjemu poslabšal. Šole ne marajo, 

učiteljicam se posmehujejo. 

Ključne besede: šola, učitelj, učenec, motiv šolstva, spremembe, mladinska književnost 
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SUMMARY 

A SCHOOL MOTIF IN SLOVENIAN YOUTH LITERATURE 

 

In this diploma work we have searched through youth literature that has been published since 

the revolutionary year of 1848 and we have selected those books in which the motif of school 

is most clearly and vividly displayed. 

Economic, political and cultural changes in the Slovenian territory had a major effect on 

education, so in line with them, we divided the time we are dealing with into six periods. In the 

second part of our work, we tried to find the most representative literary works, describing 

education in the Slovenian territory. We wanted to determine from the analysis of the selected 

works how the changes in Slovenian schools throughout history reflected in youth literature. 

We tried to find out how teachers, students and school in general, were described once and how 

writers see them nowadays. 

We concluded that historical events had a major impact on youth literature. Books reveal 

between the lines the truth in their unique and very interesting way. Teachers were different 

than they are today. Their education skills, knowledge or attitude towards children, were not 

playing a very important role. They were often only messengers of political or religious 

ideologies of the individual ruling regimes. Pieces of youth literature are revealing the children's 

traumas that were engendered by physical punishment and the prohibition of expression in the 

mother tongue, but also happy, pleasant moments of gratitude, curiosity and good memories of 

school days. In the same vein literary works that describe and tell stories from today's 

classrooms reveal that we still face challenges. Law nowadays protects children better than it 

used to. Children can therefore feel more secure, but their attitude towards school has 

deteriorated. They do not like school and laugh at teachers. 

Key words: school, teacher, student, school motif, changes, youth literature 
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1 UVOD 

Šola. Ustanova o kateri poslušamo, ko smo še v pleničkah, sanjamo, ko hodimo v vrtec, in vse 

od trenutka, ko prestopimo njen prag dalje, ostajamo ujeti v njene nevidne verige. Čeravno 

šolanje končamo in upamo, da si bomo končno lahko oddahnili od pogovorov o učiteljih, 

učencih, šolskih preverjanjih, krivicah, kmalu ugotovimo, da temu ni ravno tako. Na šolo, 

vsakega izmed nas vežejo spomini, ki se celo tedaj, ko jih sami pozabimo, skrivajo na 

zaprašenih zvezkih na podstrešju, skupinskih fotografijah razredov, dnevniških zapisih … Tisti 

redki, najbolj ustvarjalni med nami, včasih šolske spomine, prigode, zgodbe zapišejo, in to je 

tisto, kar bo naslednjim rodovom poustvarilo vtis šolstva nekoč.  

Večkrat poslušamo o tem, kako je bilo v šolstvu nekoč drugače. Starejše učiteljice nergajo, da 

je bilo nekoč njihovo delo bolj spoštovano, cenjeno. Pripovedujejo o tem, da učenci niso bili 

tako razvajeni, nesramni. Ko smo kot otroci svojim dedkom prisluhnili pri pripovedovanju 

prigod iz njihovih šolskih dni, smo mnogi najbrž dobili vtis, da je bilo nekoč vsekakor precej 

drugače. Tudi stare zapuščene šolske stavbe, skozi zaprašena okna katerih smo kot otroci s 

strahom v očeh zrli, so nam tiho govorile svojo zgodbo. Ali je bila boljša ali slabša od tiste, ki 

smo jo doživeli sami, ne vemo. Nedvomno pa je bila drugačna, zanimiva, takšna, da vzbuja 

našo radovednost in ravno o tem bomo v tem diplomskem delu diskutirali.  

Kako se je šolstvo na Slovenskem skozi čas spreminjalo, pa tokrat nismo vprašali učiteljic,  

dedkov, babic, pa tudi zgodovinarjev ne. Vprašali smo tiste, ki so v izražanju svojega stališča 

najmanj glasne, ampak jim kljub temu otrok, ki se v nas skriva, najbolj verjame. Knjige.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Opredelitev temeljnih pojmov 

Preden se posvetimo analizi mladinskih književnih del, ki obravnavajo motiviko šolstva, 

moramo opredeliti temeljne pojme, ki so ključni za razumevanje naše nadaljnje analize.  

2.1.1 Šolstvo 

Slovar slovenskega knjižnega jezika pojem šolstvo definira kot »sistem organiziranja 

splošnega izobraževanja, vzgoje«. (SSKJ četrta knjiga (Preo ̶ Š), 1985, str. 1094) 

V šolah, ki so v tem sistemu vzgojno-izobraževalne ustanove, so vršilci predajanja znanja, 

učenja spretnosti, učitelji, ki so tudi poklicno usposobljeni za poučevanje učencev določene 

starosti.  

2.1.2 Mladinska književnost  

Skozi zgodovino so se pojavila različna poimenovanja za mladinsko književnost. V tuji 

literaturi najdemo besede kot so: children's literature, letteratura infantile, det'sskaja literatura, 

dječja književnost, kinderliteratur … Pri nas največkrat zasledimo izraze, kot so: mladinska 

književnost, mladinska literatura, mladinsko slovstvo, otroška in mladinska književnost. (Kobe, 

1987) 

Kobe (1987) je mladinsko književnost definirala kot svojevrstno področje leposlovja in hkrati 

kot temeljno branje otrok do desetega leta. Pravi, da je mladinska književnost tudi integralni 

del študijskega programa za bodoče učitelje na razredni stopnji osnovne šole.  

Stražar (1982) je mnenja, da je za mladinsko književnost primernejše poimenovanje 

književnost za otroke in mladino. Ta naj se ne bi načeloma razlikovala od književnosti nasploh, 

ampak zgolj glede na to, kako so vsebina, motiv in tematika predstavljeni. To naj bi bil del 

književnosti, ki jo berejo, poslušajo in sprejemajo otroci in mladina glede na svoje interese, 

razvojne sposobnosti in socialno-kulturne zmožnosti.  
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Saksida (2009) pravi, da odgovor na vprašanje "Kaj je mladinska književnost?" še zdaleč ni 

preprost. Po definiciji, naj bi bila to književnost za mladega bralca, ki naj bi zajemala značilne 

(otroške, mladinske) teme, ki naj bi jih otroci razumeli. Poraja pa se mu vprašanje, zakaj je 

mladinska književnost privlačna tudi odraslim in kako to, da včasih obravnava teme, ki se še 

odraslim zdijo kompleksne ali prepovedane.  

Kmecl (1976) v svojem delu Mala literarna teorija otroško/mladinsko literaturo opredeli kot 

posebno književnost za posebnega bralca (otroka). To pa pomeni, da so vse njene prvine 

prilagojene zanimanju in sprejemnim sposobnostim mladega bralca. Avtor poudarja tudi 

funkcijsko-vsebinske in bralno-razvojne poteze mladinske književnosti. Opozarja pa tudi na 

naslovniško odprtost te knjižne zvrsti, saj se tudi odrasli bralec rad vrača k njej. 

Literatura (1984) pod oznako mladinska književnost uvršča dela, ki so po snovi, obliki in 

problematiki primerna za mladino različnih starostnih stopenj. To naj bi bila zabavna, poučna, 

indirektno vzgojna literatura umetniškega značaja, ki hoče pri bralcih oblikovati umetnostni 

okus. 

Če tako skušamo različne definicije grobo posplošiti, lahko zapišemo, da je to književnost, ki 

je namenjena otrokom in mladini. Vsem definicijam je skupno to, da gre za književnost, ki je 

namenjena mlademu bralcu, pa tudi odraslim, ki imajo v sebi malo otroške domišljije. 

Mladinska književnost obravnava lažje razumljive in zanimive teme, ki so mladim blizu. Knjige 

so pisane tako, da jih tudi otroci razumejo.  

2.1.3 Književni motiv 

Motiv je poseben sklop snovnih in idejnih elementov literarnega dela, navadno tipična situacija, 

temeljna shema za potek dogajanja tako v epiki, liriki in dramatiki. Vsak motiv dobi v 

literarnem delu individualno podobo, v čisti obliki ga dobimo šele z abstrakcijo. Po funkciji 

motive delimo na glavni motiv, stranski motiv in vodilni motiv. Po ustroju pa na situacijski 

motiv in tipski motiv. (Literatura, 1984) 

Kmecl (1976) je književni motiv definiral kot vsebinsko enoto v besedni umetnosti. Njen 

večinski del je sestavljen iz snovno-materialnih prvin. Te se med seboj povezujejo v večje 

predmetne sklope, postavljene v okvir objektivnega prostora in časa. Motivi so torej lahko 
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predmeti, liki, situacije, osebe, dogodki in podobno. Književni motiv je del snovi, ki je 

oblikovan v poseben, značilen, človeško pomenljiv in ponovljiv položaj, ki zaradi svoje 

dinamičnosti zahteva pripravo v predhodnem in iztek v naslednjem motivu. Je napeta situacija, 

ki iz nečesa nastane in v nekaj uplahne.  
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2.2 Zgodovina šolstva na Slovenskem 

Za lažje razumevanje slovenskega kulturnega in vzgojno-izobraževalnega razvoja od začetkov 

do današnjih dni,  je potrebno razumeti, da zgodovina slovenskega šolstva ne vključuje samo 

razvoja vzgojnih in izobraževalnih prizadevanj na ozemlju današnje Republike Slovenije 

temveč se nanaša na celotno ozemlje med Vzhodnimi Alpami, Panonsko nižino in Jadranom, 

ki so ga naselili slovenski predniki. (Okoliš, 2009) 

2.2.1 Od naselitve Slovanov do leta 1848  

V rodovno-plemenskem načinu življenja Alpskih Slovanov, ki se je v času naseljevanja 

slovanskih plemen na Balkanski polotok in v Vzhodne Alpe že razkrajal, je tudi vzgoja odsevala 

enakopravne odnose rodovnih članov in k njim bistveno pripomogla. Razlikovala se je le po 

spolu. Deklice in dečki so dobivali drugačno vzgojo skladno z delitvijo dela med ženskimi in 

moškimi člani rodu. Glavni vsebini te vzgoje sta bili uvajanje v običaje rodu  in seznanjanje 

mlajših z delovnimi izkušnjami starejših. Dečke so v določeni starosti odtegnili materini vzgoji 

in jih vključevali v moško delo v zvezi s poljedelstvom, živinorejo, lovom in vojskovanjem. 

Deklice pa so usposabljali predvsem za hišne opravke. 

Kasnejši prelomni pomen za vzgojno delo je imelo pokristjanjevanje. Do tedaj pri Slovencih 

pravzaprav ne moremo govoriti o nekem načrtnem prizadevanju za uresničitev vzgojnih 

smotrov. Na vzgojo je vplival sam način življenja. Od tu naprej pa imamo opravka z zavestno 

vzgojno akcijo, ki je zajela tako odrasle kot tudi otroke. Njeno vsebino je opredelil Alkuin v 

pismu kralju Karlu leta 796. (Schmidt,1988) 

Najprej je treba človeka poučiti o nesmrtnosti duše in o prihodnjem življenju, o 

plačilu za dobro in kazni za hudo in o večnosti obojne usode. Potem ga je treba 

poučiti, zaradi katerih grehov in hudobij je človeku trpeti s hudim duhom vred večne 

kazni, in zaradi katerih dobrih del ali dobrotljivosti mu je s Kristusom uživati večno 

slavo. Nato je z največjo marljivostjo učiti vero Svete Trojice in razlagati prihod 

Sina božjega in Gospoda našega Jezusa Kristusa na ta svet, da bi odrešil ves 

človeški rod ... (Schmidt, 1988, str. 14) 
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Pokristjanjevanje je bila prva načrtno izvedena vzgojno-izobraževalna akcija med Slovenci. 

Prav iz obdobja okoli leta 1000 so se ohranili najstarejši zapisi v slovenskem jeziku – Brižinski 

spomeniki.   

Eno najpomembnejših vlog pri pokristjanjevanju Slovencev so imeli samostani, ki so bili 

najstarejša misijonska, kulturna, izobraževalna in druga središča. V samostanih je nastal tudi 

najstarejši tip šole, t.i. samostanska šola, kjer je bilo mogoče dobiti vsaj minimalno elementarno 

šolsko znanje, ki je bilo povezano s petjem in versko vzgojo.   

»Višja kultura« je imela v tistem času močno zatočišče v benediktinskih samostanih. Tam so 

menihi vsak dan brali, shranjevali in prepisovali rokopise ter v svojih samostanskih šolah tudi 

skrbeli za pismen naraščaj. Ostala literarna produkcija zgodnjega srednjega veka je bila na 

območjih slovenske naselitve skromna. Kakor v drugih delih Evrope, je bila po vsebini 

predvsem verska, po obliki in jeziku pa latinska. 

 

Slika 1: Samostanska šola v Stični (Okoliš, 2009, str. 12)  

V 8. stoletju so pri nas nastale prve šole, t.i. stolne šole, višje šole na sedežih škofij. Sinoda v 

Aachenu je na pobudo Karla Velikega leta 789 zahtevala, naj bodo šole v vsakem samostanu in 

na sedežih škofije, v katerih naj bi se dečki naučili psalmov, branja, petja, izračunavanja 

cerkvenih praznikov in latinščine. V stolnih šolah so bili učenci ločeni na plemiške in revne. 

Ločeno niso le stanovali, temveč so dobivali posebej tudi pouk. Pri tem se je učitelj pri 

določanju njegove vsebine ravnal po stanu učencev, tako da je s plemiškimi obravnaval vsaj 
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gramatiko, retoriko in elemente prava, revnejši pa so dobivali pouk predvsem iz verskih naukov, 

petja in branja.  

Na prehodu iz 12. v 13. stoletje, se je z nastankom meščanstva namen šolanja bistveno 

spremenil. Šolo so otroci začeli obiskovati tudi zaradi praktičnih, življenjskih nalog. S tem je 

dobila župnijska šola v mestu nove naloge, nove učence in seveda tudi nove spodbude za razvoj. 

Sčasoma pa je sodelovanje med mestom in Cerkvijo v šolstvu preraslo v borbo med obema na 

tem področju. Izobraževalne potrebe meščanstva so se razlikovale od cerkvenih. Meščanstvo 

se je začelo boriti za čim večjo pravico soodločanja pri upravljanju šole in celo ustanavljati 

svojo mestno šolo in se s tem rešiti cerkvenega vmešavanja. Izključna oblast Cerkve v šolstvu 

poslej ni bila več trdna.  

Osamosvajanje meščanov od cerkvenega šolstva je imelo pestre oblike. Ena prvih je bila ta, da 

so neposredno najeli in plačevali učitelja, s tem pa prispevali k nastanku privatne šole v mestu. 

Že pred tem je plemstvo najemalo za svoje otroke domače učitelje, ki so zahajali na dom ali 

celo kar stanovali pri družini svojega gojenca. Ceneje je bilo, da jih je več plačevalo istega 

učitelja in mu pošiljalo otroke k skupinskemu pouku.  

Mestne šole pomenijo važno etapo v razvoju našega šolstva, ker so izpodjedale cerkveni 

monopol v šolstvu, mladino so šolale zaradi praktičnih, življenjskih nalog, zlasti zaradi 

blagovne menjave. V njih sta se, kot učni jezik, začeli uveljavljati nemščina oz. italijanščina in 

ne več latinščina. Slovenski otrok je bil s tem za več stoletij oropan možnosti za izobraževanje 

v lastnem jeziku in to je imelo usodne posledice za slovenski narodni razvoj.   (Ministrstvo za 

šolstvo in šport, 2007) 

V drugi polovici 15. in v prvi polovici 16. stoletja je katoliška Cerkev kot organizatorka šolstva 

začela izgubljati svoj pomen. S tiskarstvom in z vse bolj razvito trgovino in njenimi potrebami 

ji ni bil odvzet samo monopol branja in pisanja, temveč tudi višje izobrazbe. Meščanstvo, ki je 

tudi že nastopalo kot organizator šolstva, je moralo premagovati mnoge težave. Kriza fevdalne 

družbe je vključevala tudi krizo njenega šolstva glede učnih moči, materialnih pogojev in 

dostopnosti do šolanja. V takih okoliščinah je bila za napredek na tem področju pomembnejša 

reformacija, ki je izvedla tudi prvo šolsko reformo na našem ozemlju. Glavni pridobitvi sta 

nastanek osnovne šole in nastanek gimnazije.  
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Osnovna šola je bila šola, katere prejšnji sistem ni poznal, in je bila namenjena tistim, ki prej 

niso imeli možnosti šolanja. Za sprejem v to šolo se ni zahtevala nobena predhodna izobrazba, 

bila je elementarna. Dostopna je bila vsakomur, ne glede na spol, premoženjsko stanje, razredno 

pripadnost in bodoči poklic. Učni jezik je bila materinščina učencev. Osnovna šola naj bi bila 

izobraževalnica za ljudstvo.  

Šele protestanti so s svojimi zahtevami, naj se z branjem Biblije in evangelijev usposablja za 

neposredni stik z Bogom, ter naj vsakdo sam spoznava in razume božjo besedo, ravnali tla za 

utemeljitev osnovne šole. V delu Cerkvena ordninga je Trubar svoj šolski program natančneje 

razložil in ga razširil še na poklicne šole. Razumeti pa moramo, da meje med raznimi tipi šol 

niso bile tako ostre, kakor so danes, in da so se osnovne šole, ki so šele nastajale, navadno šele 

postopoma diferencirale od poklicnih. (Schmidt, 1988) 

Za elementarno šolsko izobrazbo, ki je bila omejena na branje in morda največ na pisanje ali 

računanje, tako v srednjem kot še dolgo v novem veku, ni bilo posebne skrbi ali javnega 

interesa. Vsak sloj prebivalstva in vsako okolje je skrbelo za svojo izobrazbo skladno po svojih 

potrebah. Ker je bilo za šolski pouk plačevati učitelje, ki so bili za ta poklic tudi zelo različno 

usposobljeni, so bile šole redke. Značilno je bilo, da so delovale občasno, kajti bile so tako 

časovno kot krajevno pogojene. Osnovnošolski pouk je potekal po gradovih, mestih, trgih, pa 

tudi drugod po vaseh ter župnijskih središčih. Način pouka je bil prepuščen učiteljevi 

iznajdljivosti. Povsod tam, kjer je Cerkev vero oznanjala s pisano besedo, se je vsaj dotaknila 

osnov šolskega pouka. Z veroukom, širjenjem vere, verskimi obredi je bila vezana na elemente 

šolskega pouka. Prepovedano je bilo, da bi v šolah poučevali nekatoliški učitelji, pouk pa je 

moral potekati po predpisanem katoliškem katekizmu. Osnovno šolstvo je spadalo na področje 

verskih zadev. Elementarno šolstvo je bilo večinoma nemško. Slovenščina se ni štela za 

uporaben in upoštevanja vreden jezik. Elementarne šole so zato za razliko od višjih latinskih 

šol imenovali tudi »nemške šole«. Kljub šolam, je bila pismenost prebivalstva na slovenskih 

tleh v tem času še zelo nizka.  

