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IZVLEČEK 

V diplomski nalogi sem predstavila Podruţnično šolo Dobrnič od začetkov do danes. 

Osredotočila sem se na primerjavo nekoč−danes z več vidikov: opremljenost šole (pohištvo, 

varnost, izgled učilnice), uporaba didaktičnih pripomočkov pri pouku, odnosi med učitelji in 

učenci, šolska dokumentacija (spričevala, dnevniki, šolske redovalnice), ocenjevanje 

(številčne in opisne ocene, ocenjevanje vedenja), prehrana (raznolikost hrane, količina), 

oblačila (šolske uniforme), interesne dejavnosti, šolski kroţki, podaljšano bivanje. 

V uvodnem delu sem predstavila kraj Dobrnič, njegovo lego, podnebne značilnosti, površje, 

njegov zgodovinski razvoj ter razvoj naselij. Omenila sem tudi nekdanje pomembne 

prebivalce Dobrniča, med katerimi je bil najpomembnejši Friderik Irenej Baraga.  

Potem sem se osredotočila na samo šolo Dobrnič, opisala sem šolski okoliš, sodelovanje šole 

s krajem, nato pa opisovala zgodovinski razvoj šole vse od leta 1874, ko se šola prvič omenja. 

Podatke o zgodovini šole sem dobila v Šolskih kronikah, ki so shranjene v Zgodovinskem 

arhivu Ljubljana. 

Ob 200-letnici šole je Podruţnična šola Dobrnič izdala knjigo z naslovom Šola v objemu 

preteklosti in sedanjosti, iz katere sem izbrala nekaj vtisov nekdanjih učencev te šole.  

V didaktičnem delu sem opravila tudi intervju z nekdanjo učiteljico šole. 

V empiričnem delu sem ţelela izvedeti, kako je bilo v času, ko so starši učencev, ki danes 

obiskujejo šolo, doţiveli šolanje. V ta namen sem jim razdelila anketne vprašalnike, v katerih 

sem poizvedovala o domačih nalogah, odnosu do učiteljic, disciplini v razredu. 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE:Dobrnič, zgodovina kraja, značilnosti kraja, Podruţnična šola Dobrnič, 

razvoj šole



ABSTRACT AND KEY WORDS 

Branch school Dobrnič from beginning until now 

Thesis presents development of Branch School Dobrnič from beginning untill now. 

I focused on comparison past and present in several respects: school equipment (furniture, 

safety, appearance of the classroom), the use of teaching aids in the classroom, relations 

between teachers and students, school documentation, evaluation (numerical and descriptive 

assessment, behavioral assessment), nutrition (variety of foods, the amount of food), clothes 

(school uniforms), extra curricular activities, school clubs, extended stay in school. 

In the first part of my thesis, I introduced Dobrnič place, its location, climatic characteristics, 

surface, historical development and urban development. I also mentioned important people, 

who lived in Dobrnič and the most important among them is Friderik Irenej Baraga. 

Then I described branch school Dobrnič, its district, cooperation between school and the 

village. I also described the development of education of Dobrnič branch school from 1874, 

when school is mentioned for the first time. I gathered all information about school history in 

School chronicles,which are saved in Zgodovinski muzej Ljubljana. 

When school Dobrnič celebrated 200th anniversary, the book School in the arms of past and 

present was published. 

Dissertation contains didactic part, in which I made an interview with former teacher in 

school Dobrnič. 

In empirical part I wanted to know, what was different in school, when pupil's parents went 

there. So I made questionnaires about making homework, relations between teachers and 

pupils, school discipline. 

 

 

 

KEYWORDS: Dobrnič, history of the place, characteristics of the place, Branch school 

Dobrnič, school development
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1. UVOD 

Za pisanje diplomske naloge sem se odločila, ker me zanima, kako je šolanje potekalo v 

preteklosti, kdaj je šola sploh začela s poučevanjem, ali so učenci imeli enake pogoje za 

učenje kot danes.  

Podruţnično šolo Dobrnič sem izbrala zato, ker sem tudi sama prva štiri leta šolanja 

obiskovala to šolo. Ţe od takrat, ko sem jo jaz obiskovala, pa do danes se je marsikaj 

spremenilo (novo pohištvo, prenovljena šola, dogradili so vrtec ter telovadnico). To pomeni, 

da je od začetkov šole (leto 1800 se v kroniki omenja kot začetek pouka) vse do današnjih dni 

prišlo do še več sprememb. 

Največ podatkov o preteklosti šole sem dobila v kronikah šole Dobrnič, ki jih hranijo v 

Zgodovinskem arhivu Ljubljana. Najstarejša ohranjena kronika zajema podatke od leta 1874.  
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2. PREDSTAVITEV KRAJA DOBRNIČ 

Dobrnič je največji kraj v Dobrniški kotlini, ki leţi na nadmorski višini 244 m.
1
 Tu je kriţišče 

cest proti Novemu mestu, Ţuţemberku in Trebnjemu.
2
 Dobrniška dolina se razprostira v 

severnem delu Suhe krajine ob vznoţju trebanjskega gričevja. Suha krajina sega proti 

Kočevju in Dobremu polju.
3
 

Dobrnič leţi na severnem robu Dobrniškega polja, ki je pravo kraško polje.
4
 Z vseh strani ga 

obdajajo hribi. Najvišji so: Trebnji vrh (581 m), Lisec (565 m), Ojstri vrh (519 m), Gorenji 

vrh (482 m) in Kozjak (457 m) nadmorske višine. Višji hribi, razen Gorenjega vrha, so 

poraščeni z gozdom.
5
 

 

Slika 1: Dobrnič (Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Dobrnic1.jpg) 

                                                           
1
France Reţun, Dobrnič: ob 50-letnici 1. Kongresa Slovenske protifašistične ţenske zveze (dalje F. Reţun, 

Dobrnič), str. 14. 
2
Prav tam, str. 141 . 

3
Anica Perpar, Geografska predstavitev katastrske občine Dobrnič - diplomska naloga, (dalje A. Perpar, 

Geografska predstavitev Dobrniča), str. 6. 
4
Prav tam, str. 6. 

5
Prav tam, str. 8. 
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Površje sestavljajo apnenci in dolomiti iz mezozojske dobe.
6
 Edini vodotok v Suhi krajini je 

reka Krka s kratkimi pritoki, največ v oblikistudencev. Ostanki nekdanjega porečja Krke so 

številne suhe doline, suhi doli, uvale in stare ravnine.
7
 

Prst je apnenčasta, glinasta, ilovnata, pa tudi peščena, zlasti na pobočjih.
8
 

V Suhi krajini se mešajo različni podnebni vplivi: celinski, sredozemski in alpski.
9
 Podnebje 

je pozimi in poleti še kar zmerno. V zimskem času je včasih izredno mrzlo. Do izraza pride 

toplotni obrat. Ko so pobočja ţe razgreta, je dolina še vedno vsa v megli in zrak je mrzel.
10

 

Pogost je pojav megle. Sposobnost zadrţevanja vode v tleh je zelo majhna, zato so pogoste 

suše.
11

 

 

2.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ IN RAZVOJ NASELIJ 

Po starih izročilih se je vas nekdaj imenovala Sveti Jurij pod Smreko.
12

 Vas Dobrnič se prvič 

omenja leta 1136 kot last šentviške cerkve.
13

 

V Dobrniču so leta 1777 sezidali novo baročno cerkev in zvonik. V okolici Dobrniča je nekaj 

ostankov srednjeveške arhitekture.
14

 Leta 1760 je Wolf Engelbert, lastnik bliţnjega 

opuščenega gradu Kozjak, zgradil severno od Kneţje vasi enonadstropni gradič Mala vas. 

Pozneje je prešel v roke Bernarda Antona Jenčiča. Njegova hči ga je prinesla kot doto Janezu 

Baragi, bivšemu grajskemu oskrbniku na Mirni. Tu se jima je rodil Friderik Baraga (1797– 

1868), misijonar, škof v Severni Ameriki in pisatelj.
15

 

Na dobrniškem območju so naselbine nastale na osnovah prejšnjih. Imena naselbin izvirajo iz 

imen ustanoviteljev: Arman je ustanovil Artmanjo vas, Vavpo Vavpčo vas, Knez Kneţjo vas 

                                                           
6
F. Reţun, Dobrnič, str. 13. 

7
 A. Perpar, Geografska predstavitev Dobrniča, str. 11. 

8
 Joţica Ţabkar, Šola v objemu preteklosti in sedanjosti - ob 200-letnici pouka v Dobrniču (dalje J. Ţabkar, Šola 

v objemu preteklosti in sedanjosti), str. 19. 
9
 A. Perpar, Geografska predstavitev Dobrniča, str. 14. 

10
 F. Reţun, Dobrnič, str. 11. 

11
 A. Perpar, Geografska predstavitev Dobrniča, str. 14. 

12
 J. Ţabkar, Šola v objemu preteklosti in sedanjosti, str. 12. 

13
 F. Reţun, Dobrnič, str. 14. 

14
 Prav tam. 

15
 J. Ţabkar, Šola v objemu preteklosti in sedanjosti, str. 13. 
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in Dobernik Dobrnič. Ko so Slovenci naselili ozemlje dobrniške prafare, so imeli svojega 

kneza, ki je imel sedeţ na Občinah.
16

 

Število prebivalcev je do leta 1900 še razmeroma hitro naraščalo. V obdobju 1900–1910 pa je 

prišlo do hitrega zniţanja, ker so odhajali s trebuhom za kruhom v Ameriko, Francijo in 

Argentino. Šele leta 1931 se je zopet dvignilo na stanje iz leta 1900, a je po tem letu spet 

stalno nazadovalo. Vzroki za to so odseljevanje mladih ljudi v večje, razvitejše kraje, 

zmanjšanje naravnega prirastka in upadanje števila rojstev.
17

 

Ker je v Dobrniču zelo malo delovnih mest, se ljudje vozijo v sluţbo v večja središča 

(Trebnje, Novo mesto, Ţuţemberk in Ljubljana).  

 

2.2 NAJBOLJ ZNANI NEKDANJI PREBIVALCI DOBRNIČA IN 

OKOLICE 

FRIDERIK IRENEJ BARAGA 

Friderik I. Baraga je prvi slovenski misijonar in škof med Indijanci v Gornjem Michiganu. 

Rodil se je 29. junija 1797 v Mali vasi pri Dobrniču. Ţe čez dve leti se je druţina preselila v 

trebanjski grad, kjer je Baraga ostal do devetega leta, nato pa je odšel v osnovno šolo v 

Ljubljano. Leta 1816 je z odličnim uspehom zaključil višjo gimnazijo ter odšel študirat pravo 

na Dunaj. Po študiju prava na dunajski univerzi je stopil v ljubljansko semenišče in bil leta 

1823 posvečen za duhovnika. Bil je kaplan v Šmartnu  pri Kranju in v Metliki. Nato je odšel v 

Ameriko in bil misijonar med severo-ameriškimi Indijanci in kasneje med belci v 

ArbreCrochu, Grand Riverju, La Pointu in L.Ansu. Leta 1853 je bil posvečen za škofa s 

sedeţem v SaultSainte Marie, od 1866 dalje pa v Marquettu.
18

 

Baraga je močno vplival na razvoj verskega ţivljenja med Slovenci v 19. stoletju, v Ameriki 

pa se je uveljavil kot eden največjih misijonarjev 19. stoletja. 

                                                           
16

 A. Perpar,  Geografska predstavitev Dobrniča, str. 19. 
17

 Prav tam, str. 21. 
18

 Vončina, L.: Friderik Baraga: Prvi slovenski misijonar in škof med Indijanci v Gornjem Michiganu. 
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Friderik Baraga je bil krščen v baročni ţupnijski cerkvi v Dobrniču. V spomin na ta dogodek 

so ţe leta 1897 nad krstnim kamnom vzidali spominsko ploščo, nad njo pa postavili Baragov 

doprsni kip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V okolici Dobrniča sta se rodila tudi Severin Šali (pesnik in prevajalec) ter gledališka in 

filmska igralka Iva Zupančič. 