Ko se je sredi 18. stoletja pod vplivom novih političnih razmer in novih miselnih tokov v 

habsburških deželah začel uveljavljati razsvetljeni absolutizem, je vsa družbena področja zajel 

reformni duh. Politična moč se je združila v vladarjevih centralnih uradih, kjer so potrebovali 

izobražene državne uradnike. Za državne koristi je bilo treba zvišati izobrazbeno raven najnižjih 
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slojev prebivalstva ter državo čim bolj poenotiti. Absolutistična oblast je bila prepričana, da 

bodo pismeni in nasploh bolj izobraženi in vzgojeni podložniki, srečnejši in za državo 

koristnejši.  

V istem obdobju so uvedli tudi vsesplošno šolsko obveznost ne glede na spol ali socialni 

položaj, v starosti od 6 do 12 let. Čeprav je bil pouk obvezen za vse otroke, je dopuščal veliko 

izjem in ni predvidel kazni, če otroci niso prihajali k pouku. Za šole na slovenskem ozemlju je 

bil učni jezik nemščina, kar je bil za otroke slovenskih staršev problem, saj s poukom po učnem 

načrtu v prvem letu niso mogli začeti, ker večina otrok ni razumela nemščine.  

Zaradi prepočasnega spreminjanja osnovnošolskih razmer in slabih rezultatov je cesar Jožef II. 

(1780 ̶ 1790) osnovnošolske reforme začel izvajati s prisilo. Za izostajanje otrok od pouka in 

za neizpolnjevanje šolskih predpisov je vpeljeval ostre kazni. S tem pa si je nakopal tudi močno 

nasprotovanje. Na slovenskem etničnem ozemlju je bil odpor še večji, ker je prebivalstvo 

nasprotovalo nemški šoli, v kateri se slovenski otroci, zaradi nepoznavanja jezika, niso mogli 

veliko naučiti. V tem obdobju je bilo na slovenskem ozemlju ustanovljenih največ novih šol.  

Po koncu vladavine cesarja Jožefa II.  je zelo veliko šol tudi takoj zamrlo. V monarhiji so zato 

pripravili nov temeljni šolski zakon, s katerim je država šolsko nadzorstvo na nižji in srednji 

stopnji prenesla na Cerkev in njene organe, celo šolsko mrežo pa je prilagodila cerkveni 

upravno-teritorialni ureditvi.  

Nov zakon je tako v središče državnega osnovnošolskega pouka zopet postavil verouk in v ciljih 

šole poudaril predvsem pomen vzgoje. Osnovna šola se je tako z manjšimi vsebinskimi 

spremembami razvijala vse do novega okvirnega šolskega zakona leta 1869.  

Zelo kratkotrajno, toda glede na vpliv in posledice zelo pomembno, je bilo tudi obdobje 

francoske zasedbe zahodnega dela slovenskega etničnega ozemlja z ustanovitvijo Ilirskih 

provinc (1809 ̶ 1813). Francozi so v tem kratkem obdobju omogočili, da je na slovenskem 

ozemlju Ilirskih provinc začela delovati visoka šola francoskega tipa, ki je dobila tudi pravico 

podeljevanja akademskih naslovov. Osnovna šola je postala enotna štirirazredna šola, ki je 

omogočala neposredni prehod v srednje šole. 

Po odhodu Francozov je ozemlje nekdanjih Ilirskih provinc v celoti pripadlo Avstriji. Obnovilo 

se je staro stanje, ki pa, zaradi francoskih sprememb, ni ostalo neprizadeto. Brez posledic ni 
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ostalo niti šolstvo. Materinščina je kot učni jezik dobila večjo podporo Cerkve, ki je prevzela 

šolski nadzor in s tem tudi možnost za hitrejše spreminjanje šolskih razmer.  

Za položaj šolstva je bilo najbolj pomembno sodelovanje Cerkve z državo, ki je prinašalo 

pozitivne rezultate predvsem na področju elementarnega šolstva.  

Šole na osnovnošolski ravni izobraževanja so bile, kakor ob uvedbi splošne šolske obveznosti, 

treh vrst: trivialke, glavne šole in normalke. Na trivialkah je bil izobraževalni cilj osredotočen 

predvsem na pismenost in na posredovanje koristnih napotkov za življenje, glavni namen šol 

pa je bil v tem, da učencem posredujejo obsežnejše stvarno in predvsem boljše jezikovno 

znanje, ki je omogočalo tudi prehod na gimnazije. Na trivialkah so poleg verouka poučevali 

tudi branje, pisanje ter računanje. Na glavnih šolah ali normalkah, kjer so bili vsi glavni učni 

predmeti isti kot na glavnih šolah, vendar le z bolj obsežno učno snovjo, pa so poučevali tudi 

druge stvarne predmete, osnove latinščine in poglobljeno znanje nemščine. Z razvojem šolstva 

se je vse bolj uveljavljal pomen pedagoškega znanja in etične vloge učiteljev.  

Šoloobvezne otroke od 6. do 12. leta so razdelili v dve skupini. Učitelj je starejše poučeval 

dopoldan, mlajše pa popoldan. Istočasno je moral zaposliti učence z različnim znanjem v isti 

učilnici, ki so bile v župnijskih mežnarijah, v novozgrajenih šolskih stavbah ali pa v najetih 

šolskih prostorih. Pogoji za delovanje glavnih šol v večjih mestih so bili ugodnejši od tistih, v 

katerih so delovale trivialke. Glavnih šol je bilo veliko manj, prav tako je bilo manj tudi 

učencev, ki so jih obiskovali.  

Ker so učenci po končani šoli pridobljeno znanje hitro pozabljali, je šolska oblast uvedla in 

priporočila nedeljski ponavljalni pouk. Življenjskemu slogu večine prebivalstva je nedeljska 

šola ustrezala in je bila nekakšna dopolnitev nedeljskega krščanskega nauka. Ker je bil učni 

jezik v teh šolah materinščina, v predmetniku pa so bili tudi koristni nauki za vsakdanje 

življenje, jih je slovensko prebivalstvo toplo sprejelo. Nedeljske šole niso bile samo 

ponavljalne, ampak so kmalu postale tudi začetne in nadaljevalne. Glavni pobudniki za 

delovanje šol so bili največkrat duhovniki, ki so v njih tudi učili, če ni bilo drugega učitelja. 

(Slovenski šolski muzej, 1999)  
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2.2.2 Od marčne revolucije in pomladi narodov 1848 do razpada Habsburške monarhije 

1918 

Spomladi leta 1848 je v Evropi izbruhnilo množično nezadovoljstvo. V Habsburški monarhiji 

je padel absolutizem, zrušili pa so se tudi še zadnji ostanki fevdalizma. Narodi v večnacionalni 

državi so zahtevali svoje jezikovne in narodne pravice in poskušali uresničiti svoje dolgoletne 

zahteve. Revolucija je segla na vsa področja in radikalno prelomila s starim sistemom. Z 

odpravo podložništva in s sprejetjem ustave se je spremenil položaj državljana tudi v šolskem 

sistemu. Večletna prizadevanja pedagogov za preoblikovanje šolstva so leta 1848 prinesla 

konkretne rezultate. Reformatorji šolstva so v novih političnih razmerah pripravili vrsto 

zakonskih predlogov, ki so šolo približali duhu nove dobe. (Ministrstvo za šolstvo in šport, 

2007) 

Konec 19. stoletja je osnovnošolski pouk otrok v pisanju, branju in računanju dosegel tudi 

najbolj odročne kraje. Večalo se je število šol. Materialna podlaga za delovanje šol je bila 

neprimerno boljša kot v preteklosti. Osnovna šola je postala dostopna vsem. Dokončno se je 

uveljavila splošna šolska obveznost. S hitrim razvojem naravoslovnih znanosti in tehnike so se 

povečale tudi možnosti nadaljnjega izobraževanja. Gospodarski razvoj je zahteval tudi vrsto 

novih šol na srednji in višji stopnji izobraževanja.  

Emancipacija žensk je napredovala tudi na šolskem področju. Zlasti v učiteljskem poklicu je 

naraščala navzočnost žensk. Tudi na splošno je postal učiteljski poklic bolj cenjen. Učitelji so 

se povezovali v društva in se nacionalno prebudili. Vloga slovenskega jezika je bila odvisna od 

zastopanosti Slovencev v posamezni deželi.  

Kljub temu, da se je mreža šol močno razširila po vseh slovenskih pokrajinah in so bili konec 

19. stoletja skoraj vsi otroci uvrščeni v elementarno ljudsko šolo, so bile materialne razmere 

posameznih šol in možnosti nadaljevanja šolanja učencev po elementarni šoli še zelo neenake. 

Pouk v ljudskih šolah tako ni mogel biti enakovreden, ampak je bil z učnim načrtom prilagojen 

razvitosti šole. Ko so na prelomu stoletja potrdili metodično prednost pri pisanju v zvezke, je 

celo izbira osnovnih učnih pripomočkov opozarjala na razlike med šolami in posameznimi 

socialnimi okolji. Med uporabo šolskih tablic in šolskih zvezkov ni bilo več samo metodična, 

temveč tudi socialna razlika. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                       Batistič Kaja; diplomsko delo 

12 

 

Ljudska šola ni samo izobraževala, temveč tudi vzgajala. Bila je temelj za razvijanje otrokove 

duševne moči in potrebnih znanj za življenje. Kazni, tudi telesne, so bile še zelo pogosto glavno 

sredstvo discipliniranja. Učna snov je bila prilagojena praktični uporabi naučenega znanja, z 

učnimi metodami in uporabo učil, pa so želeli doseči  nazoren pouk. Na prelomu iz 19. v 20. 

stoletje je imela skoraj vsaka ljudska šola tudi svoj šolski vrt, za katerega je moral učitelj skupaj 

z učenci zgledno skrbeti. (Slovenski šolski muzej, 1999) 

2.2.3 Med obema vojnama (1918–1941) 

Po razpadu Avstro-Ogrske je na njenem ozemlju po koncu 1. svetovne vojne nastala tudi država 

Slovencev, Hrvatov in Srbov, kasnejša Kraljevina Jugoslavija. V tem času je z ustanovitvijo 

Univerze v Ljubljani slovensko šolstvo postalo celovit šolski sistem od vrtca do univerze. 

Slovenskemu šolstvu so bile v novi državi odprte nove možnosti razvoja.  

Jugoslavija je Slovencem, kljub pritiskom z velikosrbskim jugoslovanstvom, zagotavljala 

osnovne jezikovne pravice in kulturno avtonomijo ter predvsem odvrnila nevarnost popolne 

germanizacije. Vendar se je položaj slovenskega jezika na slovenskem etničnem ozemlju v 

šolah zunaj Kraljevine SHS povsod močno poslabšal, slovensko šolstvo pa je izginilo. 

Postopoma so jim odrekli pravico do osnovnošolskega izobraževanja v materinem jeziku. V 

osnovnih šolah je potekal najhujši raznarodovalni pritisk, ki je presegal narodnostne in 

jezikovne boje iz obdobja Habsburške monarhije. Na Primorskem je potekala močna 

italijanizacija slovenskega šolstva. Pouk v slovenskem jeziku so v cerkvenih zakristijah skrivaj 

ohranjali le najbolj zavedni slovenski duhovniki. Po nacistični priključitvi Avstrije k tretjemu 

rajhu so na Koroškem odpravili tudi še tako minimalno prisotnost slovenščine v šoli. Pouka v 

materinem jeziku niso imeli niti slovenski učenci v Porabju na Madžarskem.  

Med vzgojno-izobraževalnimi teorijami in koncepti so se v obdobju med vojnama najbolj 

uveljavile ideje kulturne pedagogike. Ta si je za cilj svojega prizadevanja postavila oblikovanje 

celovite kulturne osebnosti. Izhajala je iz krščanskega vzgojnega smotra in iz prepričanja, da 

proces vzgoje poteka s prevzemanjem določene kulture v celoti. Zavzemala se je za ohranjanje 

starih vrednot in razvoj človeka presojala zgolj po kulturnih dosežkih. Razvijala je idejo o 

nevtralni šoli, o navezanosti vzgoje na kulturo, ki pa naj bi bila neodvisna od politike, strank in 

ideologije. Učiteljevo delo ni bilo  vezano samo na učilnico, temveč tudi na njeno širše socialno 

okolje. Iz teh osnov so med obema vojnama začele nastajati prve ljudske visoke šole. Te so 
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skrbele za vzgojo celovitih kulturnih osebnosti. Po drugi strani pa so se v učiteljskih vrstah 

širile tudi radikalne levičarske ideje, ki jih v tem času že zasledimo v strokovnih učiteljskih 

revijah. (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2007) 

 

Slika 2: Iz šole domov (Okoliš, 2009, str. 7) 

Politični dogodki so vplivali tudi na razvoj šolstva. Slovensko šolstvo je imelo nedvomno 

najboljše razmere za razvoj v kraljevini SHS. Število šol se je v obdobju med svetovnima 

vojnama večalo. Po sprejetju vidovdanske ustave je bilo slovensko šolstvo posebej 

izpostavljeno unitarističnim jugoslovanskim pritiskom. Razvoj pedagogike je v šolsko življenje 

vnašal nove oblike in nazore pedagoškega dela. Velik vpliv so na učitelje imela pedagoška 

društva, ki so se na pobude samih učiteljev razširila prav v tem obdobju. Tako društva kot tudi 

posamezni učitelji so se ukvarjali s praktičnim pedagoškim delom v šoli in tudi ob njej. 

Učiteljstvo je bilo razdvojeno med idejnim in stanovskim bojem. Učiteljski poklic je še vedno 

zajemal vedno večji delež žensk.  

Slovensko šolstvo v Italiji, Avstriji in na Madžarskem je nazadovalo, kajti bilo je izpostavljeno 

vse večjim nacionalističnim pritiskom večinskih narodov. Slovencem je bila na teh območjih 
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odvzeta pravica do izražanja narodne identitete in s tem tudi pravica do elementarnega pouka v 

materinščini. Na Primorskem je bilo slovensko šolstvo po vzponu fašizma na oblast 

izpostavljeno tudi fizičnemu nasilju. Pouk v slovenskem jeziku so poslej v zakristijah po 

cerkvah ohranjali samo zavestni slovenski duhovniki.  

Narodna šola je v kraljevini Jugoslaviji od leta 1929 tudi na Slovenskem nadomestila pojem 

ljudske šole. Iz ideologije narodne troedinosti je gojila jugoslovansko narodno in državljansko 

zavest. Posebno mesto v šoli sta imela tudi vdanost dinastiji in religiozna vzgoja. Z Zakonom 

o narodnih šolah (1929) je narodna šola od 1. do 4. razreda postala enotna in obvezna po vsej 

državi. Narodna šola je dajala veliko uporabnega znanja za vsakdanje življenje. Poleg stalnega 

izpopolnjevanja učiteljev na raznovrstnih tečajih, se je tudi učna doba na učiteljišču podaljšala 

s štirih na pet let. (Slovenski šolski muzej,  2002) 

2.2.4 Med drugo svetovno vojno (1941–1945) 

6. aprila 1941 se je z nemškim napadom na Jugoslavijo začela vojna tudi v Sloveniji. Razlike 

med nemškim, italijanskim in madžarskim okupacijskim režimom so obstajale ne glede na 

sorodnost skrajno nacionalistične ideologije, ki so jo do slovenskega prebivalstva vodili. 

Njihovi cilji so bili sicer enaki, razlikovala pa se je predvsem njihova taktika uresničevanja. 

Povsod pa so v te namene uporabljali tudi šolstvo. 

Slovenska manjšina je bila v tem času izpostavljena najhujšemu narodnostnemu preganjanju, 

uporaba slovenskega jezika v šolah in v javnosti pa je bila na vseh ravneh povsod ukinjena in 

prepovedana. Nemški okupator je bil s postopki in metodami med vsemi najbolj brezobziren in 

nasilen. Vse sile je takoj usmeril v čim prejšnjo germanizacijo. Slovenske šole so takoj po 

zasedbi ukinili, slovenske učitelje in drugo inteligenco z duhovniki vred pa večinoma izgnali 

ali deportirali na prisilno delo v nemška delovna taborišča. Na okupiranem ozemlju so v začetku 

šolskega leta 1941/42 uvedli nemške šole in vrtce z nemškimi učitelji, ki niso imeli primerne 

pedagoške izobrazbe in niso znali slovensko, bili so pa zagrizeni nacisti. Slovensko govorico 

so strogo prepovedali tudi med odmori in prostim časom. Učence, ki so to kršili, so pogosto 

kaznovali telesno, še pogosteje pa sramotili. Nacistični vzgoji in germanizaciji je bila podrejena 

tudi vsebina pouka. Italijani so ravnali drugače.  
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Slika 3: Slovenska šola pod fašizmom (Primorski dnevnik) 

Na ozemlju, ki so ga okupirali, so ustanovili Ljubljansko pokrajino. Tam so Slovencem s 

posebnim statutom priznali kulturno avtonomijo. Bivši jugoslovanski šolski sistem je ostal 

nespremenjen, spremenili so le učne načrte za zgodovino, zemljepis in državoznanstvo ter 

popravili nekatere jugoslovanske učne knjige. S prirejanjem jezikovnih tečajev so italijanščino 

vsiljevali učiteljstvu in vsemu odraslemu prebivalstvu. V šolah so uvedli obvezni fašistični 

pozdrav, slovenske otroke in učitelje pa silili v fašistične mladinske in delavske organizacije. 