3. ŠOLSKI OKOLIŠ DOBRNIČ 

Obseg šolskega okoliša šole v Dobrniču iz kronike ni razviden. Iz raznih podatkov lahko 

sklepamo, da so šolo obiskovali otroci iz sedanjega okoliša in področij, ki sta ga obsegali šoli 

v Kneţji vasi in na Svetinjah.
19

 

Šolski okoliš Podruţnične šole Dobrnič obsega naslednja naselja: Dobrnič, Dobrava, Zagorica 

pri Dobrniču, Preska pri Dobrniču, Podlisec, Ţelezno, Gorenja vas, Stranje pri Dobrniču, 

Vavpča vas pri Dobrniču, Lokve pri Dobrniču, Šahovec, Artmanja vas, Korita, Vrbovec, 

Rdeči Kal, Svetinje, Šmaver, Gorenji Vrh pri Dobrniču, Dolenji Vrh pri Dobrniču, Lisec, 

Reva.
20

 

Učenci obiskujejo pouk na podruţnični šoli v Dobrniču prvih 5 let, nato pa nadaljujejo šolanje 

na centralni šoli v Trebnjem. 

                                                           
19

 J. Ţabkar, Šola v objemu preteklosti in sedanjosti, str. 19. 
20

 Prav tam, str. 19. 

Slika 3: Doprsni kip F. Barage 

(Foto: N. Kastigar) 

Slika 2: Spominska plošča 

pod doprsnim kipim 

(Foto: N. Kastigar) 
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4. SODELOVANJE ŠOLE S KRAJEM 

Šola vsako leto pripravi program ob obletnici ustanovitve Slovenske protifašistične ţenske 

zveze. 

V času druge svetovne vojne je po okupaciji Slovenije (l. 1941) večina prebivalcev sledila 

prvemu cilju Osvobodilne fronte - neizprosnemu boju proti okupatorju. V NOB so se 

mnoţično vključile tudi ţenske, ki so opravljale pomembne naloge, zlasti v zaledju, kot 

politične aktivistke, kurirke, obveščevalke, učiteljice v partizanskih šolah, kot organizatorke 

zbiranja pomoči za partizansko vojsko, vključno z zagotavljanjem ţiveţa.
21

 

 

Ustanovni kongres Slovenske protifašistične ţenske zveze je potekal v Dobrniču sredi hude 

vojne vihre. Zasedal je od sobote, 16. oktobra, zvečer do (okoli) tretje ure zjutraj v 

                                                           
21

 http://www.slovenia.info/?muzej=8605&lng=1. 

Slika 4: Zemljevid šolskega okoliša (Vir: 

http://www.trebnje.si/Image/ks/dobrnic_1215015327.jpg) 
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ponedeljek, 18. oktobra 1943, v Kulturnem domu. Prva predsednica Slovenske protifašistične 

ţenske zveze je bila Angelca Ocepek.
22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ZGODOVINA ŠOLE DOBRNIČ 

Za proučevanje osnovne šole je najbolj pomemben čas po letu 1774, ko je Avstrija izdala prvi 

osnovnošolski zakon, saj je srednjeveški šolski sistem omogočal šolanje le izbrani manjšini. 

Tudi po letu 1774 je bila cerkev še veliko let glavna organizatorka šolstva. Tako so prve 

oblike organiziranega osnovnega šolstva nastajale zlasti pri ţupniščih.
23

 

O zgodovini šole sem zbrala podatke v šolskih kronikah, ki so shranjene v Zgodovinskem 

arhivu Ljubljana. 

5.1 NAJSTAREJŠA ŠOLSKA KRONIKA (obsega podatke od leta 1874 do 

leta 1921) 

O začetku pouka v Dobrniču v virih obstaja samo letnica 1800. V najstarejši še ohranjeni 

kroniki Osnovne šole Dobrnič, ki se je pričela pisati 1874. leta, je na začetku zapisano: 

                                                           
22

 http://sl.wikipedia.org/wiki/Dobrni%C4%8D. 
23

 Joţica Ţabkar, Stoji učilna zidana: Šolstvo na Trebanjskem skozi čas: 1858 – 1998 (dalje J. Ţabkar, Stoji 

učilna zidana), str. 20. 

Slika 6: Spominska soba 1. Kongresa Slovenske protifašistične 

zveze (Vir: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Spominska_soba_AFZ.jpg) 

 

Slika 5: Tabla pred spominsko sobo (Foto: N. 

Kastigar) 
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»Začetek tukajšnje šole ni znan. Pogorelo je prejšnje, staro poslopje l. 1841 in so še isto leto 

postavili novo. Pozabilo se je tudi, kdo in kdaj je bil prvi učitelj. Pomni se nek Ovsenek in 

Lovro Smolič iz Preske, ki ga je nadomestil Tomšič leta 1827, ki je tu poučeval do upokojitve 

1874. leta.«
24

 

Šola je bila ustanovljena kot enorazrednica. Šolsko leto je trajalo od sredine oktobra do konca 

avgusta. Ţe leta 1878 je pričela delovati šolska knjiţnica, saj sta bivši učitelj in ţupan šoli 

podarila več knjig.
25

 

Novembra 1879 je občina kupila zemljo za šolski vrt. Nekaj časa so mislili na njem zgraditi 

novo šolo, zato ga niso primerno obdelovali. Čez več let so ga razširili, popravili ograjo in 

vrata, naročili drevesa in razna semena.
26

 

V šolskem letu 1884/85 so imeli poleg drugih šolskih predmetov še tri ure tedensko ţenska 

ročna dela in eno uro sadjarstva. Pouk je trajal 46 tednov, a je bil poldneven. Šola je imela 

niţjo in višjo skupino s 4 oddelki. V vseh oddelkih in ponavljalni šoli je bilo 143 učencev in 

128 učenk.
27

 

Leta 1884 so sklenili povečati šolo in jo dvigniti za eno nadstropje, da bi šolo razširili v 

dvorazrednico. Slavnostna otvoritev nove šole je bila v nedeljo, 6. novembra 1892. Začela se 

je s slavnostno mašo, nato je sledil blagoslov šole, ter otvoritev s slavnostnimi nagovori, nato 

pa še obdaritev otrok in banket. Naslednjo pomlad je šolski svet oskrbel še strelovod in šest 

kamnov ob cesti. Staro šolsko poslopje so spremenili v stanovanje za cerkovnika – organista, 

deloma pa v občinsko pisarno in bolnišnico. Preselil se je tudi učitelj. 15. maja 1893 je bil 

začetek ţe pred več leti ustanovljene dvorazrednice.
28

 

Leta 1896 je bilo novo šolsko poslopje zaradi pomanjkljivosti za nedoločen čas zaprto. Za 

pouk so usposobili sobo v stari šoli. Tudi učitelju so našli drugo stanovanje.
29

 

V letih pred prvo svetovno vojno so se večkrat pojavljale razne epidemije nalezljivih otroških 

bolezni, zato je bila šola pogosto zaprta. Vsako leto je zabeleţenih več primerov smrti šolskih 

                                                           
24

 Najstarejša šolska kronika Osnovne šole Dobrnič (od leta 1874 do 1921). 
25

 J. Ţabkar, Šola v objemu preteklosti in sedanjosti, str. 25. 
26

 J. Ţabkar, Stoji učilna zidana, str. 22. 
27

 J. Ţabkar, Šola v objemu preteklosti in sedanjosti, str. 25. 
28

 Prav tam, str. 25. 
29

 Prav tam, str. 26. 
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in predšolskih otrok. Precej so se menjali tudi učitelji in učiteljice. Večkrat je vse učence 

poučeval en sam učitelj.
30

 

V letu 1914 so šli na izlet na Kmetijsko šolo Grm in prisostvovali otvoritvi belokranjske 

ţeleznice.Leta 1918 je bila šola zaprta zaradi španske bolezni. Praznovali so zdruţitev v 

Kraljevino SHS. Šola je bila razširjena v trirazrednico.
31

 

Kronika je zaključena s šolskim letom 1920/21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Naslovnica prve in najstarejše kronike (Foto: Nina 

Kastigar) 

 

 

 

5.2 DRUGA ŠOLSKA KRONIKA (obsega podatke od leta 1942 do 1965) 

Podatki za obdobje med vojno so bili vpisani v letu 1946. Prepisani so bili iz dnevnika – 

zapiskov pokojnega ţupnika. 

Junija 1943 proti večeru so partizani zaţgali šolo, ki so jo Italijani začeli popravljati in 

pripravljati za postojanko čez 14 dni. Pouk, ki se je zaključil 1. junija 1943, se je pričel v 

februarju 1944 in se s krajšo prekinitvijo nadaljeval po veliki noči, a se je zaradi bojev sredi 

decembra prekinil. 

Pouk se je ponovno pričel aprila 1945, a v šoli ni bilo mogoče poučevati, saj je bilo vse 

razbito. Pouk je potekal v dveh zasebnih hišah. Pogoji za pouk so bili zelo slabi, saj niso imeli 

                                                           
30

 Prav tam, str. 27. 
31

 Prav tam, str. 27. 

Slika 8: Prva stran najstarejše 

šolske kronike (Foto: N. Kastigar) 



 

 

16 

 

učbenikov, učnih pripomočkov in ustrezne opreme. Otroci so sedeli na dolgih klopeh. Ker ni 

bilo miz, so pisali na kolenih. Tega leta se je pouk končal junija, brez proslave in brez 

spričeval. 

Pouk se je ponovno začel 10. januarja 1946. Dva učitelja sta poučevala okoli 300 otrok. 

Šolski uspeh je bil na splošno dober, obisk pa je bil zelo slab. Otroci niso imeli obleke, obutve 

in šolskih potrebščin. Čez zimo je potekal pouk v mrzlih prostorih delno obnovljene šole. 

Poleti so se spet lotili obnovitvenih del in obnovili tla, okna, vrata, peči in omet. 

V šolskem letu 1946/47 je pouk potekal v dveh učilnicah v pritličju in v zasebni hiši, 

popoldne in dopoldne. S pomočjo dotacij so nakupili precej knjig za mladinsko, pionirsko in 

učiteljsko knjiţnico. Primanjkovalo je le učil, saj jih ni bilo mogoče nikjer kupiti. Šola je bila 

brez oken in vrat in so jo po vojni obnavljali kar nekaj let. 

V šolskem letu 1949/50 so bili med letom trije roditeljski sestanki, ki so bili dobro obiskani. 

Šolsko poslopje so še vedno obnavljali. Urejali so fasado, naredili vhodno stopnišče, prebelili 

in prepleskali so notranjost, lesena tla so ponekod zamenjali z betonskim tlakom, podstrešno 

sobo so preuredili v kabinet in pisarno. Urejali so tudi igrišče in šolski vrt. Na šoli sta delovala 

pionirska organizacija in podmladek Rdečega kriţa. Izdelali so učne načrte in jih predelali. 

Učitelji so izvajali tudi tečaj za 59 tečajnikov, istočasno pa je potekal tudi šiviljski tečaj. 

Zdravstveno stanje učencev je bilo zadovoljivo. Učenci so bili cepljeni proti TBC in kozam. 

V okolišu je bilo precej učencev, ki so ţiveli predvsem v pomanjkanju hrane in obleke. Šolska 

mlečna kuhinja jim je nudila malico, razdelili pa so tudi 13 parov čevljev. Še vedno je bilo 

pomanjkanje učbenikov, za 5. in 6. razred pa jih sploh ni bilo. Pomagali so si s Pionirskimi 

listi. Na šoli so delovali šiviljski, šahovski, igralski in vrtnarski kroţek. 

Krajani so elektrificirali celotno področje, nato pa so se lotili še gradnje vodovoda. Leta 1955 

je bila ukinjena samostojna občina Dobrnič in priključena Trebnjemu. 1957 so mladinske 

delovne brigade pričele z gradnjo avtoceste. Leta 1959 pa je bila napeljana elektrika v vse 

učilnice. 

Leta 1957 je bila s šolsko reformo uvedena enotna osemletka. V treh oddelkih je bilo osem 

razredov. Pouk je potekal kombinirano. Prvič sta bila organizirana dva tečaja prometne 

vzgoje.  
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Aprila 1960 je bila uvedena prva avtobusna povezava z Ljubljano preko Ţuţemberka. Ţe 

maja so Gorjanci odprli progo v Trebnje in Novo mesto. S tem se je Dobrniška kotlina odprla 

svetu. 