Šolske otroke so fašisti poskušali pridobiti z različnimi ugodnostmi in darili.  Med slovenskimi 

učitelji in učenci se je zlasti v Ljubljanski pokrajini porajal spontan odpor proti fašističnim 

ukrepom v šoli. Najhujši odpor sta povzročala prav prisila v članstvo v fašističnih organizacijah 

in fašistični pozdrav. S partizansko vojaško zmago so vsa območja, ki jih zunaj pomembnih 

prometnih komunikacij ni zasedla nemška vojska, prišla pod novo revolucionarno oblast. Ta je 

povsod, kjer je bilo mogoče, predvsem pa na podlagi do takrat delujočih šol, ustanavljala 

partizanske šole. Delovanje partizanskih šol je bilo v okupacijskih razmerah močno povezano 

z uveljavljanjem nove revolucionarne oblasti.  

Z italijansko kapitulacijo so se razmere na Primorskem korenito spremenile. Slovensko 

prebivalstvo je po dolgoletnem fašističnem preganjanju začelo spontano ustanavljati slovenske 

šole. Na podeželju so bile pod nadzorstvom revolucionarnih odborov OF, v večjih središčih pa 

so jih z dovoljenjem nemške okupacijske oblasti ustanavljali in vodili protikomunistično 

usmerjeni Slovenci. Jeseni leta 1944 so v Gorici obnovili popolno slovensko gimnazijo. V 

slovenskih šolah se je razvnel hud idejni boj. Ta je bil posledica revolucije in drugih medvojnih 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                       Batistič Kaja; diplomsko delo 

16 

 

razmer. Osvobodilni boj slovenskih komunistov je bil namreč prva faza komunistične 

revolucije. Idejni boj za komunizem in proti njemu, je pred koncem vojne potekal tudi v šolah. 

Z zmago revolucije se je ideologija boja za komunizem v šoli nadaljevala po vojni. Z ideologijo 

se je od tedaj napajal ves šolski sitem. (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2007) 

 

Slika 4: Partizanska šola (OŠ Dobje) 

2.2.5 Po drugi svetovni vojni (1945–1991) 

Po koncu druge svetovne vojne je šola z osvoboditvijo in zmago revolucije postala pomemben 

del državnega aparata za marksistično preobrazbo celotne družbe. Šolstvo ni bilo več samo 

stvar državne politike, temveč je postalo tudi ideologija vladajočega režima. Glavni namen 

celotnega šolskega sistema je bila podpora režimu na oblasti, ki je vsak poseg in vse spremembe 

v sistemu ocenjeval in tehtal z vidika ideoloških ciljev in koristi pri utrjevanju svoje oblasti.  

Po drugi svetovni vojni je prišlo v šolstvu do tako velikih sprememb kot v nobenem prejšnjem 

obdobju. Razvoj šolstva je usmerjal program Komunistične partije. Poudarek je bil na 

izobraževanju delavske in kmečke mladine ter na vzgoji tehnično-strokovnega kadra. Podlaga 

razvoju povojnega šolstva je bilo partizansko šolstvo iz obdobja med vojno, ki je temeljilo na 

posnemanju šolstva v Sovjetski zvezi in podrejanju njeni pedagogiki. Od vzgoje in 

izobraževanja so odstranili vpliv Cerkve, ki je bila na tem področju ves čas svojega obstoja zelo 

dejavna. Tako vzgoja kot pedagogika sta bili v celoti odvisni od politike. Pedagoški poklic je 

zahteval idejno opredeljene ljudi. V šolskih berilih je prevladovala borbena, partizanska 

vsebina, pred informbirojem pa so slavili predvsem sovjetsko zvezo, rdečo armado in Stalina. 
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Namesto verouka so v osnovnih šolah uvedli moralno vzgojo, v srednjih šolah pa pozneje 

samoupravljanje s temelji marksizma.  

Stara praznovanja so prilagodili novi vsebini. Vlogo nekdanjih monarhov v šoli je s praznovanji 

njihovih rojstnih dni zamenjal Titov kult ter druge množične mladinske prireditve, kot so Titova 

štafeta, kurirčkova torba, mladinske delavne brigade, srečanja in pogovori z borci NOB, 

pionirske igre, pionirski odredi na šolah, pionirski prapori … Ideologijo so v šolo vnašali tudi 

z izborom obveznega čtiva in odstranitvijo prepovedanih knjig iz šolskih knjižnic. 

 

Slika 5: Nagovor ravnatelja (Primorski dnevnik) 

Leta 1950 so ponovno uvedli osemletno šolsko obveznost. Del sedemletk so spremenili v nižje 

gimnazije, ki so, tako kot višje, postale štiriletne. Ruščina ni več bila obvezen tuji jezik, prevode 

ruskih knjig pa so zamenjali z domačimi in v program uvedli bralno značko. V osnovnih šolah 

so uvedli interesne dejavnosti. Z njimi so razširjali različne interese s področja kulture in športa. 

Prirejati so začeli športna tekmovanja na občinski, medobčinski in republiški ravni. V šolah so 

ustanavljali krožke, uvedli so počitniške kolonije, boljše je bilo tudi poskrbljeno za zdravstveno 

varstvo otrok. Kot neobvezen šolski predmet so uvedli gospodinjstvo, delovati so začele šolske 

kuhinje. Po letu 1960 so začeli uvajati tudi dopolnilni pouk za tiste učence, ki so zaostajali v 

znanju, ter podaljšano bivanje za tiste, ki so potrebovali varstvo ali popoldansko pomoč pri 

učenju.  
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Slika 6: Učenci tretjega razreda v šolskem letu 1959/60 (Stare slike Cerknica) 

Kljub temu, da je za Slovence v socialistični Jugoslaviji ob centralističnih pritiskih ves čas 

obstajala nevarnost kulturne in jezikovne unifikacije, so bile jezikovne razmere v slovenskih 

šolah stabilne. Kljub ideološkim pritiskom se je z uporabo slovenskega učnega jezika tako tudi 

v šolah krepila slovenska zavest.  

S porazom nacizma in fašizma so pravice osnovnošolskega pouka v maternem jeziku dobili 

tudi pripadniki slovenskih manjšin v Avstriji, Italiji in na Madžarskem. (Ministrstvo za šolstvo 

in šport, 2007) 
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2.2.6 V samostojni Sloveniji (1991–2004) 

Slovenski odpor proti jugoslovanskemu centralizmu se je pojavljal že v komunistični 

Jugoslaviji. Resnejše razmišljanje o slovenski samostojnosti pa so sprožili dogodki ob razpadu 

svetovnega komunizma in prve večstrankarske volitve v Sloveniji. Ko je 25. junija 1991 

Slovenija postala samostojna država, se je morala soočiti s temeljnimi strukturnimi 

spremembami na vseh področjih družbe. Z novo tehnologijo in globalizacijo komunikacij so 

nastale tudi večje možnosti za različne oblike učenja in izobraževanja. Razvil se je koncept 

»vseživljenjskega učenja in izobraževanja«, kar je na področje šolstva prineslo spremembe in 

reforme. Začele so se uveljavljati nove vrste izobraževanja. Poleg formalnega tudi neformalno 

izobraževanje  ̶  znotraj posameznih institucij, samoizobraževanje in e-izobraževanje. 

Predšolska vzgoja je svoje temelje postavila na novih teorijah osebnosti, izhajala pa je iz 

novejših socialnih in kognitivnih teorij otrokovega razvoja. Osnovno izobraževanje je iz 

osemletne z novo zakonodajo postopoma prešlo v devetletno šolo. V sistemu vzgoje in 

izobraževanja se je zagotovil razvoj splošne in posebne nadarjenosti otrok, zagotovljena pa je 

bila tudi skrb za otroke z motnjami v osebnem razvoju. Poleg državnega se je po letu 1991 

začelo hitreje razvijati tudi zasebno šolstvo. (Okoliš, 2009)  

 

Slika 7: Učenci osnovne šole Korena leta 1996 (OŠ Korena, obnovljena učilnica) 
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2.2.7 Od vstopa Slovenije v Evropsko unijo dalje (2004 ̶ 2013) 

Dejavnost vzgoje in izobraževanja se danes tako ali drugače dotika skoraj vsake slovenske 

družine, kjer so otroci, ki hodijo v vrtec ali šolo, odrasli, ki se strokovno izpopolnjujejo ali 

usposabljajo za življenje in delo, ali starejši odrasli, ki so morda vključeni v univerzo za tretje 

življenjsko obdobje. Uradni jezik poučevanja v slovenskih šolah je slovenščina.  

Osnovnošolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji izvajajo redne osnovne šole, osnovne šole 

s prilagojenim programom ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. 

Osnovnošolsko izobraževanje odraslih je organizirano v osnovnih šolah za odrasle in na 

ljudskih univerzah. Za tujce je organizirana tudi mednarodna šola. Osnovnošolsko 

izobraževanje poteka po programu devetletne osnovne šole, ki je členjena na triletja. Otroci se 

vključujejo v osnovno šolo s šestim letom starosti. Za otroke in mladino je šolanje obvezno in 

brezplačno. Ustanoviteljice osnovnih šol so občine.  

V prvem triletju imajo učenci istega učitelja za skoraj vse predmete; predmetni učitelji 

sodelujejo pri pouku le v povezavi z razrednim učiteljem pri športni vzgoji, glasbi, risanju, 

jezikih na etnično mešanih območjih in pri poučevanju neobveznega tujega jezika. V prvem 

razredu učence poučujeta dva učitelja, pri čemer je drugi predšolski vzgojitelj ali učitelj 

razrednega pouka. V drugem triletju  poučevanje vedno bolj prevzemajo predmetni učitelji: kot 

učitelji izraznih in športnih predmetov ter kot učitelji tujih jezikov. V tretjem obdobju (od 7. do 

9. razreda) poučujejo izključno predmetni učitelji. Učenci s posebnimi potrebami imajo v 

Sloveniji pravico do tri leta daljšega šolanja.  

Šolanje je brezplačno in obvezno za vse otroke. V prvi razred vstopijo otroci, ki so v 

koledarskem letu vpisa v šolo stari šest let. Starši lahko po zakonu izberejo javno ali zasebno 

šolo ali šolanje na domu.  
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Slika 8: Prvi šolski dan (OŠ Mislinja) 

Šolsko leto traja od 175 do 190 šolskih dni (odvisno od praznikov), od 1. septembra do 31. 

avgusta naslednje leto. Pouk se izvaja pet dni na teden. Najmanjše število ur je od 20 (prvi 

razred) do 30 (deveti razred) ali 32 v dvojezičnih šolah in šolah z italijanskim učnim jezikom. 

Obvezni učni predmeti v devetletni osnovni šoli so: 

 v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju: slovenščina, matematika, likovna vzgoja, 

glasbena vzgoja, spoznavanje okolja, športna vzgoja; 

 v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju: slovenščina, matematika, tuj jezik, likovna 

vzgoja, glasbena vzgoja, družba, geografija, zgodovina, naravoslovje, naravoslovje in 

tehnika, tehnika in tehnologija, gospodinjstvo, športna vzgoja, oddelčna skupnost; 

 v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju: slovenščina, matematika, tuj jezik, likovna 

vzgoja, glasbena vzgoja, geografija, zgodovina, državljanska vzgoja in etika, fizika, 

kemija, biologija, tehnika in tehnologija, športna vzgoja, izbirni predmeti, oddelčna 

skupnost.  

Med obvezne vsebine spadajo tudi dnevi dejavnosti, in sicer kulturni, naravoslovni, tehnični in 

športni dnevi. Učenci lahko izberejo tudi različne interesne dejavnosti v sklopu šole (športne 

aktivnosti, športna tekmovanja, šolska glasila, pevski zbor …). Šole nudijo posebne ure za 

nadarjene otroke in za tiste z učnimi težavami. Posebna pomoč se v šolah nudi tudi otrokom z 
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ovirami in primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter invalidnim otrokom. Šole 

organizirajo tudi jutranje varstvo ter podaljšano bivanje.  

 

Slika 9: Športni dan – plavanje (OŠ Bistrica, plavalne vsebine) 

Ocenjevanje poteka na podlagi ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnih načrtih in v 

skladu s predpisi o ocenjevalnih postopkih. Ocenjevanje je lahko pisno in ustno. Ocene so 

izražene opisno v prvem obdobju, v drugem obdobju opisno in številčno ter samo številčno v 

tretjem obdobju. Učenci in njihovi starši redno dobivajo informacije o napredku tekom šolskega 

leta. (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2007) 
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3 ANALITIČNI DEL 

3.1 Motiv učitelja v slovenski mladinski književnosti 

Kakšen je tipičen učitelj v posameznem obdobju v slovenski mladinski književnosti? Kako 

posamezni avtorji opišejo njegov videz, obleko, osebnost? Kako se obnaša, kako komunicira z 

drugimi, ter kakšen je njegov odnos do učencev, staršev? Kaj iz literature izvemo o njegovem 

osebnem življenju, izobrazbi?  

Preko izbranih, reprezentativnih mladinskih književnih del iz vsakega obdobja šolske 

zgodovine našega naroda bomo prikazali, kako se motiv učitelja kaže in spreminja skozi čas. 

Preko citatov iz literature bomo analizirali in pokomentirali posamezne zapise o učiteljih, nato 

pa se bomo navezali še na realne zgodovinsko potrjene situacije v slovenskem šolstvu.  

3.1.1 Med leti 1848 in 1918 

Slomšek je v svojem delu Blaže in Nežica v nedelskej šoli, ki je izšlo leta 1857, želel tedanjim 

učiteljem dati primere in nasvete, kako naj poučujejo in katere vsebine naj v svoje delo 

vključujejo. 

Učitelj, ki ga opisuje, tako ni realna osebnost, ampak zgled, ki naj bi ga tedanji učitelji imeli. 

Po Slomškovem mnenju je dober učitelj radoživ, prijateljski do otrok, prijazen, pri otrocih 

vzbuja vedoželjnost, radovednost in zanimanje za šolsko snov.  

Kakor ljubo sonce zemljo oživlja, ktero osije, tako naj vsak učitel šolo oveseljuje, v 

ktero pride. Učenik mertev ko les in merzel ko led – učenci pa živi kot ogenj, se 

slabo stikajo; serca učencov se učeniku tako dolgo odmikajo, da šola zmerzne, 

nauka cvet pomerje in dobrega sadu ne da. Iskreni šolski prijatel, kar vsak učitelj 

naj bo, ima naj oživnih iskric kupoma k redi za veselje in kratek čas, za resnico in 

nedolžno šalo alj špas, svoje učence za nauk vnemati in oživljati, zaspane dramiti, 

pridne podperati, da mu ne opešajo na sredi pota potrebnega poduka. (Slomšek, 

1857, str. 3) 
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Gospod učitel vsakemu černo tablico pa kerhel krajde podajo, se k veliki černi tabli 

vstopijo, rekoč: Lepa reč je pisati – popir po kurje razpraskati pa ni lepo. S krajdo 

poprej na tablice poskusite. (Slomšek, 1857, str. 8) 

Učitelj uporablja didaktične metode za učenje pisanja črk. Učenci najprej poizkušajo na tablice, 

šele nato na papir.  

 Bilo je še nekaj časa. Gospod kaplan novo pesem na tablo pišejo, gospod učitelj 

pa pervence rajtati vadijo, rekoč: V sedanjih časih znajo ljudje dobro rajtati; da 

vas kdo podrajtal ne bo, vam je iz glave šteti na vse kraje potreba. (Slomšek, 1857, 

str. 11) 

Učitelju pri poučevanju pomaga kaplan. Učence učita branja, pisanja, krščanskega nauka, pa 

tudi ravnanja v različnih življenjskih situacijah. Spoštovanje, ki naj bi ga imeli tako do učitelja 

kot do kaplana, je izraženo z besedo »gospod«. To kaže tudi na njun vzvišen položaj. Iz opisa 

gre slutiti, da je pouk potekal v isti učilnici za oba razreda. Učitelj in kaplan, sta si delo razdelila. 

Šolska snov se navezuje na potrebe iz vsakdanjega življenja.  

Gospod učitel grejo od enega k drugemu popravljat, kar ni bilo prav, ter jim kažejo, 

kako se lika potegne, pa steber za pismenko naredi. Tudi roko enemu pa drugemu 

peljajo. Potem k tabli stopijo pa učiti začno. (Slomšek, 1857, str. 15) 

Učitelj ima do vsakega učenca tudi individualen pristop. K vsakemu pristopi, mu pomaga. Ne 

gre zgolj za frontalno delo učitelja pred tablo, temveč se učitelj tudi osebno potrudi, da vsak 

učenec od ure odnese maksimalno. 

Pervo nedelo po svetih treh kraljih je bila tako huda zima, da je drevje pokalo. 

Gospod učitel so pred časom šolo odperli in rekli dobro zanetiti. Pervi so v šoli, in 

hitro iz zime blizo vroče peči stopiti ne dajo, rekoč: »Kdor iz zime na toplo hiti, ga 

rada glava boli; lehko na rokah in nogah ozebe. Boljši je nekoliko po jispi postopati 

pa si roke meti, dokler se ne vgrejejo.« (Slomšek, 1857, str.  35) 

Učitelj v zimskem času poskrbi, da so učenci na toplem. Poda jim tudi nasvete, kako je 

najpametneje ukrepati, ko si ozebel.  Med šolskimi urami učence pouči tudi o tem, kako se 

ognja obvarovati, kako skrbeti za zdravje, kako pomagati od strele zadetim … Učence učitelj 
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pouči tudi o sadjarstvu, gobarstvu, zvezdah, morju, različnih boleznih ter pravicah, ki jih ima 

cesar.  

»Še vas nobeno ni griže dobilo?« vprašajo gospod učitel. »Vsi smo še zdravi, hvala 

Bogu!« odgovorijo šolarji. – »Varite se; dnevi so gorki, noči pa hladne. Lehko se 

prehladite, posebno ki zvunaj spite. V postranskih farah zlo grižo imajo, po troje 

jih v eni hiši leži, in veliko jih je že pomerlo.« (Slomšek, 1857, str. 227) 

Dobrega učitelja za učence tudi osebno skrbi, zato jih ob epidemiji hude bolezni opozarja in 

hvali Boga, da je z njimi zaenkrat vse v redu. To pokaže, da mu je za otroke mar in jim želi vse 

dobro.  

 

Slika 10: Pustite otročiče k meni priti, zakaj takih je nebeško kraljestvo (Slomšek, 1857, str. 

1) 

Kljub temu, da je Slomškov učitelj pojem dobrega človeka in pedagoga za tisti čas, pa lahko 

današnjega bralca zmoti, da postavlja šolo na drugo mesto in obsoja domače šolsko delo, 

razlikuje med dekliškim in deškim ter v vsaki snovi išče krščanske nauke in poglede, ki močno 

vplivajo na tedanjega preprostega, globoko vernega slovenskega človeka.  