 

Slika 9: Prva avtobusna povezava (vir: 2. šolska kronika) 

Leta 1961 je prišla učiteljica Danica Kalan–Gerden, ki je poučevala na tej šoli in bila njena 

vodja do upokojitve leta 1991. 

Septembra 1962 je bila ukinjena Osnovna šola Dobrnič in šola je postala podruţnica. Štiri 

oddelke sta poučevala dva učitelja celodnevno. 

Marca 1963 je bila šolska stavba v celoti prekrita z novo opeko. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Prekrivanje strehe (Vir: 2. Kronika) 
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Slika 11: Naslovnica 2. 

kronike (Vir: 2. šolska 

kronika) 

Slika 12: Prva stran 2. kronike (Vir: 2. 

šolska kronika) 

Slika 13: Navodila za pisanje kronike (Vir: 2. 

Šolska kronika) 
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5.3 TRETJA ŠOLSKA KRONIKA (obsega podatke od leta 1965 do 1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouk se je pričel 5. septembra. Na šoli je bilo 141 učencev, razdeljenih v 5 oddelkov. Tega 

leta sta na šolo prišli dve novi učiteljici. V Trebnjem je bila zgrajena nova šola in s tem je bilo 

omogočeno prešolanje učencev višjih razredov na matično šolo. Tega leta so se prešolali 

petošolci, za katere je bil organiziran brezplačen avtobusni prevoz do Trebnjega. Med 

počitnicami so bile v vseh treh učilnicah postavljene nove lončene peči, vse učilnice in 

hodniki pa so bili na novo prepleskani. 

 

 

 

 

 

 

V šolskem letu 1966/67 je bilo na 

šoli 124 učencev, razdeljenih v 6 razredov (1., 2., 3., 4., 7., 8.). Učenci 5. In 6. razreda so 

obiskovali šolo v Trebnjem. Šola Dobrnič je prejela pohvalo za prizadevanje pri širjenju 

Slika 14: Naslovnica 3. šolske 

kronike (Foto: N. Kastigar) 

Slika 15: Prva stran 3. kronike 

(Foto: N. Kastigar) 

Slika 16: Šola, leta 1965 (Vir: 3. kronika) 



 

 

20 

 

prometne vzgoje od Republiškega sekretariata za notranje zadeve – komisije za vzgojo in 

varnost v cestnem prometu.  

14. septembra 1966 sta v Dobrniču divjala vihar in toča, ki sta povzročila ogromno škode. 

Poškodovanih je bilo okoli 100 kozolcev, razkrite so bile strehe hiš, sneta okna in vrata. 

Poškodovani so bili tudi gozdovi, s šolske strehe je odletelo nekaj opek, s šolske drvarnice pa 

vse. 

Aprila je šola dobila diaprojektor in s tem so dobili sodobni učni pripomoček. 

Leta 1967 so šolsko leto začeli z veličastno proslavo 25-letnice ustanovitve slavne partizanske 

brigade Matije Gubca, ki je bila leta 1942 ustanovljena na Trebelnem nad Mokronogom.  

Tega leta je bil na šoli še 8. razred, ki je bil priključen 4. razredu. Pouk je potekal tako, da so 

imeli za slovenščino in matematiko lasten program, pri ostalih predmetih pa so poslušali snov 

4. razreda. 

V juliju 1968 je bila proslava ob 100-letnici smrti velikega Slovenca, znanstvenika in 

ameriško-indijanskega škofa Friderika Barage. 

Istega leta je šola nabavila tudi avtobus za šolarje, tako da jim ni bilo potrebno več hoditi peš 

v šolo in nazaj.  Proslavili so tudi 25-letnico Slovenske protifašistične ţenske zveze. Na 

okrašenem šolskem dvorišču so se zbrali pionirji šole Dobrnič, ki so sodelovali s kulturnim 

programom, proslavo pa je vodil vodja šole. Odprli so tudi spominsko sobo v Zadruţnem 

domu. 

 

 

 

 

 

 

 

To leto so bili na novo vpisani učenci prvič tudi 

zdravniško pregledani. Ob koncu šolskega leta so šli vsi učenci na izlet v Zagreb, kjer so si 

Slika 17: Odrezek iz časopisa o 25-letnici 1. 

kongresa SPŢZ (Vir: 3. kronika) 

Slika 18: Mnoţica ob kongresu (Vir: 3. 

kronika) 
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ogledali mestne znamenitosti in ţivalski vrt. Učitelji so se skozi vse leto strokovno 

izpopolnjevali na razrednih aktivih in konferencah. 

Za dan republike so priredili proslavo, na kateri so sprejeli cicibane v pionirsko organizacijo. 

Prejeli so titovko z značko, rutico in pionirsko izkaznico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na streho šolskega poslopja so bili montirani snegobrani.  

Za vse učence v Sloveniji so bili uvedeni telesno-vzgojni kartoni, ki so spremljali učence 

skozi vse šolanje in prikazovali telesni razvoj, napredek in zmogljivosti vsakega učenca. 

V šolskem letu 1971/72 je bila za trebanjsko občino odprta posebna šola na Mirni, namenjena 

učencem s posebnimi potrebami.  

Februarja je šola v Dobrniču dobila magnetofon in ciklograf, ki sta bila potrebna pri novi 

moderni matematiki.  

Aprila je v šoli potekalo cepljenje proti črnim kozam za vse prebivalce Dobrniča.  

Učenci so s kulturnim programom sodelovali pri Kurirčkovi pošti in Titovi štafeti, ki je po 

nekajletnem premoru spet šla skozi Dobrnič. 

 

Slika 19: Učenci v učilnici leta 1969 (Vir: 3. kronika) 
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V šolskem letu 1972/73 je 5. razred ostal na dobrniški šoli, saj v trebanjski centralni šoli ni 

bilo prostora.  Po zaslugi novega ravnatelja je šola dobila veliko novih učnih pripomočkov, 

februarja pa tudi telefon. Prvič so na šoli proslavili 8. marec – dan ţena, na pobudo nekaterih 

ţena in vodje šole. Pripravili so kulturni program v veliki učilnici šole. Tega leta je bila prvič 

organizirana tudi šola v naravi ob morju za 4. razred. Cilj šole v naravi je bil, da se vsi učenci 

naučijo plavati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 20: Učenci sodelujejo pri Titovi štafeti (Vir: 3. kronika) 

Slika 21: Dobrnič, leta 1972 (Vir: 3. kronika) 
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Zaradi bliţajoče se 30-letnice 1. Kongresa SPŢZ so ţe ob začetku šolskega leta začeli z 

obnovitvenimi deli. Šola je bila popolnoma prenovljena: razrede so opremili z 

novimpohištvom in novimi lučmi. Iz učiteljskega stanovanja so naredili veliko učilnico, iz 

manjše učilnice pa kuhinjo in pisarno oz. kabinet.  Učenci so dobili tudi prostor, kjer so 

malicali. Malico so imeli skoraj vsi učenci. Dvakrat na teden je bila na jedilniku enolončnica, 

ostale dni pa čaj, kruh z namazom, s sirom ali salamo.  Kuharica je bila hkrati tudi snaţilka. 

Ceste v Dobrniču so bile asfaltirane. Ob koncu leta so prvošolci in drugošolci odšli na izlet na 

Muljavo, 3. in 4. razred v Zagreb, petošolci pa v Postojnsko jamo. To leto je bilo med učenci 

največ poškodb, zlomov rok in nog. 

V šolskem letu 1974/75 je bilo na šoli 128 učencev, ki so skoraj vse leto redno prihajali k 

pouku, saj jih starši zaradi domačih del niso več obdrţali doma. Na šoli so bili tudi trije Romi, 

ki so bili velikokrat brez pravega razloga odsotni. Kmalu po začetku šolskega leta so 

ugotovili, da se je na šoli pojavil tifus. Učenca 3. razreda so odpeljali na zdravljenje v 

bolnišnico. Potem so razkuţili šolske prostore in testirali preostale učence. Bolezen se ni 

razširila. Proti koncu šolskega leta pa se je v istem razredu pojavila še škrlatinka, ki pa je 

zajela 8 učencev in so odšli na zdravljenje v bolnišnico. 

Leta 1977 je šola dobila vodovod. Pri napeljavi vodovoda so pomagali tudi pionirji iz 

Dobrniča. 
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5.4 ČETRTA ŠOLSKA KRONIKA (obsega podatke od leta 1979 do 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leta 1979 je bilo na šoli 60 učencev. Na šoli so poučevale 3 tovarišice. Pouk je potekal v 

kombinaciji, in sicer tako, da so se v 1. in 2. razredu vzgojni predmeti poučevali skupaj, 3. in 

4. razred pa sta bila samostojna. Tovarišica 3. razreda je imela vsak dan 3 ure podaljšanega 

bivanja z učenci, ki so teţko delali pri rednem pouku. Na šoli je trikrat tedensko potekala tudi 

mala šola, ki jo je obiskovalo 16 učencev. Vsi učenci so imeli malico. Na šoli sta bila tudi dva 

kroţka: kroţek za ročna dela in dramatsko-recitacijski kroţek. 

V šolskem letu 1980/1981 je potekala kombinacija pouka tudi v 3. in 4. razredu, saj sta bili na 

šoli le 2 tovarišici. Pouk se je začel ob 7.30, končal pa ob 13.45. 

V šolskem letu 1981/1982 je bilo na šoli 44 učencev, od tega jih je 10 končalo šolo z odličnim 

uspehom, 9 s prav dobrim, 14 z dobrim in 11 z zadostnim. V 3. in 4. razredu so obiskovali 

dopolnilni pouk pri matematiki in slovenščini.  

Oktobra so prekrili ostrešje šole. 

 

 

 

Slika 22: Naslovnica 4. kronike 

(Foto: N. Kastigar) 
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Leta 1982 je bilo na šoli 38 učencev z dvema tovarišicama. V tem letu so se na šoli odločili, 

da bodo začeli z delom na šolski njivi. Dobili so gnojilo, folijo, semena kumaric. Spomladi so 

začeli z delom. Učenci so od doma prinesli 

semena fiţola, krompirja. Na koncu so za 

šolsko kuhinjo pridelali 2 gajbici čebule, 30 kg 

fiţola, 400 kg krompirja in vloţili 50 l kumaric. 

S tem so popestrili šolsko malico. Učenci so na 

vrtu radi delali. 

 

 

 

V šolskem letu 1983/1984 so bili uvedeni kulturni in naravoslovni dnevi, ki so tudi ostali v 

učnem načrtu. Leta 1985 je bil uveden tudi kroţek domače obrti, kjer so se učenci učili 

pletenja košar, peharjev. S kroţkom so se predstavili 

tudi na RTV Slovenija v oddaji Tednik. Prvič je začel na 

šoli delovati pevski zbor. Leta 1987 je kraj dobil tudi 

knjiţnico za odrasle, zunanje bralce. 

 

 

 

Slika 24: Prekrivanje strehe leta 1981 (Vir: 4. kronika) 

Slika 23: Prekrita streha 

(Vir: 4. kronika) 

Slika 25: Učenci okopavajo na šolski njivi (Vir: 4. kronika) 

Slika 26: Članek o novi pridobitvi v 

Dobrniču (Vir: 4. kronika) 
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Leta 1988 je bivši učenec Lojze Lah ubranil naslov drţavnega prvaka v dresuri. Dobrniški 

rojak Joţe Udovč pa je iz Kalifornije priletel s svojim letalom v domovino. V Dobrniču so mu 

pripravili slovesen sprejem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsako leto so bili na šoli trije roditeljski sestanki, kjer so se večinoma pogovarjali o šolskem 

uspehu, vzgoji, odnosih med starši in otroki. Leta 1990 pa sta učiteljici izpostavili tudi 

problem gledanja televizije, saj sta menili, da jo gledajo preveč in brez nadzora staršev. To se 

kaţe v njihovem vedenju v razredu, saj so napadalni, nesramni. Govorilne ure so potekale 

vsak prvi petek v mesecu in so bile dobro obiskane. Učiteljici sta se redno udeleţevali 

seminarjev in konferenc v Novem mestu in Ljubljani. Leta 1990 je potekal seminar o 

sodobnejši interpretaciji dveh predmetov, Spoznavanje narave in Spoznavanje druţbe. 