Slomšek predstavi učitelja, kot vsevednega, nezmotljivega. Izpostavi samo dobre, premišljene 

poteze. Zato ne moremo še govoriti o mladinski književnosti, temveč v tem primeru zgolj o 

religiozno-didaktičnih nasvetih strnjenih v zgodbo o šolanju Blažeta in Nežice v nedeljski šoli.  
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Gospod učitelj so vprašali: 

Kako se Kotniku godi? 

Hvalili so te in dejali, 

da si najboljših jeden ti. 

(Stritar, 1895, str. 45) 

 

Tudi Stritar je v svoji pesmi Bolni tovariš izpostavil učiteljevo skrb nad učencem, čeprav je 

gospod, ki ga vsi spoštujejo in onikajo. Kljub svojemu vzvišenemu položaju se zanima za 

zdravje in počutje svojih učencev in zna najti lepo besedo in pohvaliti. 

3.1.2 Med obema vojnama (1918 ̶ 1941) 

V času med leti 1918 in 1941 mladinska književna dela učitelje opisujejo kot stroge, 

spoštovanja vredne osebe, predvsem pa kot osebe, ki svojim učencem poleg redne šolske snovi 

posredujejo tudi znanja iz vsakdanjega sveta in jih učijo ravnanja v konkretnih življenjskih 

situacijah. Starši imajo do učiteljev spoštovanje in se v njihovo delo ne vtikajo. Učitelj, ki je 

moškega spola, nad učenci izvaja tudi fizične kazni, včasih docela neupravičeno. Učitelji za 

svoje delo niso potrebovali kakšne posebne izobrazbe, večinoma so bili to še vedno duhovniki 

in so delovali v farah. Šolstvo ni bilo obvezno, predstavljalo pa je določen luksuz, ki si ga lahko 

privoščijo le redki, najbolj zaslužni ali dovolj premožni. 

France Bevk v delu Otroška leta, ki je izšlo šele leta 1949, opisuje čase svojega otroštva. 

Spomin na svojega prvega učitelja strne z besedami:  

 Na nekaterega šolnika, ki me je kdaj učil, me veže lep spomin, a najlepši na mojega 

prvega učitelja. Otroci iz osmih vasi in naselij smo nabirali pri njem svojo prvo 

učenost. Komaj da smo vedeli za njegovo pravo ime, s katerim ga nikoli nismo 

imenovali, za nas je bil samo »naš učitelj«. V besedi »naš« pa je bilo toliko 

domačnosti in topline, kakor da je rastel z nami v naših gorah in ni prišel v našo 

faro že zrel od nekod od Gorice /…/ Bil je ves mlad, ko sem ga spoznal. Tako visoke 

postave, da mu je glava skoraj segala do nizkega stropa. Zdel se mi je velik kot 

gora, ko je med poukom z rokami na hrbtu hodil med klopmi in je le poredko sedel 

za mizo. Izpod podolgovatega obraza pod plavimi lasmi so mu toplo gledale sinje 

oči, prav tako topla mu je bila tudi beseda. Že na videz sta ga bila zgolj 
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prizanesljivost in dobrota. Nič takega ni bilo na njem, kar bi lahko tudi največjemu 

plašljivcu ne vzbujalo zaupanja. Biti je moral velik porednež, da je nad njim 

karajoče dvignil glas. In zgoditi se je moralo pravo hudodelstvo, da je prišlo do 

tepežke. (Bevk, 1949, str. 92 ̶ 94) 

 

Slika 11: Prvi učitelj (Bevk, 1949, str. 95) 

Kot nam Bevk pove, so otroci iz osmih vasi po znanje prihajali v faro k enemu učitelju. Čeprav 

nam v svojem opisu da vedeti, da je včasih iz strani učitelja prišlo tudi do tepeža, nam izpostavi 

njegovo dobroto, prizanesljivost in toplino. Učitelj že s samo pojavo in besedo pri učencih 

vzbuja zaupanje.  

Ilustracija nam učitelja predstavi kot visokega, urejenega, pražnje oblečenega človeka s 

kravato, ki predstavlja nasprotje revno oblečenemu učencu bosih nog.  

Ta ali oni negodnik je moral klečati ob peči ali pred tablo, četudi ne na ajdi. Naša 

šola je imela tudi palico. Na mizi je ležala tri pedi dolga, od rok uglajena, ravna 

leskovka. Z njo smo kazali črke na tabli, tuja mesta in reke na zemljevidu; hkrati pa 

je bila za strašilo. Kadar zgolj strah ni pomagal, je tudi zapela. Takrat, ko sem jaz 

hodil v šolo, to ni bilo nič izrednega /…/ Mene ta kazen ni nikoli zadela, trikrat ali 

kaj sem bil le »zaprt«. Po pouku sem za uro ali dve ostal v šoli, kjer sem s kakim 

zlatim naukom mazal strani v zvezku /…/ Nekateri učenci v zrelih letih slabo 
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govorijo o svojih učiteljih. Tudi o mojem prvem učitelju sem kasneje slišal hude 

besede. Nepridipravi ne morejo pozabiti palice in zaplenjenih pipcev, brglezov, 

ščurkovih skednjev in druge ropotije, s katero so se igrali med poukom. (Bevk, 

1949, str. 93) 

Kazni, ki so jih v tistem času izvajali učitelji so bile: klečanje ob peči ali pred tablo, tepež z 

leskovko, pisanje naukov po tabli po pouku … Čeprav avtor poudarja, da je bila palica v razredu 

največkrat zgolj za strašilo, ter, da jim ni bilo treba klečati na ajdi, lahko iz zapisanega 

razberemo, da so bile fizične kazni prisotne in da se celo avtorju ne zdijo pretirane, razlaga, da 

to v tistih časih ni bilo nič posebnega.  

Najlepše pa je bilo, ko nam je sede na prvi klopi pripovedoval stvari, ki jih ni bilo 

v šolskih knjigah. Največkrat o preteklosti in lepoti naše domovine. Ta je vstajala 

iz njegovih besed tako svetla in velika, da jo je komaj objela naša misel. Mnogo 

tega sem našel le še v knjigah, ki mi jih je dajal za branje. In teh ni bilo malo. (Bevk, 

1949, str. 94) 

Tipično za ta čas je bilo, da je bila v pristojnosti učitelja tudi vzgoja otrok, zato so v šolsko snov 

vključevali tudi veliko vsakdanje uporabnih stvari. Učiteljevo delo namreč ni bilo vezano zgolj 

na učilnico, temveč tudi na njeno širše socialno okolje.  

V istem obdobju slovenske zgodovine šolstva Josip Ribičič predstavi mišjega učitelja, ki se je 

ravno telesnega kaznovanja pogosto posluževal za ohranjanje svoje avtoritete in položaja v 

razredu. Učitelja opiše kot starega mišjaka, ki je v mišji šoli učil že leta. 

Pred učenci je stal učitelj in gledal nanje izza velikih očal, čeprav ni bil ne 

kratkoviden ne daljnoviden in so bila očala iz navadnega stekla. Nosil jih je zato, 

ker narede očala vsakogar bolj učenega, kot je v resnici. (Ribičič, 1931, str. 26) 
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Slika 12: Stari učitelj (Ribičič, 1931, str. 25) 

Učitelj je torej dal nekaj na svoj izgled. Delovati je moral učeno, čeprav v resnici ni imel nobene 

izobrazbe. S svojo podobo, fizičnimi kaznimi in govorjenjem je imel tako pred otroki kot starši 

neko vzvišeno pozicijo, ki jim je vzbujala strahospoštovanje.  

Tudi na ilustraciji lahko opazimo, da je učitelj naslikan v obleki z metuljčkom in zlatimi očali. 

Za hrbtom drži palico, izraz na njegovem obrazu pa je resen in strog. 

 

Slika 13: Discipliniranje (Ribičič, 1931, str. 27) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                       Batistič Kaja; diplomsko delo 

30 

 

Na ilustraciji so tako učitelj, kot učenci pražnje oblečeni. Tudi tukaj lahko vidimo učitelja, ki 

učenca drži za uho, za hrbtom pa skriva palico. Kaznuje ga v pričo celega razreda.  

 Ko je učitelj zagledal Miškolina in njegove starše, jim je šel naproti. Prijel je 

Miškolina za uhelj in ga vprašal: »No, ti, kako ti je ime?«. (Ribičič, 1931, str. 27) 

Že pri prvem stiku z otrokom učitelj pokaže svojo grobo naravo. V pozdrav ga prime za uhelj, 

da pokaže svojo nadvlado in ustvari strahospoštovanje.  

»Tiho!« je učitelj zavpil nanjo in jo grdo pogledal. »Sam naj odgovori, saj ni 

mutast!« In je Miškolina močneje stresel za uhelj: »No, ali bo že kaj? Ali boš 

povedal ali ne boš?«»Sedi pod lino med druge! In glej, da boš miren, če ne, bo šiba 

pela!«»Vidva pa, Mišon in Mišonka, takoj domov! Šolski red mi kvarita!« (Ribičič, 

1931, str. 27) 

Učiteljev odnos do staršev je prav tako grob in vzvišen. Svojo avtoriteto postavlja pred njihovo. 

S svojimi besedami ustrahuje tudi starše. Nanje si upa vpiti in celo v njihovi prisotnosti nad 

otrokom izvrševati svoje neprimerne metode. Učitelj starše celo nažene domov, saj mu kvarijo 

šolski red.  

»Preveč še nobenega nisem, vsakega še premalo!« je dejal učitelj. »Toliko ga bom, 

kolikor bo zaslužil! Brez šibe ni prave šole. Šiba je drugi učitelj. Česar prvi ne 

zmore, doseže ona. Mene so tudi s šibo učili.« (Ribičič, 1931, str. 27) 

Odnos med učiteljem in starši je bil zelo vzvišen iz strani učitelja. Starši se učitelju niso upali 

ugovarjati. Če so za svojega otroka želeli izobraževanje so morali dovoliti vse učiteljeve 

»vzgojne metode«, čeprav jih včasih niso osebno zagovarjali.  

Ta stavek so morali učenci trikrat vsi hkrati na glas ponoviti. Ako kateri izmed njih 

ni znal ponoviti dovolj glasno, je moral iti za kazen v temen kot klečat, ali pa je bil 

tepen. Tisti, ki so klečali v kotu, so tiho jokali, oni, ki so bili tepeni, pa glasno. 

(Ribičič, 1931, str. 28) 
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Če pri šolskem delu učenci niso bili tako uspešni, kakor je od njih zahteval učitelj, so bili 

kaznovani. Učitelj je uporabljal različne fizične kazni. Za kazen so čepeli v kotu ali pa so bili 

tepeni. 

Miškolin pa je moral iztegniti tačico in ga je učitelj trikrat švrknil po njej s tenko 

šibo, da ga je tačica do jutra skelela. Še bolj pa ga je skelela krivica, ker je bil 

tepen, čeprav je prav izračunal. (Ribičič, 1931, str. 28) 

Učitelj je učence pretepal s tenko šibo. Sam udarec je bil boleč, vendar je bilo včasih za učence 

huje to, da so bili tepeni brez posebnega vzroka, tudi če so prav izračunali. Gre za izživljanje 

odrasle osebe nad otroki.  

V obdobju med obema vojnama so se na Slovenskem najbolj uveljavile ideje kulturne 

pedagogike, ki si je za cilj postavila oblikovanje celovite kulturne osebnosti. V ospredju je bilo 

ohranjanje starih vrednot, cenjeni pa so bili predvsem kulturni presežki. Vse to pa je seveda 

jasno vidno tudi preko zapisov v mladinski literaturi, katera učitelje iz tega obdobja opiše kot 

spoštovane, avtoritarne moške, ki uživajo poseben status v družbi in kljub telesnim kaznim, ki 

jih vršijo kot vzgojno metodo nad otroki, zaradi nadpovprečne razgledanosti ohranjajo 

avtoriteto.  

3.1.3 Med 2. svetovno vojno (1941 ̶ 1945)  

Med drugo svetovno vojno je bilo slovensko ljudstvo na okupiranih področjih izpostavljeno 

najhujšemu narodnostnemu preganjanju. Raba slovenskega jezika je bila prepovedana in 

ukinjena. Slovenske učitelje so izgnali, v šolah pa izvajali ideološke pritiske nad otroki. Na 

italijanskih okupiranih ozemljih so uvedli fašistične pozdrave in jih silili v članstvo v fašističnih 

organizacijah. Tudi nemški okupator je na zasedenih ozemljih vse sile usmeril v čim prejšnjo 

germanizacijo. Vse to je pri slovenskem človeku vzbujalo odpor tudi do tujih učiteljev in 

njihovih pritiskov nad otroki.  

Tonček je vse počitnice odganjal misel na šolo kot nadležno muho. Zdaj se mu pa 

je zelo približala, ni se ji mogel izogniti. Saj ni toliko mrzil šole, ki mu je nudila 

marsikatero mikavnost, kot učitelja. Ta je imel že tak obraz – oliven z grmom črnih 

las – in tako ime – Pentasuglia – da mu že zaradi tega ni mogel biti po godu. In vse 

je kazalo, da sta Tončkov obraz in ime učitelju prav tako malo ugajala. Težko bi 
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bilo najti dva človeka, ki bi se tako nič ne razumela. Tonček je prav tako malo 

razumel učiteljevo italijanščino kot učitelj njegovo slovenščino. Razlika je bila v 

tem, da je učitelj od Tončka trdovratno zahteval pravilne odgovore. Tonček je bil 

prepričan, da ni njegova krivda, če ga Pentasuglia razglaša za najslabšega učenca 

v razredu. Poleg tega sta se prejšnje leto dvakrat hudo spoprijela. Obakrat zaradi 

nekih besed, ki bi same na sebi ne bile nič slabega, če bi ne bile slovenske. Kazalo 

je, da si zaradi tega nikoli več ne bosta prijatelja. Saj Tončku tudi ni bilo mnogo do 

učiteljevega prijateljstva. A v hudo napotje mu je hodilo tudi njegovo sovraštvo. 

(Bevk, 1948, str. 34, 35) 

Učitelji pouka niso izvajali v ljudskem jeziku in so vsako slovensko besedo strogo kaznovali. 

Otroke so žalili, z njimi fizično in psihično obračunavali. Učitelj je opisan kot neprivlačen – 

imel naj bi oliven obraz in grm črnih las. Govoril je v tujem jeziku in imel tuje ime. Trdovratno 

je zahteval pravilne odgovore in do določenih učencev gojil pravo sovraštvo. 

Razen tega so znali učitelji še na drug način priskutiti slovenski pouk. Ob vsaki 

priložnosti so govorili otrokom, da naj se le pridno uče nemškega jezika, ker bodo 

z njim v življenju daleč prišli. Imeli bodo mnogo lažji kruh. Zakaj s slovenskim 

jezikom se nikamor ne pride. Če znaš samo slovenski, si sposoben kvečjemu za 

kakega hlapca ali težaka. Taka stalna propaganda se je otrok seveda morala prijeti. 

Ni pa se oprijela le otrok, ampak se je premnogokrat oprijela tudi staršev samih. V 

resnici je bilo v praktičnem življenju takrat tudi res tako, kakor so trdili naši učitelji. 

S slovenščino nisi nikamor mogel, ker so naš jezik takrat povsod preganjali. 

(Voranc, 1942, str. 69) 

Učitelji so se na vse pretege trudili, da bi slovenščino prikazali kot neprimerno in učence tako 

odvrnili od uporabe le-te. Z znanjem slovenščine si lahko le hlapec ali fizični delavec. 

Propagirali so nemški jezik, govorili so, da bodo učenci le z njim nekam prišli. In vse to se je 

nekaterih res prijelo. Ne le učencev, ampak tudi staršev.  

Nekega dne smo dobili novega učitelja, ki ni znal ali ni hotel znati slovenski, 

dasiravno je imel slovensko ime. Dotihmal smo otroci v šoli slovenski molili, 

slovenski pozdravljali, s prihodom tega učitelja pa se je vse to nehalo. Najprej smo 

se morali naučiti nemški moliti pred poukom in po njem.  
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Hodili smo mimo učitelja in ga pozdravljali v nemščini. Ko nam je to že gladko šlo, 

nas je pohvalil in rekel: »No, zdaj ste šele postali ljudje.« (Voranc, 1942, str. 70) 

Čeprav je imel učitelj slovensko ime je nad otroki izvajal še bolj stroge ukrepe zoper uporabe 

slovenščine. Celo molili in pozdravljali so v nemščini. Po učiteljevih besedah so »postali ljudje« 

šele tedaj, ko jim je nemška beseda stekla do te mere, da so gladko pozdravljali v tujem jeziku. 

S tem učitelj pokaže, kakšno mnenje ima do lastnega naroda. Sramuje se ga in ga zaničuje.  

Nemški okupator je vse sile v šolstvu usmeril v čim prejšnjo germanizacijo. Slovenska govorica 

je bila prepovedana tudi med odmori. Vsaka kršitev je pomenila telesno kazen ali javno 

sramotenje. Učitelji so v učencih zbujali strah, sovraštvo, občutek nerazumevanja, krivic. Tudi 

sami opisi učiteljev iz mladinske literature tega obdobja nam dajo slutiti nepopularnost in 

negativen odnos, ki so ga učenci čutili do učiteljev. 

»No, vidiš. Uči jih, kar sama znaš! To bo dovolj. In tako jih uči, kot so drugi tebe 

učili. Saj se spominjaš.« 

Breda je molčala. Ni se mogla takoj odločiti. 

»Kaj te plaši?« je rekel komandir. »Tudi ponekod drugod učijo mladinke.« 

»Poskusila bom,« je Breda tiho rekla. 

»Poskusi! Če otrok ne naučiš drugega kot slovensko brati, bo že nekaj. To bo že kar 

mnogo. In o partizanih jim pripoveduj! O našem boju. Uči jih partizanskih pesmi! 

Saj jih znaš!« 

»Znam,« je rekla Breda. 

Komandir ji je toplo stisnil roko. 

Tako je postala učiteljica. Izpod pristriženih temno kostanjevih las in gostih obrvi 

so ji bolj resnobno kot kdaj prej sijale oči. Bila je plaha. Ko jo je kurir Damijan 

vodil z Vrha v Orešje, jo je vso pot spremljala bojazen, da ne bo kos svoji nalogi. 

Učenci so jo pričakali že na koncu vasi; vedeli so, da pride. Ko so jo v dolgem repu 

spremljali do šole, je imela od ganotja solze v očeh. (Bevk, 1963, str. 6, 7, 8) 
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Slika 14: Partizanska učiteljica (Bevk, 1963, str. 7) 

Z zmago partizanov so vsa območja, ki jih zunaj pomembnih prometnih komunikacij ni zasedla 

nemška vojska, prišla pod novo revolucionarno oblast, ki je povsod, kjer je bilo mogoče, 

ustanavljala partizanske šole. V teh šolah za poučevanje ni bila zahtevana nobena izobrazba. 

Potrebno je bilo učence naučiti brati, pisati in računati ter jih poučiti o partizanskem boju za 

domovino. Tudi učiteljica Breda, ki jo Bevk opiše je bila sprva partizanka, ki jo je komandir 

zaradi varnosti iz fronte raje postavil v vaško šolo. Ta učiteljica je totalno nasprotje tujim, 

osovraženim učiteljem. Je plaha, tiha, čustvena in resna. Svoji nalogi se z vso zagnanostjo 

posveti. Njena naloga je, da učence nauči kar sama zna na način, ki ga sama iz lastnih šolskih 

izkušenj pozna. Učenci jo v vasi množično pričakajo in jo pospremijo do šole. Tako v vasi, kot 

v šoli je zelo dobrodošla. Globoko je ganjena. Iz opisa njene zunanjosti ni poudarjena njena 

ženstvenost ampak zgolj preprostost in odločnost. Njeni lasje so kostanjevi, pristriženi, njene 

oči so resnobne, obrvi pa goste. Tudi na ilustraciji je opazna njena preprostost in milost. V roki 

ne drži šibe ampak aktovko. Njena obleka je preprosta. Izraz na obrazu izraža milino in skrb.  

Ta jim je z nožičem ostrila svinčnike. Ali pa je tiho hodila med klopmi in gledala v 

zvezke. Bilo je vse tiho. Le zdaj pa zdaj je kateri polglasno ponavljal besede, ki jih 

je pisal. Kadar se je tega zavedel, se je v zadregi nasmehnil. 

Učiteljico so imeli radi. Tudi Breda je imela rada svoje šolarje. Bila je njihova, kot 

je bila njihova tudi šola. Ta je imela svojo posebno zgodovino. (Bevk, 1963, str. 18) 
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Učiteljica je učencem pomagala, jim svetovala, jih opazovala med delom. V razredu je bila 

spoštovana in imeli so jo radi. Z disciplino ni imela težav, saj so se učenci sami zavedali kakšno 

srečo imajo, da je ona njihova učiteljica. Tudi učiteljica je imela rada svoje učence. Bila je 

njihova in tudi učenci so jo imeli za svojo.  

Iz opisanega je opazno stališče slovenskega avtorja do partizanskih šol in slovenskega jezika. 

Pri Bevku izstopa domovinski čut in sovraštvo do zatiranja našega jezika in tujega okupatorja.  

3.1.4 Po 2. svetovni vojni (1945 ̶ 1991) 

Zato sem si že prvi dan v prvem razredu ogledala učiteljičine čeveljce z visokimi 

petkami, njeno mehko žametasto rdečo obleko, skodrane črne lase. Tudi jaz bi bila 

rada taka. Učiteljica je bila tenka, visoka in zdela se mi je zelo pametna. Res je 

morala biti pametna, ker me ni kaznovala, ko sem nemirno stikala pod klopjo, 

pocukala sosedo na levi strani in potem še na desni, pogledala v torbico, če nisem 

pozabila kruha in jabolka za malico… Tudi jaz bi bila rada učiteljica, če že ne 

morem biti princeska z zlato kronico na glavi. Res je, učiteljica je bila zelo pametna, 

kot morajo biti vse učiteljice. Čutila je moj nemir in ker je vsak dan pri nas kosila, 

je vedela, da sem že lansko leto prebrala abecednik in Mohorjev koledar in Martina 

Krpana. (Brenk, 1979, str. 85, 86) 

Po umiku okupatorja s slovenskih tal tudi v mladinski književnosti oživi tematika prerojenega 

slovenskega šolstva, kjer so učitelji opisani kot prijazni, pametni, razumevajoči do otrok. Od 

tega obdobja naprej se v slovenski mladinski književnosti največkrat pojavijo ženske, kot 

nosilke učiteljske funkcije v razredu. Za razliko od preteklih, tujih, strogih, starih učiteljev, po 

drugi svetovni vojni prevladujejo mlade, razumevajoče, prijazne, lepe, urejene, pametne 

učiteljice. Kot ženske v otrocih vzbujajo materinski občutek. Poslužujejo se tudi novih 

didaktičnih metod. Takšna je tudi učiteljica, ki jo opiše Kristina Brenk. Otroci jo imajo za zgled, 

je prijazna in pametna.  
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Slika 15: Učiteljica (Brenk, 1979, str. 87) 

Tudi po ilustraciji sodeč, učiteljica deluje lepa, visoka, urejena, prijazna. Upodobljena je z 

živimi barvami, oblečena je v dolgo obleko. Tudi učenka je lepo oblečena. Lase ima prepletene 

v kite in pridno sledi učiteljici, čeprav sedi na pručki pred tablo, kar predstavlja vzgojni ukrep. 

Nič več ne zasledimo palice ali pa klečanja. Učiteljica otroka razume in ga drugače obravnava. 

Kljub svoji materinskosti, pa učiteljica ohranja spoštovanje in avtoriteto v razredu.  

V medvedji šoli so se učili o živalih. Ura je bila zelo zanimiva. Učitelj je kazal slike 

in oponašal živalske glasove. (Kovič, 1972, str. 15) 

V medvedji šoli so imeli športni dan. Seveda se ni nobenemu nič zgodilo. Samo 

Timika si je preščipnila uho in Josip Jupiter si je razparal levo hlačnico. Ampak kaj 

takega se zgodi na vsakem poštenem športnem dnevu. (Kovič, 1972, str. 42) 

Tudi pri primeru »medvedje šole« lahko vidimo drugačen, nov tip učitelja. Učence razume, se 

z njimi pogovarja, druži. Organizira jim športne dneve, skrbi, da se imajo v šoli lepo. Ure so 

zanimive, učitelj ne igra vzvišene figure ampak snov podaja na učencem razumljiv način. 

Učiteljevo delovanje ni vezano samo na čas, ko so učenci v šoli, ampak se zanima tudi za 

njihove izvenšolske dejavnosti. Je aktiven član vaške skupnosti.  
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3.1.5 V samostojni Sloveniji (1991–2004) 

Učiteljica 

Danes same težke besede ponavljam, 

danes se v črno oblačim vsevprek: 

moja prva učiteljica Pavla 

je končala svoj vek. 

Imela je oster visok glas, 

rdeče ustnice  in v roki šibo 

in se je sklanjala z njo nad nas, 

ko smo mi sklanjali raka in ribo. 

Pri njej smo dajali roke na klop, 

če je kdo le kakšno zakuhal, 

in meni pri petju je rekla: Pob, 

ti pa molči, ko nimaš posluha. 

Sicer pa je znala odkriti zvok 

v srcu kot na muževni svireli, 

da z njo smo odprtih oči in rok 

v talmune skrivnosti strmeli. 

Znala je za pridnost in za klepet 

najti hval in bunk pravo dozo 

in bila super, ko smo šli na izlet 

s konji in lojtrnim vozom. 

Zdaj je v deželi duš in duhov 

na svojem končnem izletu 

in spet razlaga nepredelano snov 

vsem svetnikom in Bogu očetu. 

Okrog nje se gnetejo spet 

učenci – krilatci za šolsko nalogo 

In kot nas je toliko let, 

Jih gleda milo in strašno strogo. 

(Pavček, 1998, str. 82) 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                       Batistič Kaja; diplomsko delo 

38 

 

Pavček v svoji pesmi opiše učiteljico kot milo in strogo hkrati. Čeprav se je včasih posluževala 

tudi fizičnih kazni, je znala tudi pohvaliti, v učencih zbuditi radovednost, občudovanje, 

zanimanje. Čeprav je v razredu s svojimi rdečimi ustnicami, visokim ostrim glasom in šibo v 

rokah delovala zelo strogo in avtoritarno, se je znala sprostiti in na šolskem izletu učencem 

razkrila svojo drugo, prijetno, človeško, »super« plat. Svojemu poklicu je bila predana do 

konca, njena smrt pomeni za bivše učence veliko žalost. Verjamejo, da se kljub koncu njenega 

življenja, njeno učiteljevanje nadaljuje v nebesih.  

To obdobje pomeni konec učiteljev, ki so fizično kaznovali otroke. Novi  učitelji so v veliki 

večini ženske – učiteljice, ki premorejo več potrpežljivosti, občutka za otroke, nežnosti. 

Učiteljice znajo pokazati več človečnosti, pred učenci se znajo sprostiti in postajajo bolj 

priljubljene.  

3.1.6 Od vstopa Slovenije v EU dalje (2004 ̶ danes) 

Z naraščanjem priljubljenosti učiteljic pada njihova avtoriteta. Pada pa tudi otroška želja po 

šoli. Šola jim ne pomeni veliko. Ker se starši z otroki ukvarjajo veliko več, kot so se nekoč, 

otroci ne čutijo želje po lastnem znanju.  

 »Vsi otroci morajo v šolo,« je rekla Eva z resnim glasom. »Sploh pa niso vse 

učiteljice tako stroge kot jaz. Obe moji učiteljici sta zelo prijazni.« (Sokolov, 2005, 

str. 6) 

V prvem razredu imajo otroci dve učiteljici in obe sta zelo prijazni. Na ilustraciji sta naslikani 

kot drugačni, urejeni in izobraženi. Videti je, da imata pred seboj otroke iz najrazličnejših 

družin, ki ju bosta sprejeli v razred. Vse je naslikano s toplimi barvami, da dobimo občutek 

modernosti, prijaznosti, pozitivnosti.  
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Slika 16: Prvi šolski dan (Sokolov, 2005, str. 13) 

Drugo jutro sta pred učilnico prvega razreda otroke in njihove starše čakali dve 

učiteljici. Miha se je postavil k Marku, najboljšemu prijatelju iz vrtca. 

»Dobro jutro,« je rekla ena od učiteljic. Imela je zelo prijeten glas. »Dragi otroci, 

najprej si bomo ogledali učilnico in malce poklepetali. Medtem bodo šli vaši starši 

na sestanek. Kasneje se nam bodo spet pridružili.« (Sokolov, 2005, str. 13) 

Učiteljica ima zelo prijeten glas, do otrok pristopa zelo previdno, v njih hoče vzbuditi zaupanje 

in občutek varnosti. Zaveda se, da je to njihov prvi, velik korak na poti v svet in je prvi vtis še 

kako pomemben. Otroci se med seboj poznajo že iz vrtca. 

Učiteljica je otrokom razkazala učilnico in jim razložila, kako se je v resnici treba 

vesti v šoli. 

Čez nekaj časa so v razred prišli očki in mamice. Otroci so jim še enkrat zapeli 

pesmico »Ko si srečen«. Tudi starši so peli, ploskali, se tolkli po kolenih, udarjali z 

nogami ob tla in vzklikali »HURA!«, da se je tresla šola! (Sokolov, 2005, str. 19) 

V šoli veljajo določena pravila in ta je učiteljica otrokom že prvi dan pojasnila. Tudi starši se 

aktivno vključujejo in vsi skupaj otrokom skušajo polepšati prvi šolski dan.  
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Pisatelj Tomo Kočar pa nam s svojega stališča opiše dogajanje v 3. razredu, kjer se učenci že 

dodobra spoznajo med seboj in izgubijo vsakršen strah pred šolo. Čeprav se iz njegovega 

pisanja zdi, da opisuje stanje v višjem razredu, ker omenja »plonkanje«, kemijo in izraze kot so 

»piflarka«, »tovarišica« … je iz zapisanega razviden »nov« odnos med učiteljem in učenci. 

Učitelj v razredu ne predstavlja nobene avtoritete. Opravlja zgolj vlogo preverjevalca znanja, 

kontrolorja, policista in redarja. Iz želje po sproščenem odnosu v razredu in priljubljenosti je 

zgubil na avtoriteti in obvladanju situacije.  

 

Slika 17: Obnašanje v razredu (Kočar, 2009, str. 10) 

Ker naju je začela tovarišica pozorno opazovati, mu nisem mogel nič reči. Zato sem 

ga uščipnil. Glasno je zatulil.  Vsi sošolci so se začeli smejati. Celo Polona, ki je 

piflarka in zato nosi očala. Tovarišica je zahtevala, naj se takoj nehava grdo 

obnašati. Ubogala sva jo. Šele ko se je obrnila stran, sva ji pokazala osle. (Kočar, 

2006, str. 9) 

Kočar šolsko situacijo v 3. razredu opiše kot zelo problematično. Učiteljica nima večje 

avtoritete v razredu. Njena beseda zaleže zgolj za trenutek. Za hrbtom se ji učenci posmehujejo, 

pačijo in počnejo »lumparije«.   

Tovarišica si je tačas že pomirila živce. Ko je videla, da smo drva spet znosili na 

travnik, se je začela tresti. Še malo se je šla usest pod drevo. Polona jo je vprašala, 

če nam bo povedala kaj o divjih rastlinah. Ker je piflarka, se hoče tudi med 
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naravoslovnimi dnevi učiti. Tovarišica nas je odpeljala na rob travnika. Tam smo 

nabrali veliko rastlin. Na žalost nam tovarišica ni vedela povedati njihovih imen, 

ker je nekje izgubila knjigo o njih. Na pamet jih žal ni poznala. (Kočar, 2006, str. 

30) 

Učiteljica pouka ne izvaja zgolj v razredu, učence odpelje tudi na bližnji travnik. Zaradi njenega 

slabega poznavanja snovi pa ura ni imela želenega učinka.  

Tovarišica se je razjezila in rekla Poloni, da je piflarka in naj bo že enkrat tiho. 

Tudi Polona je dobila čisto solzne oči in začela vpiti, da ji delamo krivico. Jaka je 

med tem ujel slepca in ga skril tovarišici v torbico. Doma bo gotovo prijetno 

presenečena, ko ga bo našla. Upam samo, da se je ne bo preveč prestrašil. (Kočar, 

2006, str. 31) 

Prvič, v tem obdobju naletimo tudi na zapise učiteljičinega psihičnega doživljanja. Otroci jo 

spravljajo ob živce, njeno telo se od jeze trese in na trenutke se mora oddaljiti in pomiriti. 

Včasih učencem celo reče stvari, ki jih ne bi smela. Učenci od nje pričakujejo več znanja, sama 

pa se zanaša na knjige, ki jih nima s seboj. Opisano je tudi neobvladovanje šolske situacije. 

Učenci se iz učiteljice norčujejo.  

Tovarišica je poskušala pomiriti vsaj naš razred. Ampak od enaindvajsetih palčkov 

je uspela ujeti samo Bena. Še on se je nehal pretepati le zato, ker je mislil, da je že 

odmor za malico. (Kočar, 2006, str. 38) 

Učenec učiteljice ni ubogal, ker bi v njem vzbudila občutek krivde, ampak, ker je mislil, da je 

odmor za malico. To še enkrat pove, da učiteljica nima avtoritete in jo učenci ne spoštujejo.  

Tovariš za kemijo je bil zelo razočaran. V naši šoli uči šele prvo leto in je za zdaj 

zelo navdušen za delo z otroki. (Kočar, 2006, str. 39) 

Še učenci sami imajo vtis, da je lahko učitelj za svoje delo navdušen le, če na šoli dela malo 

časa in še ni videl realne situacije. Delo učitelja, po njihovem mnenju, ne more nikogar 

navdušiti, ampak zgolj razočarati.  
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Učitelj je v današnji literaturi za otroke predstavljen kot izobražen človek, ki se zelo trudi, 

ampak mu včasih manjka več odločnost in samoobvladovanja. Iz želje, da bi otrokom šolo 

priljubil, zgublja avtoriteto in potrebno spoštovanje v očeh otrok. Manjkata mu odločnost in 

doslednost. 

3.2 Motiv učenca v slovenski mladinski književnosti 

Kakšen je slovenski učenec? Kako ga vidijo in doživljajo avtorji v različnih obdobjih razvoja 

slovenskega šolstva. Kaj mu pomeni šola? Kako jo doživlja? Kako posamezni avtorji opišejo 

njegov videz, obleko, osebnost? Kako se obnaša, kako komunicira z drugimi, ter kakšen je 

njegov odnos do učitelja, drugih učencev, staršev, šolske snovi?  

V izbranih mladinskih delih, ki smo jih razdelila v obdobja, bomo podrobneje pregledali motiv 

učenca. Preko citatov iz mladinskih del bomo analizirali in pokomentirali posamezne zapise o 

učencih, nato pa bomo poskušali potegniti vzporednice med zgodovinskimi dejstvi in v knjigah 

opisanimi dogodki.  

3.2.1 Med leti 1848 in 1918 

V obdobju med leti 1848 in 1918 motiv učenca v slovenski književnosti najdemo v 

Slomškovem delu Blaže in Nežica v nedeljski šoli. Sicer še ne moremo reči, da gre za mladinsko 

književnost, temveč bolj za religiozno literaturo napisano v pomoč učiteljem pri izvajanju 

pouka v nedeljskih šolah. Avtor v knjigi opiše ideal preprostih, kmečkih, slovenskih šolarjev, 

poda opis šol, predstavi pa tudi didaktične metode ter postopke, ki jih predlaga svojim 

učiteljskim kolegom za kvalitetnejše izvajanje pouka.  

Blažetu in Nežici od veselja serce trepeče. Grajski sluga jima na večer novo obleko 

prinese. Na ravnost se preoblečeta; in ker se jima prav čedno prileže, gresta z 

hlapcom v Kamnik se milostivi gospodi zahvalit. Lojze jima že nasproti pride, potem 

pa prinese šolskih bukvic, papirja, peres in drugih reči, več kot je bilo potreba. 

Veselo domov pridirjata in ne moreta nedele dočakati, da bi le skoraj v šolo šla. 

(Slomšek, 1857, str. 4, 5) 

Šolanje je bilo v tistih časih privilegij izbranih in z veliko hvaležnostjo sta ga doživljala tudi 

deset in enajstletna otroka kmečkega rodu, Blaže in Nežica. Možnost šolanja jima je ponudil 
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gospod kaplan, ker sta pomagala Lojzeku, sinu Kamenskega gospoda in ga rešita pred smrtjo. 