V šolskem letu 1991/1992 so bila uvedena 3 ocenjevalna obdobja. Leto kasneje se je pojavila 

epidemija hude gripe, zato je polovica otrok manjkala. Epidemija je pojenjala šele marca. 

Uvedene so bile tudi nove oblike sodelovanja s starši: Dan odprtih vrat, pri govorilnih urah so 

bili lahko prisotni tudi učenci, starši so sodelovali pri raziskovalnih nalogah.  

V letu 1993 so na šoli dobili nekaj knjig, komplet Orffovih inštrumentov, ciklograf pa je 

zamenjal fotokopirni stroj. Leto kasneje so dobili še televizijo in videorekorder, metrske 

palice, 3 kompase, barometer in nov kasetofon. V učilnice so poloţili nov parket, zamenjali 

Slika 27: Članek o Alojzu Lahu (Vir: 4. kronika) 
Slika 28: Članek o Joţetu 

Udovču (Vir:4. kronika) 
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okna, prebelili, obnovili fasado, 23 let stare stole in mize pa so nadomestili z novimi. Dobili 

so centralno kurjavo. Uradna otvoritev obnovljene šole je bila 13. januarja 1995, na katero so 

povabili vse, ki so prispevali oz. pripomogli k obnovitvi šole. 

V šolskem letu 1995/1996 so na šoli po dolgih letih poučevale spet 3 učiteljice. Zaradi tega so 

lahko na šoli imeli več interesnih dejavnosti: pevski zbor, naravoslovni, likovni, čebelarski 

kroţek in kroţek Orffovih inštrumentov. Uvedeno je bilo tudi varstvo za oddaljene učence, ki 

so čakali na šolski avtobus. Potekalo je eno uro pred poukom in po pouku do 14.15. Na šoli je 

ţe drugo leto v 4. razredu potekal 20-urni tečaj angleškega jezika. Na šoli so dobili še 

grafoskop, kasetofon s CD-jem, sintetizator, novo posodo v kuhinji, v učilnicah nove table. V 

1. in 2. razredu je bilo uvedeno opisno ocenjevanje. 

5.5 PETA ŠOLSKA KRONIKA (obsega podatke od leta 1996 do 2002) 

 

V šolskem letu 1997/1998 so se na roditeljskem sestanku pogovarjali o prostorski stiski na 

šoli. Na šoli so namreč samo 3 učilnice, zato so predlagali, da bi bilo najbolje, da šola dobi 

prizidek za dve učilnici, jedilnico za učence in večnamenski prostor, kjer bi imeli kulturne 

prireditve ter športno vzgojo. Ţe na začetku leta pa so na šoli dobili še en kasetofon, kar je 

pomenilo, da je imel vsak razred svojega, prav tako grafoskop. Dobili so tudi več ţog in 

kolebnic, novi blazini za športno vzgojo. Za glasbeno vzgojo so dobili komplet zvočnih in 

ritmičnih inštrumentov iz celega sveta, pa tudi nekaj orodja za tehnično vzgojo. 

Vsako leto je bilo na šoli več interesnih dejavnosti. V šolskem letu 1998/1999 so bili na šoli: 

šahovski kroţek, računalniški kroţek, pevski zbor, športni kroţek, lutkovni kroţek, učenje 

igranja na flavto, likovni kroţek in šolska hranilnica.  

23. avgusta so začeli z obnavljanjem šole (podstrešja), zato so se morali učenci voziti na 

matično šolo v Trebnje. Učence 1. razreda je v Trebnje vozil hišnik s šolskim kombijem. 

Pouk so imeli od 8.00 do 11.30. Učenci 2., 3. in 4. razreda pa so imeli pouk popoldne, od 

12.30 do 16.30. Obnavljanje šole je trajalo do 17. novembra 1999, ko se je pouk ponovno 

nadaljeval v Dobrniču. Po adaptaciji so na šoli pridobili dve novi učilnici, zbornico in skupni 

prostor. Prenovljeni sta bili tudi učilnici v 1. nadstropju, v vseh straniščih je bila zamenjana 

kanalizacija in poloţene keramične ploščice. 
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Slika 31: Mnenja učencev o šoli Dobrnič (Vir: 5. kronika) 

Slika 29: Šola pred adaptacijo (Vir: 5. kronika) 
Slika 30: Šola med prenavljanjem (Vir: 5. kronika) 

Slika 32: Šola po adaptaciji (Vir: 5. 

kronika) 
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V letu 2000 je šola praznovala 200-letnico obstoja šole. Ob tej priloţnosti so maja 2000 

pripravili kulturno prireditev ter razstavo starih šolskih dokumentov in likovnih izdelkov, ki 

so jih pripravili učitelji in učenci šole. Med povabljenimi so bili tudi predsednik drţave Milan 

Kučan, minister za šolstvo in šport dr. Pavel Zgaga in trebanjski ţupan Ciril Pungartnik. O 

tem dogodku so se razpisali tudi časopisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. septembra se je v spodnjih prostorih šole odprl oddelek vrtca. V ta namen so spodnjo 

učilnico preuredili v igralnico. Vključenih je bilo 23 otrok, in sicer od 3. leta dalje. Odprt je 

bil od 5.30 do 15.30. Na šoli so poučevale 4 učiteljice, vsaka svoj razred. 

 

5.6 ŠESTA ŠOLSKA KRONIKA (obsega podatke od leta 2002 dalje) 

V šolskem letu 2003/2004 je prišlo do uvedbe devetletne osnovne šole. Tako sta bila letos dva 

prva razreda: 1.a – prvi razred devetletke in 1.b – zadnja generacija osemletne OŠ. Tudi 

oddelek podaljšanega bivanja je bil to leto novost. Julija 2003 so pregradili dve veliki učilnici 

Slika 34: Objava v Delu 

(Vir: 5. kronika) 

Slika 35: Objava v Dolenjskem 

listu (Vir: 5. kronika) Slika 33: Objava v Dnevniku 

(Vir: 5. kronika) 
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s steno, da so pridobili razred za bodoče devetletkarje. Pridobili so še manjši kabinet ter 

učilnico za računalništvo. Od oktobra je na šoli potekal tudi fakultativni pouk računalništva in 

nemščine za učence 3. in 4. razreda, izvajalo pa se je tudi zgodnje poučevanje angleščine. 