Priskrbijo jima šolske pripomočke in primerno obleko. Veselje in neučakanost, da gresta v šolo 

je neizmerno.  

Vmijeta se, preoblečeta, in preden gresta, očetu pa materi roko poljubita. Oče ju 

lepo podučijo, rekoč: v šolo bota hodila, ne, da bi se gerdih reči naučila. Kaj 

pomaga veliko znati, pa se slabo zaderžati – glave prebrisane, serca pa gerdega 

biti – znati pisati in brati, vsakemu odgovor dati, moliti pa ne! – Ako bi kdaj od vaju 

kaj takega včakal, stopiti bi vama v šolo ne dal. Zatorej vama naročim: 

Pozdravita vsakega gredoč: Hvalen bodi Jezus Kristus: Blaže pri teh besedah 

klobuk privzdigni. Znanja z nikomur ne delajta, preden očeta alj matere ne 

pobarata. 

V šoli bodita pametna, iz bukvic skerbno berita, dokler učbenika v šolo ni. Vsih 

norcev se varujta, ki jih šolarji znajo. 

Zahvalita Boga pri sveti maši za to, kar sta se naučila. Več ko znata in bolj ko vaj 

hvalijo, ponižnejši bodita, Bog nas bo za toljko ojstreje sodil, za koljkor več znamo, 

ako dobrega ne storimo. Moj oče me scer niso v šolo dali, kar je meni škoda; naučil 

sim se pa teh naukov pri neki šolski pridigi, ko so jo rajni gospod fajmošter imeli. 

Zdaj so ravno vama prav. Naj od vaju kaj slabega čujem, mi više v šolo ne pojdeta.« 

(Slomšek, 1857, str. 5, 6) 

Oče je postavljen, kot glava družine. Čeprav sam ni hodil v šolo, iz pridig, ki jih je slišal v 

cerkvi, daje svojima otrokoma poduke, kako se je treba obnašati. Znanje postavlja na drugo 

mesto. Bistvo vidi v pokornem življenju in sledenju krščanskemu nauku. Treba je biti dober, 

poslušen, ponižen in veren. Samo tako si lahko dober človek in učenec. Zagrozi jima, da v šolo 

ne bosta hodila, če bo karkoli slabega od njiju slišal.  

Izvolili so izmed drugošolcov prav pridnih in pametnih fantov in deklic, ter so 

vsakemu stolu mladenčev oskerbnika, oskerbnico pa dekletom dali. Oskerbniki so 

imeli: 

Učence v svojem stolu pred šolo izpraševati. 

Po nauku jim v bukvicah pokazati, če je bilo potreba. 
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Ako kogav tistem stolu v šolo ni bilo, v svoj zaznamik (katalog) postaviti in gospodu 

odrajtati. 

(Slomšek, 1857, str. 9) 

Vsakemu drugošolcu so določili prvošolca, katerega je moral spraševati, mu po potrebi dodatno 

razlagati šolsko snov. S tem so želeli krepiti medsebojno pomoč, hkrati pa so tako svojo 

odgovornost razdelili med otroke, saj so imeli drugošolci do prvošolcev določeno odgovornost. 

Morali so zapisovati prisotnost in to tudi sporočiti učitelju in kaplanu.  

V božičnih svetkih se Blaže in Nežica doma pridno učita, a tudi k spovedi in svetemu 

obhajilu vredno pripravljata. (Slomšek, 1857, str. 17) 

»Pridni« šolarji se seveda tudi med prazniki doma učijo in se pripravljajo na krščanske 

dolžnosti.  

Vam zdaj pokazati želim, vi odrašeni mladenči, kako se zakladi (šaci) kopajo. Ob 

nedelah in praznikih grejo dekleta v farovško kuhinjo se kuharije učit, mi pa 

pojdemo v sadunosnik, jim kaj za kuho pripravit. (Slomšek, 1857, str. 106) 

Čeprav deklice šolo obiskujejo, enakopravnosti Slomškov model popolne nedeljske šole ne 

predstavlja. Šolske dolžnosti se razlikujejo glede na spol učencev. Poleg redne šolske snovi, ki 

je vsem skupna, jih v nedeljskih šolah učijo tudi praktičnih, življenjskih stvari. Deklice se v 

farovški kuhinji učijo kuhanja, fantje pa sadjarstva.  

Tudi družba na poti iz šole je strogo definirana. Ne spodobi se, da skupaj gresta fant in dekle, 

ki nista v sorodu.  

Kakšna je bila realna situacija v šolstvu v tem obdobju lahko le ugibamo. Vsekakor pa je bila 

dostopnost šole le redkim, izbranim velik razlog za primernejše obnašanje pri pouku, 

intenzivnejše šolsko delo in spoštovanje učitelja. Ta je imel v kraju posebno spoštovanje in 

funkcijo, saj je lahko otroke naučil modrosti, ki jim bodo veliko pripomogle v življenju.  

Učenci so se bali staršev, učitelja in Boga, to pa je bilo dovolj, da so k šolskim stvarem pristopali 

bolj previdno, hvaležno in pokorno. 
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Bolni tovariš 

 

Kako ti je, Andrejče? – Bolje? 

Veliko bolje, to je prav; 

Vsal skoro boš, na vrt, na polje 

In v šolo šel krepak in zdrav. 

 

Gospod učitelj so vprašali: 

Kako se Kotniku godi? 

Hvalili so te in dejali, 

Da si najboljših jeden ti. 

 

Te jagode sem ti prinesel, 

Ki sem jih to jutro jih nabral; 

V torilce to jih bom iztresel, 

Kaj boljšega bi rad ti dal! 

 

Še drugi pridejo za mano, 

Vsa šola rada te ima; - 

Zdaj grem, nalogo danes dano 

Mudi se zdelati doma. 

(Stritar, 1895, str. 45) 

Učenca skrbi za zdravje in počutje svojega sošolca. Obišče ga na domu in mu v dar prinese 

jagode. Pove mu, da ga učitelj hvali in sprašuje  za njegovo počutje. Napove obisk tudi ostalih 

sošolcev. Pesnik izpostavlja vrednote, ki so bile v tistem času cenjene, kot so pomoč bližnjemu, 

dobrota, skrb in vestnost do šolskega in domačega dela. Učencu se od bolnega tovariša mudi 

domov pisati šolsko nalogo. Pesem naj bi nagovarjala otroke iz tistega časa z zgledom dobrega 

šolarja, ki je dober, sočuten, prijazen, skratka združuje vse pozitivne vrednote, h katerim naj bi 

vsi šolarji stremeli.  
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Prvič v šolo 

 

Pojdi zdaj, pa priden bodi, 

Da se boš naučil kaj; 

Sveti duh te sinek vodi, 

On razum ti pravi daj. 

 

Možu treba bistre glave, 

Da ga čislajo povsod; 

On le ima kaj veljave, 

Butec se potiska v kot. 

 

Na odkazano ti mesto 

Sedi, pa na klop roke; 

Ne šepeči, pazi zvesto, 

Kaj učitelj govore. 

 

Kar oni vele ti, stori; 

Vprašan, gledaj jim v obraz, 

In na moško odgovori! – 

Zdaj pa pojdi; zadnji čas! 

(Stritar, 1895, str. 59) 

Starši pošiljajo otroka v šolo z zahtevo, naj bo priden, da se bo kaj naučil. Veliko vlogo ima 

vera, zato starši prosijo tudi Svetega duha, naj sina vodi in mu da pravi razum. Da si moški 

pridobi čast potrebuje bistro glavo in veliko znanja. Učenec mora v šoli sesti na določeno mesto, 

roke imeti na klopi, ne sme klepetati in mora pozorno poslušati učitelja. Starši mu svetujejo 

tudi, naj učitelja v vsem uboga in naj se drži manir, ko z učiteljem komunicira.  
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3.2.2 Med obema vojnama (1918 ̶ 1941) 

Miškolin je sedel med součence in vse, kar je videl se mu je zdelo imenitno. Tudi 

učenje ga je veselilo, ker je bil ukaželjen. (Ribičič, 1931, str. 27) 

Učenec je opisan kot vedoželjen, navdušen in vesel, ker je končno smel v šolo.  

 

Slika 18: Miškolin (Ribičič, 1931, str. 33) 

V odmorih so se igrali. Igrali so se največkrat igo: miš in mačka. Eden izmed njih 

je bil mačka in je druge lovil. Gorje mu, ki ga je ujel! Našteli so mu jih petindvajset. 

Ta igra je bila zelo koristna, ker so se učenci vadili bežati in se skrivati pred mačko. 

(Ribičič, 1931, str. 28) 

Med odmori so se učenci igrali tudi zelo grobe igre, vendar je izpostavljena koristnost takih 

iger, saj tako urijo življenjsko potrebne veščine.  
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Slika 19: Med igro v odmoru (Ribičič, 1931, str. 35) 

Miškolinu je šola vedno bolj ugajala. Rad je hodil v šolo in vsak dan je postajal bolj 

učen. Učitelj je bil strog in je Miškolina večkrat kaznoval, da je prinašal maroge 

domov. A to mu ni jemalo veselja do šole. Mislil si je: »Že mora tako biti. Saj je bil 

tudi moj oče tepen, ko je še hodil v šolo. Morda še večkrat kot jaz.« (Ribičič, 1931, 

str. 28) 

Kljub temu, da je bil učitelj zelo strog, da je učence pretepal in jih na najrazličnejše načine 

kaznoval, je bila šola med učenci priljubljena. Učenci so radi zahajali v šolo in tako postajali 

vse bolj učeni. Znanje je takrat pomenilo veliko vrednoto. Učenci so se tolažili s tem, da so bili 

v šoli pretepani tudi njihovi starši in da tako očitno že mora biti.  

Baje – tako sem slišal – se nekateri paglavci boje šole in učitelja. Jaz se nisem bal 

ne šole in ne učitelja. Pri nas so govorili o šoli le z veliko hvalo, prav tako so cenili 

tudi učitelja, ki bosopetcem vtepa znanje v glavo. Pred šolo in učiteljem me je takrat 

strašil samo sosedov hlapec … Ta je trdil na vsa usta, da učitelj mlati učence kot 

snope in jih za vsak nič daje klečat na ostro ajdo … (Bevk, 1949, str. 92) 

Tudi Bevk v delu Otroška leta pove, da so v tistem času učenci cenili učitelja, ki je otrokom 

vlival znanje in nasploh hvalili šolo. Le malokdo si je upal glasno spregovoriti o fizičnih kaznih, 

ki so jih učitelji tedaj izvajali nad učenci. To je bilo nekaj običajnega in omembe nevrednega. 
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3.2.3 Med drugo svetovno vojno (1941 ̶ 1945) 

Med drugo svetovno vojno so se pritiski s strani okupatorjev in z njihove strani postavljenih 

šolnikov vršili tudi nad učenci v osnovnih šolah. Pouk se je na zasedenih ozemljih izvajal v 

tujem jeziku, uporaba slovenščine je bila prepovedana in kazniva. 

Zamislite si, kako je bilo Tončku, ki je znal od doma samo slovenski, ko je prvič 

prišel v šolo. Ves majhen in plašen je sedel pred učiteljem, ki mu je govoril v tujem 

jeziku. Gledal ga je, gledal in ga nič ni razumel. Ko se je naučil črke in začel brati, 

mu iz čitanke ni pela domača beseda, marveč italijanščina. (Bevk, 1948, str. 6) 

Učenec se je ob prihodu v šolo moral spopasti z velikim strahom. Učitelja, ki je stal pred njim 

in mu govoril v tujem jeziku, ni čisto nič razumel, hkrati pa se je počutil majhnega in plašnega. 

Tudi knjige in berila, ki jih je imel, niso bila slovenska. Tuja beseda pa na učence ni delovala 

ravno motivacijsko.  

Učenci so morali govoriti italijanski, četudi so bili Slovenci. Taka je bila zahteva 

in zapoved. Ne samo med poukom in z učiteljem, temveč tudi med seboj v odmorih 

in pri igri na šolskem dvorišču. Kdor je spregovoril slovenski je bil kaznovan. 

Fašisti pa so hoteli še več. Slovenski otroci naj bi govorili italijanski tudi doma, na 

cesti, kjerkoli. (Bevk, 1948, str. 7) 

Učenci so morali v tujem jeziku govoriti med poukom, pa tudi med odmori in v prostem času. 

S pritiski na otroke in njihove starše so želeli fašisti doseči, da bi italijanščina zavladala tudi v 

slovenskih domovih. Kazni so bile hude in v vsakem razredu so imeli učitelji med učenci  

izdajalca, ki jim je poročal o prekrških ostalih sošolcev.  

Oreški šolarji so torej z vso pravico govorili: »naša šola« in »naša učiteljica«. Tudi 

tisti, ki bi se rajši potepali in igrali, so se sprijaznili s poukom. V prejšnji šoli so 

razumeli le malo tega, kar so se učili, zdaj se je še trdoglavcev prijelo nekaj 

učenosti. Že zato, ker je bila Breda z njimi prijateljsko dobra. Če ji je kak porednež 

hotel ponagajati, so vpili nanj z vseh strani, da je osramočen stisnil glavo med 

ramena … (Bevk, 1963, str. 13, 14) 
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V partizanskih šolah je bila situacija drugačna. Učenci so se zavedali vrednosti slovenske šole. 

Šolo in učiteljico so imeli za »svojo«. Ker je bil pouk v slovenskem jeziku, se je vsakogar 

prijelo nekaj znanja. Tudi učiteljica je bila prijazna in prijateljska, kar je izpostavljeno kot 

popolno nasprotje tujim učiteljem s palico v roki. Za red in disciplino so učenci sami poskrbeli. 

Če je kdo želel ponagajati, so ga drugi šolarji opozorili, da se to ne dela.  

In šolarji so prepisovali. Eni z glavo postrani in z jezičkom med zobmi. Drugi 

vzravnani, kot da so požrli metlo. Oči so jim spavale zdaj na tablo, zdaj zopet na 

zvezek. Tu pa tam je bilo slišati drsanje gumic. Ali pa je naredilo trk! – kadar se je 

zlomila konica svinčniku. Plašne oči so se proseče ozrle v učiteljico. (Bevk, 1963, 

str. 18) 

Šolarji so prepisovali s table. Kako sedijo ni bilo pomembno. Nekateri so sedeli vzravnano, 

drugi so imeli glavo postrani in jezik med zobmi. Nihče jim ni vsiljeval pokončne drže in 

vojaškega reda med šolskim delom. Slišati je bilo le radiranje in pokanje konic svinčnikov, 

kljub temu, da nad njimi ni prežal nihče s šibo. Spoštovanje do učiteljice je bilo veliko.  

3.2.4 Po drugi svetovni vojni (1945 ̶ 1991) 

Rada bi hodila v šolo. Zato so me vpisali v prvi razred, ko mi je bilo šest let. Mislila 

sem, da bom v šoli izvedela veliko novega in vse, česar ne vem. Vendar ni bilo tako 

lepo in ne tako, kot sem si želela. Vse deklice in dečki, ki so sedeli v klopeh, so 

nepremično gledali na črno tablo, na katero je učiteljica počasi risala bele črke: i, 

u, n, m … (Brenk, 1979, str. 84) 

Šestletna učenka je nad šolo razočarana. Predstavljala si jo je drugače. V razredu je vladala 

velika disciplina, učenci in učenke so sedeli v klopeh in nepremično strmeli v tablo.  

Res je morala biti pametna, ker me ni kaznovala, ko sem nemirno stikala pod klopjo, 

pocukala sosedo na levi strani in potem še na desni, pogledala v torbico, če nisem 

pozabila kruha in jabolka za malico… Tudi jaz bi bila rada učiteljica, če že ne 

morem biti princeska z zlato kronico na glavi. (Brenk, 1979, str. 85) 
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Kljub temu, da je bila učenka nemirna, moteča in radovedna za vse razen za šolsko snov, je 

učiteljica ni kaznovala, kot bi bilo pričakovati. Razumela jo je. Zato je v učenkinih očeh 

učiteljica postala vzor, želela si je biti kot ona.  

Učenec se torej ni počutil ustrahovanega, ampak je kljub temu imel do učiteljice veliko 

spoštovanje in jo cenil. V razredih je vladala disciplina in hkrati toplina, ki so jo učenci čutili 

do učiteljice, ki je bila sposobna razumeti njihovo občasno živahnost in otroško razposajenost.  

3.2.5 V samostojni Sloveniji (1991 ̶ 2004) 

Prvič v šolo 

Tisto leto naša mačka 

je imela mlade tri. 

Vsak je zase bil igračka 

in zatorej tiste dni 

nisem rad, nič ni rad poslušal, 

da bom kmalu šolo okušal. 

 

Pa so hlače mi sešili 

in kupili mi klobuk 

staro čitanko dobili 

in dejali mi v poduk: 

zbogom zdaj in srečno pot, 

da postaneš kdaj gospod. 

 

Jaz pa tisti dan razreda 

nisem videl ne klopi 

in še dolgo abeceda 

so bile mu muce tri: 

z njim v hosti smo se skrili 

in po svoje se učili. 

 

A ta šola, bogme da, 
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strašno slaba je bila: 

strgala klobuk in hlače 

-moje lepe nove hlače!- 

in ostal sem teleban, 

kot sem še današnji dan.« 

(Pavček, 1998, str. 16) 

 

V tem obdobju smo priča novemu liku šolarja, ki šole ne pričakuje z veseljem. Bolj zanimive 

so mu druge stvari. Kljub temu, da ga starši popolnoma opremijo (nov klobuk, hlače, čitanka) 

in mu dajejo poduke, kako bo lahko samo s šolanjem v življenju nekaj postal, ne gre v šolo in 

to mu seveda ne prinese nič novega. Šolar tako živi s posledicami svojih dejanj. Njegova 

svojeglavost in neposlušnost sta kaznovani.  

Novi mož 

Do včeraj ni Darko poznal 

niti ene lekcije 

iz zemljepisa, 

prirodopisa, 

dramatike, 

matematike, 

biologije 

ali kemije 

niti iz fizike, 

(lizal je lizike!) 

kaj šele iz slovnice 

in iz skladovnice 

drugega znanja, 

kot so vprašanja 

lepopisa, 

dobrega vtisa, 

reda, 

ugleda razreda, 
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tišine 

in discipline, 

sedenja pri miru 

in tako dalje 

in tako dalje. 

 

A včeraj je Darko postal 

mož, 

pravi, resnični, veliki mož: 

z zadnjimi novci 

zbarantal je s trgovci 

za zvezek, 

radirko, 

berilo 

šestilo 

peresce, 

črnilo, 

in torbo veliko. 

(Postavimo piko.) 

 

Tako oborožen, 

gotovo bo zmožen 

spoznati vse lekcije 

iz zemljepisa, 

prirodopisa, 

dramatike, 

matematike, 

biologije, 

kemije, 

fizike, 

(Adijo lizike!) 

kakor iz slovnice 

in iz skladovnice 
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drugega znanja, 

kot so vprašanja 

lepopisa, 

dobrega vtisa, 

reda, 

ugleda razreda, 

tišine 

in discipline, 

sedenja pri miru 

in tako dalje 

in tako dalje. 

(Pavček, 1998, str. 17) 

 

Čeprav učenec pred vstopom v šolo ni imel nobenega znanja iz šolskih snovi, ni znal sedeti pri 

miru in biti tiho, je z nakupom šolske torbe pridobil na samozavesti in postal pravi mož. Šolo 

nestrpno pričakuje, saj ve, da bo sposoben pridobiti vsa znanja in se posloviti od lizik. Učenec 

je predstavljen kot samostojen, samozavesten in odločen.  

 

Kobilice v glavi 

V šoli pravijo, da nič ne znam. 

Da nisem zbran – 

da sem raztresen. 

Da sem preveč razigran 

in nikoli dosti resen. 

 

Res imam slabe ocene – 

Moje misli so kot zelene kobilice! 

Nikdar niso pri miru – 

Švigajo prek ovir, 

Ne marajo lesti po tiru, 

Skočijo čez okvir! 
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(Gregorič, 1997, str. 29) 

Barbara Gregorič nam v svoji pesmi predstavi šolarja, ki je nemiren, ima slabe ocene in ni 

zbran. Svoje misli opiše kot zelene kobilice, ki skačejo zdaj sem, zdaj tja. Učenec se tega 

zaveda, vendar ostaja kljub temu zvest samemu sebi. Takšen je in ne misli se spreminjati.  

 

Slika 20: Kobilice v glavi (Gregorič, 1997, str. 28) 

Tipičen učenec v obdobju samostojne Slovenije je torej samozavesten in uporniški, toda šolo 

dojema kot zakladnico znanj. Njegove lastne odločitve imajo posledice, s katerimi se bo moral 

soočiti sam.  

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                       Batistič Kaja; diplomsko delo 

56 

 

3.2.6 Od vstopa Slovenije v EU dalje (2004 ̶ danes) 

Od vstopa Slovenije v Evropsko unijo pa v slovenski mladinski književnosti najdemo drugačen 

motiv učenca. Nič več nismo priče prestrašenemu, tihemu otroku, ampak se samozavestnost in 

zavedanje lastne pomembnosti pri otroškem liku stopnjujeta do te mere, da postavi sebe v 

najpomembnejšo šolsko vlogo. Učitelj v razredu ne predstavlja več nikakršne avtoritete v 

otroških očeh.  

»Jaz šole ne rabim! Knjige mi bereta mami in ati.«  

»Jutri bom bolan,« je rekel Miha. »Šola pač ni zame.« (Sokolov, 2005, str. 6) 

Učenec noče v šolo, ker ne čuti potrebe po znanju. Raje ima, da mu knjige berejo starši. 

Svojeglavo se odloči, da bo zbolel in se tako izognil šoli.  

»Jutri moraš v šolo, Miha!« je odločno rekla Eva. »Saj veš, da prvi-črvi prvi dan 

dobijo rumeno rutko in kresničko.« (Sokolov, 2005, str. 7) 

Motivacija otroka za šolo je zgolj v darilih, ki naj bi jih prvošolčki dobili.  

Mami je počepnila k Mihu in ga objela. »Pojdi v razred in se nekam usedi, z atijem 

se kmalu vrneva.« Na čelo mu je pritisnila poljubček. Ati ga je prav tako stisnil k 

sebi, ga poljubil na lice in na rahlo potisnil v razred. (Sokolov, 2005, str. 13) 

Starši nudijo otroku ob vstopu v šolo vso potrebno podporo in nežnost. V šolo ga pospremita 

celo oba starša. S poljubom mu izkažeta ljubezen in mu obljubita, da se kmalu vrneta.  

Tudi Mici je računala. Ampak bilo ji je dolgčas, ker ona zna računati do sto, tu pa 

se učijo samo do deset. (Koren, 2009, str. 14) 

Dandanes prihajajo učenci v šolo z več znanja, kot ga po šolskih kriterijih lahko pridobijo v 

prvem razredu. Tako se mnogi dolgočasijo in si čas krajšajo z neprimernim obnašanjem in 

motenjem pouka. Pri delu Mici iz 2. a smo priče učenki, katere znanje presega zahteve 2. 

razreda. Zna namreč računati do sto, v 2. razredu pa se učijo samo do deset.  
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Slika 21: Zabava med poukom (Koren, 2009, str. 67) 

 »Kekecpašteta!« je zavistno zavpil Urh. 

Od smeha so se vsi držali za trebuhe, da jim ne popadajo iz hlač. Lan Žiga, Nuša 

in Anja Krašovec, ker imamo še Anjo Polajnar, so se valjali po klopeh. (Vidmar, 

2011, str. 11) 

Učenci se med poukom zmerjajo, smejijo, valjajo po klopeh. Učitelj jim ne predstavlja 

nikakršne ovire pri zabavi v razredu.  

»Urh, sošolcev ne zmerjamo z grdimi imeni!« ga je opozorila učiteljica Ivanka 

Križaj. 

Bum! Lan Žiga je od smeha padel s stola. Pokazal sem mu osle. (Vidmar, 2011, str. 

12) 

Kljub učiteljičinemu opozorilu, da se ne smejo zmerjati z grdimi imeni, učenci po svoje rešijo 

situacijo. Od smeha padajo s stolov, si kažejo osle. Ravno »osle« je kot kazen v zgodovini 

učitelj na hrbet poveznil učencu, ki se je neprimerno obnašal. Današnja raba te besede, pa je 

prisotna med učenci samimi, kot znak zmerjanja in posmehovanja.  
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Slika 22: Kekec iz 2. b (Vidmar, 2011, naslovnica Kekec iz 2. b) 

Na ilustracijah je učenec upodobljen s slamico v ustih, v zvezku nima šolske snovi, ampak si 

čas krajša z zanj zabavnejšimi stvarmi. Nasmešek na ustih razkriva, da mu je v šoli zabavno, 

na pouk ni osredotočen, maha v pozdrav.  

Danes je poseben dan, ker pišemo kontrolno nalogo. Med odmorom smo se zato 

manj pretepali. Samo Miha je krvavel iz počene ustnice. Ampak to v bistvu ne šteje. 

Miha skoraj vsak dan krvavi, čeprav ponavadi iz nosa. (Kočar, 2006, str. 7) 

Ker pišejo kontrolno nalogo so se med odmorom pretepali. Nasilje je torej vsakodnevna stvar 

med šolskimi odmori. Krvavitev iz počene ustnice je takšna malenkost, da ni omembe vredna. 

Igre so grobe in nevarne. 

Ko je tovarišica razdelila naloge, sem se najprej zelo prestrašil. Nikakor nisem 

mogel najti svojega plonk listka. Potem sem se spomnil, da sem ga pozabil doma. 

(Kočar, 2006, str. 8) 

Goljufanje med testi je v književnosti prisotno že v tretjem razredu. Strah ni prisoten zaradi 

testa, ampak zaradi tega, ker učenec ni našel plonk listka. Avtor opozarja, da se ravnanje 

starejših šolarjev v manjših zametkih pojavlja že v prvih letih šolanja. Učenci posnemajo 

starejše kolege.  
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Ker naju je začela tovarišica pozorno opazovati, mu nisem mogel nič reči. Zato sem 

ga uščipnil. Glasno je zatulil.  Vsi sošolci so se začeli smejati. Celo Polona, ki je 

piflarka in zato nosi očala. Tovarišica je zahtevala, naj se takoj nehava grdo 

obnašati. Ubogala sva jo. Šele ko se je obrnila stran, sva ji pokazala osle.  (Kočar, 

2006, str. 9) 

Med pisanjem kontrolne naloge se učenci ščipajo, tulijo in smejijo. Učiteljičine besede zaležejo 

zgolj za trenutek, za hrbtom ji učenci kažejo osle – sramotilna kretnja. S tem kažejo, da jim 

učiteljica ne predstavlja avtoritete, je ne marajo in ne spoštujejo.  

No, Jaka je Benu in meni posodil svojo kontrolno nalogo. Čisto vse nam je uspelo 

prepisati še preden je tovarišica pobrala kontrolke. Na srečo sedimo v zadnji klopi. 

Na tablo se malo slabše vidi, a je prepisovanje pri kontrolkah lažje. (Kočar, 2006, 

str. 15) 

Učenci sedenje v zadnji klopi ocenjujejo kot privilegij. Sicer slabše vidijo na tablo, ampak jim 

je bolj pomembno, da se da pri kontrolnih nalogah lažje prepisovati. Goljufanje je učencem v 

ponos in zabavo. Posmehujejo se učiteljici in njeni nesposobnosti ureditve situacije v razredu. 

Avtoriteta učiteljice ni zgolj majhna, ampak skoraj nična.  

 

Slika 23: Goljufanje pri pouku (Kočar, 2006, str. 11) 
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Naravoslovnih dni se zelo veselimo. Pravzaprav se veselimo vseh dni, ko ni pouka. 

Žal moramo tudi na tak dan ubogati našo tovarišico. Prepovedala nam je vsako 

zafrkavanje. Rekla je, da bomo tisti dan spoznali naravno okolje naše domovine, pa 

če vsi pocrkamo. (Kočar, 2006, str. 25) 

Naravoslovne dni učenci doživljajo kot pouka proste dni, zato se jih veselijo. Učiteljica je 

učencem prepovedala zmerjanje. Od učencev zahteva sledenje učnim ciljem, pa čeprav bo za 

doseganje le-teh morala biti neusmiljena in jim vztrajno »težiti«. Učencem je žal, da morajo 

ubogati učiteljico. Raje bi se sami zabavali.  

Današnji učenec je torej glaven in najpomembnejši tako v odnosu učenec – starši, kakor učenec 

– učitelj. Učitelja v razredu vidi kot nepotrebno figuro, ki ne premore nikakršne avtoritete in si 

spoštovanja zaradi svojega »teženja« in neobvladovanja situacij niti ne zasluži. Otroci se sicer 

učitelja ne bojijo, tudi staršev ne, vendar se zavedajo, da imajo sami v rokah dovolj moči, da 

vladajo v razredu.  
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3.3 Motiv šole v slovenski mladinski književnosti 

Kako slovenski mladinski pisatelji in pesniki opisujejo šolo kot zgradbo, v kateri se vrši pouk 

in kot ustanovo, v kateri vladajo določena pravila, zakoni? Ali lahko zgolj iz opisa šole 

sklepamo na avtorjevo doživljanje šolstva v določenem obdobju? Kako se je šolska zgradba 

spreminjala v književnosti? Kako se je odnos do šole, šolskih pravil, njenih ciljev in vsebin 

spreminjal in kazal v posameznih obdobjih?  

3.3.1 Med leti 1948 in 1918 

Mnogi zavzeti duhovniki in učitelji so ob nedeljah pri sebi zbirali mladino, ki ni obiskovala 

uradne osnovne šole. Poleg verouka so učili tudi brati, pisati in računati. Pouk se je navadno 

odvijal v župnišču ali kaplaniji. Obiskovali so ga lahko tudi odrasli.  

V Slomškovi šoli sta učila učitelj in kaplan, nadzorovala pa sta ju župnik in dekan. Po vzoru 

trivialk je pisatelj svojo šolo razdelil v dva razreda. V prvega so prihajali novinci, ki so se učili 

brati, računati in peti, pisali pa niso nič. Drugošolci pa so kot »oskrbniki« pomagali tudi pri 

pouku v prvem tečaju.  

V šolo hoditi – med poštene šolarje zapisani biti – je velika sreča in čast. Hočete 

pridni šolarji biti, posebno trojno dolžnost na skerbi imejte: Bogu prav lepo služiti 

– Se pridno učiti – Starejši in naprejpostavlene skerbno vbogati. Kdor teh dolžnosti 

ne dopolni, šole vreden ni, in bo odveržen. Verh tega vam je vedeti dvanajst postav 

za nedelsko šolo. 

Vsako jutro in vsak večer molitvico opraviti iz glave alj iz bukvic. 

Vsako mlado nedelo, alj saj vsake kvatre, k spovedi in k svetemu obhajilu iti. 

Pri svetem opravilu ste dolžni v cerkvi peti, ako se poje; če ne, iz molitvenih bukvic 

– alj pa roženkranc moliti. Brez pridige ne ostati, in če le mogoče, tudi kerščanski 

nauk zaslišati. 

Ob nedelah in praznikih ne postopati, ne z drugim spolam kvantati. Kedar vtegnete, 

se za šolo učite, pervošolcom kaj več dobrega storite. 
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Na božje pote, alj po cerkvanji (shodih) noben ne sme, razen da mene alj gospod 

učitela poprosi. Kdor v šolo ne pride, mora prihodno nedelo povedati, zakaj ga ni 

bilo. 

Ob delavnikih pridno delati, in se s šolskimi rečmi ne muditi. Besedvati, prazne 

izgovore iskati je prepovedano. 

V šolo alj iz šole mladenči z mladenčmi, dekliči z dekličmi pametno naj hodijo. 

Samo brat in sestra slobodno skupej gresta. Noreti po poti je ojstro prepovedano.  

Po poti se ne mudite, v kerčmo (lituš alj ošterijo) ne hodite; na ples alj raj še gledati 

ne. 

Mladenčem je prepovedano tobak kaditi; lule tudi v roke jemati ne. Dekleta ne 

smejo perstanov jemati, ne dajati. Oblačite se čedno le po svojem stanu. 

Prepovedano je nespodobne pesme peti – nesramno govoriti. Po noči okolj laziti, 

voglariti, vesovati, juckati (ukati) Bog obvarji! Vsaka noč ima svojo moč. 

Vsi šolarji in šolarce so si kakor bratje in sestre; za poštenje eden drugega so dolžni 

skerbeti, greha varvati in ljubeznivo posvariti. 

Ako se kaj hudobnega zgodi in zve, je dolžnost pred šolo gospod kaplanu po resnici 

povedati; za pričo pa enega alj eno iz tiste vesi vzeti. Kdor priden ni, da kaj 

nespodobnega stori, bo odveržen. Tudi tovariš alj tovaršica, ki hudobne zakriva, v 

šoli ne bo. Šola mora poštena biti. 

(Slomšek, 1857, str. 6, 7) 

Obiskovanje šole je bila za tiste čase velika sreča in čast, ki so jo bili deležni le redki. Vsak 

šolar se je moral zavedati dolžnosti, ki jih je moral izpolnjevati, če je želel hoditi v šolo. Morali 

so poznati tudi dvajset postav za nedeljsko šolo. Te so jim velevale, da morajo redno moliti, 

hoditi k sveti spovedi, sodelovati pri bogoslužju, prepovedovale so jim šolsko delo med tednom, 

po šoli tudi ni bilo dovoljeno postopati naokoli ali hoditi na plese. Postave so jim prepovedovale 

tudi nošenje nakita in kajenje. Oblačiti se je bilo treba svojemu stanu primerno. Iz opisanega 

lahko sklepamo, da so se postave in zakoni nedeljskih šol bolj dotikale krščanske vzgoje kakor 

izobraževalnih načrtov. Šola je bolj vzgajala kot izobraževala. Njen bistveni in osrednji cilj je 

bilo vzgojiti dobrega kristjana, ponižnega, preprostega in vernega človeka.  
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Šola za novince se je pervo nedelo po vsih Svetih začela. Gospod kaplan so jo sami 

imeli. Na cente je bilo šolarjev in šolarc. Tudi nekoljko zakonskih je prišlo se branja 

učit. V začetku jim bila šola pretesna; pomalem so jih pa nekaj odpravili, ki niso 

dobro sloveli, alj pa se slabo učili. (Slomšek, 1857, str. 9) 

Praznik »vseh svetih« ali dan mrtvih je 1. november. Iz zapisanega lahko sklepamo, da je 

nedeljska šola začela v začetku novembra. Prvi dan je v šolo prišlo veliko šolarjev in bila je 

pretesna, nato pa so število zmanjšali, da so lahko pouk normalno izvajali. Šolanje je bilo 

dovoljeno le tistim, ki so se pridno učili in so sloveli kot dobri ljudje.  

3.3.2 Med obema vojnama (1918 ̶ 1941) 

V velikem in lepem poslopju sredi vasi je bila v pritličju in v prvem nadstropju šola 

za ljudi, zgoraj, na podstrešju, pa mišja šola. V šolo za ljudi so hodili otroci 

vaščanov podnevi, v mišjo šolo pa mišjaki ponoči. In še v nečem je bila razlika med 

obema šolama. Medtem ko so hodili v šolo ljudi otroci vsi vprek – pridni, manj 

pridni, ukaželjni in lenobe, so hodili v mišjo šolo samo res nadarjeni mladi mišjaki. 

(Ribičič, 1931, str. 25) 

Razlika med šolo za ljudi in šolo za mišjake je bila v tem, da je bila šola za ljudi namenjena 

vsem, šola za mišjake pa samo najboljšim, najbolj nadarjenim mišjakom.  

Šola je bila locirana sredi vasi. Imela je pritličje in prvo nadstropje. Iz zapisanega izvemo, da 

je bila velika in lepa. Pouk je potekal podnevi. Mišja šola pa je bila na podstrešju in je obratovala 

ponoči. Mišja šola je bila temna in skrita.  

Takrat – in še prej in pozneje – na Primorskem ni bilo slovenskih šol. Slovenske 

otroke so učili italijanski učitelji samo v italijanskem jeziku. (Bevk, 1948, str. 6) 

Na Primorskem so otroci obiskovali italijansko šolo, v kateri so tuji učitelji poučevali otroke v 

tujem jeziku. Otroci zato šole niso marali. Navdajala jih je s strahom.  
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3.3.3 Med 2. svetovno vojno (1941 ̶ 1945) 

Šola je stala na samotni cesti med vilami in vrtovi. Ko je Tonček od daleč zaslišal 

krike součencev, si je zaželel, da bi to leto dobil drugega učitelja. To je bila vsaj 

majhna rešitev. S to vročo željo je stopil v razred, ki je šumel kot čebelnjak. (Bevk, 

1948, str. 35) 

Šole tokrat ne najdemo v centru mesta. Bevk šolo locira v samotni ulici med vilami in vrtovi. 

Že od daleč je bilo slišati krike, ki ne obetajo nič dobrega. Pri učencu zasledimo strah in upanje, 

da bi dobili novega učitelja. Razred je pred prihodom učitelja zaradi klepetanja in govorjenja 

sošolcev Tončka spominjal na čebelnjak.  

Treba je bilo vstati ob zori in napasti bicke do šole, ki se je začela ob devetih. Do 

šole pa je bilo dobre pol ure hoda. (Voranc, 1942, str. 45) 

Učenci so v tistih časih morali pred odhodom v šolo vstajati zgodaj in gnati živino na pašo. Šola 

se je začela ob devetih. Učenci so v šolo hodili peš. Do nje je bilo dobre pol ure hoda. Šola je 

bila torej oddaljena od podeželja.  

 Tudi pri nas je bila utrakvistična šola, to se pravi dvojezična šola, v kateri je bila 

v prvem razredu učni jezik slovenščina, medtem ko je od drugega razreda dalje bila 

učni jezik nemščina. Slovenščina je ostala le še učni predmet. To pa je bilo le takrat, 

ako se je zanjo priglasilo dovolj učencev. Ako učencev ni bilo dovolj, tedaj je 

dvojezičnost ostala le na papirju. Učitelji na naši šoli so bili večinoma nemčurji, 

nemški hlapci, zato so skrbeli za to, da za pouk slovenskega jezika ni bilo dovolj 

učencev. Pouk na šoli se je nehal navadno ob štirih popoldne, slovensko uro pa so 

dali od štirih do petih. Učenci so bili že izmučeni, mnogim se je mudilo domov na 

pašo ali na kako drugo delo in zato se nismo priglašali za slovensko uro. (Voranc, 

1942, str. 69) 

Šola je zagovarjala raznarodovalno dvojezičnost. V prvem razredu so se učenci še učili v 

materinem jeziku – slovenščini, od drugega razreda dalje pa je bil pouk izključno v nemščini. 

Slovenščina je bila učni predmet le v primeru, da se je zanjo odločilo dovolj učencev. Učitelji 

so z oblikovanjem nemogočega urnika (slovenščina je bila zadnja ura, ko so bili že vsi izmučeni 
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in se je učencem mudilo domov), poskrbeli, da ni bilo dovolj prijavljenih, tako da je 

dvojezičnost ostala zgolj na papirju.  

S šestimi leti sem začel hoditi v šolo. In sicer na zimo kot je bila takrat navada. 

Toda naša takratna šola me nikakor ni pritegnila. Nasprotno, šola me je odbila in 

se mi priskutila. Učitelj je bil mrk in hudoben in je ob vsaki priložnosti grozil z 

ogromno habino. Za najmanjši prestopek si jo dobil po rokah ali pa po zadnjici. 

Vse kar je bilo zvezano s to šolo, mi je bilo predolgočasno. Tudi z župnikom je bilo 

tako kakor z učiteljem. To so bili stari časi. Nekaj časa sem se z jokom branil šole. 

Vsako jutro, ko je bilo treba iti v šolo, se je iz naše hiše razlegalo moje vpitje. Mati 

mi je navadno zlepa prigovarjala ter me poleg drugega še z raznimi darovi 

spravljala od hiše. Kadar vse to ni pomagalo, je skušala napeti tudi ostrejše strune. 

Toda tega se jaz nisem bal, ker sem jo poznal, da ni zmožna storiti kaj hudega. 

Nekega jutra pa je moj oče napravil konec tej komediji. Zahteval je, da grem v šolo 

in da se naučim kaj koristnega za življenje. Ko je sam bil mlad, ni hodil v šolo, 

vendar se je za silo doma naučil brati in pisati. Tega jutra torej mi jih je s težko 

šibo naložil po zadnjici, da sem kričal kakor obseden. Pomagalo pa je, zakaj od 

tistih dob se nisem več upiral hoditi v šolo. Šola se je nehala ob štirih popoldne in 

preden sem prišel do doma, je dan že stisnila tema. (Voranc, 1942, str. 83, 84) 

V šolo so učenci začeli hoditi pri šestih letih na zimo. Pouk je trajal od jutra do štirih popoldne. 

Iz zapisanega izvemo, da učenec šole ni maral in se ji je na vse pretege upiral. Šola tako ni bila 

priljubljena, bila pa je dostopna, zato so starši na vse pretege otroke spodbujali in celo silili, da 

bi si pridobili vsaj najosnovnejše znanje, ki njim ni bilo dostopno. Voranc nam pove, da so v 

učitelji za doseganje reda, discipline in vzgojno-izobraževalnih ciljev v šoli uporabljali fizične 

kazni. Tudi župnik in starši so navadno svoje najlažje dosegli s tepežem. Iz opisanega ne izvemo 

nič o videzu šole. Avtor nam sporoča samo, da je bila skrajno odbijajoča in je učenec ni maral.  

Oreška šola je bila v zapuščeni kmečki hiši sredi vasi. /…/ Učenci so se v zboru 

učili Gregorčičevo pesem »Soči«. Zinka se je tiho splazila mimo oken in plaho 

stopila v učilnico. Vrsta starinskih, s pipci razrezanih klopi, v njih so sedeli učenci 

in učenke. Učiteljica Breda je stala pred tablo, na kateri so bili napisani verzi. Na 

steni je visela podoba pesnika Simona Gregorčiča. V istem okviru, iz katerega je 

prej Mussolini jezno gledal po razredu. (Bevk, 1963, str. 13, 14) 
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Kot nasprotje nepriljubljenim šolam, kjer je pouk potekal v tujem, učencem nerazumljivem 

jeziku, je Bevk v delu Učiteljica Breda opisal primer partizanske šole. Ta je delovala tajno. 

Tako vaščani kot učenci so pred oblastjo morali prikrivati, da gre za partizansko šolo.  

Šola je stala sredi vasi – na pomembnem mestu, ampak v stari, zapuščeni kmečki hiši. To nam 

daje vtis, da prav ta šola obuja nekaj starega, pozabljenega, preprostega, a zelo pomembnega 

za slovenske ljudi.  

Učna snov se je dotikala poznavanja slovenskih pesnikov in pisateljev, učenja branja, pisanja 

in računanja, kot tudi zavedanja o pomembnih dogodkih in prigodah partizanov, ki se borijo za 

naš narod. Poudarjeno je, da je slika diktatorja Mussolinija v partizanski šoli nadomeščena s 

podobo pesnika Gregorčiča.  

Šola je bila partizanska, zato je bilo v nji precej po domače. Zadnjo uro pouka so 

smeli sami izbirati, kaj bodo počeli. (Bevk, 1963, str. 17) 

Ker je bila šola partizanska in zato »domača«, ljudska, je bilo v šoli učencem dopuščeno zadnjo 

šolsko uro svobodno izbirati, kaj bi počeli. Tudi to kaže na to, da je bila ta šola  drugačna in 

učencem bolj prilagojena.  
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3.3.4 Po 2. svetovni vojni (1945 ̶ 1991) 

 Mimo stare šole, iz katere je zadahnilo po prepotenih šolarjih in po strahu pred 

učiteljem, naprej ob stari materi lipi proti tetinemu hrbtu. (Brenk, 1979, str. 21) 

»Stara« šola je dišala po prepotenih šolarjih in strahu pred učiteljem. »Nova« šola pa ni bila 

takšna.  

 Rada bi hodila v šolo. Zato so me vpisali v prvi razred, ko mi je bilo šest let. Mislila 

sem, da bom v šoli izvedela veliko novega in vse, česar ne vem. Vendar ni bilo tako 

lepo in ne tako, kot sem si želela. (Brenk, 1979, str. 84) 

Šolo so otroci pričakovali. Vanjo so šli z dopolnjenimi šestimi leti. Šola je majhne otroke 

razočarala, saj so v njej vladala pravila. Treba je bilo sedeti pri miru in poslušati, kar je bilo 

naporno.  

 

3.3.5 V samostojni Sloveniji (1991 ̶ 2004) 

Šolske potrebščine: šolska torbica, prvo berilo, prva računica, prvi zvezek, prva 

beležnica, prvi svinčnik, prvo pero, prva radirka, prvi barvniki, prva risanka, prvo 

ravnilo, prvi čopič, prvi šolski copatki, prva šolska malica, prva vrečka frnikol za 

igro v odmoru, medvedek. (Peroci, 1998, str. 31, 32) 

V šoli so za delo učenci potrebovali bistveno več šolskih potrebščin kot v preteklosti. Poleg 

zvezkov, učbenikov, pisalnega pribora, so bile del šolske opreme tudi igrače za igro med 

odmori.  

 V razredu je bilo toliko otrok, da so nekateri sedeli še po tleh in celo poleg učiteljice 

za njeno mizo. (Peroci, 1998, str. 35) 

Razredi niso bili dovolj veliki za tolikšno število otrok, kot jih je tiste čase obiskovalo šolo. 

Kljub temu se je pouk izvajal, pa čeprav so učenci sedeli na vseh mogočih mestih, celo za 

učiteljico in na tleh.  
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3.3.6 Od vstopa Slovenije v EU dalje (2004 ̶ danes) 

Od vstopa Slovenije v Evropsko unijo dalje smo v mladinski književnosti priče spremenjenemu 

opisu šole in njene ureditve.  

Na klopeh, razporejenih v obliki črke U, so bile na papirnatih krožničkih čisto zares 

tortice. /…/ Nad papirnatim krožničkom je Miha čakala vrečka, v njej pa rumena 

rutka, kresnička in, kakšno presenečenje, obesek za ključe na traku! (Sokolov, 

2005, str. 14) 

Šolske klopi so urejene v obliki črke U. Že to kaže na drugačen red dela v razredu. Učitelj celo 

razporeditev klopi prilagaja učencem. Na klopeh učence prvi dan ne pričakajo zvezki, knjige 

ali nalivniki, temveč tortice in darilne vrečke. Tako skušajo šolarje z obdarovanjem prepričati, 

da je šola nekaj dobrega, kraj, kjer jim bo prijetno.  

V razred je pritekla Pika Nogavička, ki je otroke zabavala in pošteno nasmejala. 

Naučila jih je tudi pesmico »Ko si srečen«. (Sokolov, 2005, str. 19) 

V šoli poskrbijo tudi za zabavno animacijo s Piko Nogavičko, da bi se otroci dokončno sprostili 

in pozabili na vsakršen strah pred šolo. Že prvi dan se zabavajo in pošteno nasmejejo. 

Čez nekaj časa so v razred prišli očki in mamice. Otroci so jim še enkrat zapeli 

pesmico »Ko si srečen«. Tudi starši so peli, ploskali, se tolkli po kolenih, udarjali z 

nogami ob tla in vzklikali »HURA!«, da se je tresla šola! (Sokolov, 2005, str. 19) 

Učencem se pri zabavi v razredu pridružijo tudi starši. Skupaj zapojejo, ploskajo, udarjajo po 

kolenih in vzklikajo, da se trese šola. Prvi dan je tako v znamenju zabave in sproščenosti. Da 

bo v šoli zabavno želijo učence prepričati učiteljici, animatorka oblečena v Piko Nogavičko in 

starši. Otroci s tem dobijo vtis, da je šola zanje primerna, ker je v njej zelo zabavno.  
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Slika 24: Pika Nogavička pred šolo (Sokolov, 2005, str. 22) 

Šolska stavba je živih barv, okna so velika, učilnice svetle. Vidimo lahko tudi, da je šola 

prilagojena invalidnim osebam, saj je poleg stopnic tudi klančina, ki omogoča dostop v šolo z 

vozički.  

 Tako sta nekega dne mama in Šimen sklenila, da mora Mici v šolo, saj ji je doma 

dolgčas in zato počenja neumnosti. Že naslednji dan je morala tja. V drugi razred, 

ker je bila za prvega preveč pametna. (Koren, 2009, str. 6) 

Otrok je primeren za v šolo, ko doma počne neumnosti in se dolgočasi. Da bi se takega otroka 

»rešili«, ga pošljejo v šolo. Učencem se ponuja tudi možnost preskoka razreda.  

 Bil je čudovit sončen dan. Nekoliko svež, a brez oblačka na nebu. »Danes se bomo 

učili v parku,« je odločila gospa Minka. (Koren, 2009, str. 56) 

Pouk ni omejen zgolj na šolsko stavbo, ampak se izvaja tudi zunaj nje – v parku, gozdu, na 

travniku … 
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Zbrali smo se pred šolo. Mami mi je v nahrbtnik dala sendviče in sokove. Anorak 

mi je zložila v vrečko. Uporabil jo bom za bruhanje, če mi bo na avtobusu slabo. 

(Vidmar, 2011, str. 33) 

Naravoslovnih dni se zelo veselimo. Pravzaprav se veselimo vseh dni, ko ni pouka. 

Žal moramo tudi na tak dan ubogati našo tovarišico. (Kočar, 2006, str. 25) 

Šola izvaja tudi naravoslovne dneve na katere učenci prinašajo malice in priboljške od doma. 

Starši jim pripravijo vse potrebno, kar bi lahko na šolskem izletu potrebovali.  

 

Slika 25: Naravoslovni dan (Kočar, 2006, str. 26) 

Učenci se odpravljajo na naravoslovni dan. V vlaku se odvija prava zabava. Nekateri že 

malicajo, skačejo po vagonu, stojijo na sedežih.  

Šola je tako iz strogih, velikih, starih stavb, kamor so se učenci bali hoditi, postala prizorišče 

zabav, smeha in norčij. Učencem tako učitelji kot starši šolo že prvi šolski dan skušajo prikazati 

kot zabavno in brezskrbno, ta vtis pa učenec le s težavo izgubi.  
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4 ZAKLJUČEK 

Skladno z razvojem slovenskega šolstva so tudi v sami motiviki šolstva v slovenski mladinski 

književnosti opazne velike spremembe.  

Podoba učitelja se je spreminjala v skladu s časom in situacijo na Slovenskem ter tudi z 

odnosom posameznega avtorja do motiva samega. V književnih delih, ki opisujejo boj in težke 

trenutke, ko je bila slovenska beseda v šoli zatirana, najdemo precej temačne opise takratnih 

učiteljev. Pisatelji in pesniki jih opisujejo kot neprivlačne, surove, ki tako z obleko kot držo 

dajejo vtis tujega, hudobnega in osovraženega. V delih, ki govorijo o svetlih trenutkih 

slovenskega šolstva pa so učitelji in učiteljice opisani kot prijazni, mili, razumevajoči in 

privlačni. Tudi ilustracije z uporabo barv in nežnejših potez pri slovenskih učiteljih pričajo, da 

je motiv učitelja v književnosti močno povezan s pisateljevo in ilustratorjevo interpretacijo 

šolske situacije v določenem obdobju.  

Motiv učenca se v mladinski literaturi kaže zelo izrazito. Književna dela namreč najpogosteje 

opisujejo ravno učenčeva doživljanja, prigode in stališča. V starejši literaturi imamo opraviti z 

motivi preprostih kmečkih otrok, kjer so v prvi vrsti izražena njihova vedoželjnost in pobožnost, 

medtem, ko so danes v ospredju razgrajanje, norčije in prekrški. To ne nujno pomeni, da se je 

situacija tako zelo spremenila, temveč da avtorji v mladinski književnosti danes raje 

izpostavljajo zabavo, nekoč pa je bila prva naloga mladinske književnosti moralna vzgoja. 

Podoba učenca se je spreminjala tudi skladno s časom in pravicami otrok v šolstvu.  

Motiv šole kot izobraževalne institucije in stavbe v kateri poteka vzgojno-izobraževalno delo 

se v mladinski književnosti spreminja skladno z avtorjevo interpretacijo šolske situacije v 

posameznem časovnem obdobju. Hkrati pa podobe šolskih stavb slikajo finančno in materialno 

stanje v slovenskem šolstvu. Iz opisa šol izvemo, kakšne so bile učilnice, šolske potrebščine, 

didaktični pripomočki, šolski hodniki in kakšen vtis je na šolarja pustila šola sama. Šola danes 

s svojimi barvami, svetlobo, novo opremo, neštetimi pripomočki, plakati in slikami na bralca 

deluje veliko bolj prijazno in otrokom prilagojeno, vendar izgublja na vtisu veličastnosti, 

učenosti in spoštovanja vredne institucije, kjer so hodniki temni, okna majhna in kjer istočasno 

domujeta spoštovanje in strah.  
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V diplomskem delu smo ugotovili, da se je motiv šolstva v mladinski književnosti na 

Slovenskem spreminjal sorazmerno z razvojem šolstva na našem območju. Gospodarske, 

politične, kulturne spremembe so se izražale v šolstvu in vse skupaj je pustilo močen pečat tudi 

v literaturi. Avtorji različnih obdobij opisujejo lepe in tudi težke trenutke, ki so jim bili v šoli 

priča sami ali pa so jih preko zgodb, prigod in dogodkov doživljali liki, ki imajo marsikaj 

skupnega z njimi samimi.  

V diplomskem delu smo potrdili hipotezo, da so imeli učitelji nekoč večjo avtoriteto in bili v 

očeh učencev bolj spoštovani, vendar manj priljubljeni. Danes so bolj priljubljeni učitelji v očeh 

učencev manj spoštovani, saj se v želji po ugajanju učencem spustijo na njihov nivo in s tem 

izgubijo spoštovanje. Vendar je kljub boljšim učnim pogojem, ukinitvi fizičnih kazni in novega 

bolj demokratičnega odnosa med učitelji in učenci, šola med učenci danes manj priljubljena kot 

je bila nekoč. Odnose med učitelji in učenci, učitelji in starši ter med učenci v razredu, avtorji 

v književnih besedilih niso postavljali v ospredje tako, kot jih danes. V starejših delih najdemo 

bolj opise dogodkov, situacij. Opis šolskih stavb sovpada z odnosom avtorja do šole. Šolske 

stavbe so opisane kot večje, stare in hladne v tistih delih, ki obravnavajo težka, zatirana obdobja 

slovenskega šolstva. V mladinskih književnih delih, kjer so šolske stavbe opisane in na 

ilustracijah upodobljene kot nove, moderno opremljene, prijetne, svetle, pa avtorji obravnavajo 

pozitivne trenutke v zgodovini slovenskega šolstva.  
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