Leta 2006 so na šoli izvedli poţarno vajo, ki je bila zelo koristna tako za učence kot tudi za 

učiteljice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaradi potreb po devetletki so se pojavile pobude za obnovitev in dozidavo šole. Ugotovili so, 

da šola za program devetletnega izobraţevanja ne dosega normativnih prostorskih zahtev. 

Šola je bila stara ţe 80 let, ni imela dovolj športnih površin, jedilnica in kuhinja sta bili 

premajhni, garderobe so bile skupne za šolske in vrtčevske otroke, neustrezne so bile tudi 

sanitarije. Poleg tega je naraščalo število učencev, saj 

so se začele druţine priseljevati iz Ljubljane in 

okolice. 

V šolskem letu 2007/2008 so bile na šoli vse 

generacije devetletne šole. Delovati je začela 

prenovljena knjiţnica. Na šoli so vstopili v projekt 

Eko šol, na novo je začel delovati nogometni kroţek. 

Marca 2008 je šola v Dobrniču praznovala 150-letnico 

osnovnošolstva. O tem so zapisali tudi v časopisu. 

Slika 36: Članek o poţarni vaji (Vir: 5. kronika) 

Slika 37: Članek o 150-letnici šolstva v 

Trebnjem (Vir: 5. kronika) 
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V šolskem letu 2008/2009 je bilo na šoli 71 učencev. Organizirana sta bila dva oddelka 

podaljšanega bivanja, ki sta bila zelo številčna. V vsakem oddelku je bilo 29 učencev. Na šoli 

so uvedli dva nova kroţka: maţorete in čebelarski kroţek. V 4. in 5. razredu je potekala 

fleksibilna diferenciacija pri slovenščini in matematiki. V 4. razredu je potekala notranja 

diferenciacija enkrat tedensko. V 5. razredu pa je celo šolsko leto potekala zunanja fleksibilna 

diferenciacija. Novost v 3. razredu je bilo zgodnje poučevanje angleščine za vse učence. 

Avgusta 2010 so v Dobrniču poloţili temeljni kamen za obnovo in dozidavo podruţnične 

šole. Med gradnjo so prvošolci obiskovali pouk na centralni šoli v Trebnjem, učenci od 

drugega do petega razreda pa na Centru za izobraţevanje in kulturo Trebnje. Vrtec je začasno 

deloval v ţupnišču v Dobrniču. 

Slavnostna otvoritev prenovljene šole je bila 1. oktobra 2011. Udeleţili so se je predstavniki 

javnega ţivljenja, med njimi tudi tedanji minister za šolstvo in šport Igor Lukšič, trebanjski 

ţupan Alojzij Kastelic, ravnatelj OŠ Trebnje Rado Kostrevc, ravnateljica Vrtca 

Trebnje Vlasta Starc in podţupan, ki je bil pred tem skoraj 30 let predsednik KS 

Dobrnič, Silvester Prpar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 38: Prerez traku ob otvoritvi šole, oktobra 

2011 2011 (Vir: 

http://www.dolenjskilist.si/2011/10/01/68035/novic

e/dolenjska/FOTO_Odprli_prenovljeno_solo_v_D

obrnicu/) 
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6. VTISI NEKDANJIH UČENCEV O ŠOLI DOBRNIČ 

Iz zapisov nekdanjih učencev o obiskovanju te šole sem zbrala nekaj zanimivih dejstev, ki 

nam dajo vtis o takratnem utripu šole.
32

 

V učilnici so bila lesena tla, malo pohištva, za šolo je bil skromen vrt. Šolske klopi so bile 

stare, luknjičaste, imele pa so tudi izdolben prostor za črnilnike, saj so takrat pisali s peresi, ki 

so jih namakali v črnilo. V učilnici sta bili dve vrsti klopi, za dečke in deklice. V razredu ni 

bilo zaves, radia, televizije ali telefona. Samo šolska tabla in palica, s katero je učiteljica oz. 

učitelj kazal učencem, kaj morajo prepisati v zvezek. Uporabil pa jo je tudi za kaznovanje 

učencev, saj je bilo tedaj telesno kaznovanje dovoljeno. Učitelj ali ţupnik sta lahko učence 

kaznovala s tepeţem, če niso imeli domače naloge, če so imeli umazane roke. V šoli je 

potekal tudi verouk, molili so vsak dan. 

V učilnicah tudi ni bilo centralne kurjave, temveč visoka peč za drva, za katero so skrbeli tako 

učitelji kot učenci. Kuharica je namreč vsako jutro ţe zgodaj zjutraj prišla v šolo, da je 

naloţila drva v peč. 

Učenci so v šolo hodili peš, ne glede na vreme ali razdaljo. Malico so morali prinesti s seboj-  

največkrat je bilo to sveţe ali posušeno sadje, kos kruha. Telovadili so v razredu, spomladi in 

jeseni pa na vrtu. Velikokrat so namesto telovadbe zlagali drva, ki so jih potrebovali za gretje 

šole. 

Vsako jutro so imeli pozdrav pred začetkom pouka: »Naše delo in učenje – vse za domovino 

– za domovino – s Titom naprej.« Kasneje pa samo: »Za domovino – s Titom naprej.« 

Leto 1937: V šoli ni bilo učnih pripomočkov, v razredu je bila samo šolska tabla. Poučevalo 

je 8 učiteljic. Pomemben dan je bil 1. december, ko je bila zdruţitev Slovencev, Hrvatov in 

Srbov v Kraljevino SHS. Ob takih praznikih so imeli šolske maše, izlete v bliţnje kraje, 

kamor so odšli peš ali pa so jih kmetje peljali na kmečkih vozovih, imenovanih »lojtrnice«. Te 

vozove so okrasili z zelenjem, saj se je tako vedelo, da se peljejo učenci. 

V šoli so potekale tudi interesne dejavnosti, in sicer pevski zbor, dramski, recitacijski in 

literarni kroţek. Med letom so učenci pripravili pevske in dramske nastope za starše in 

krajane. 
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 J. Ţabkar, Šola v objemu preteklosti in sedanjosti. 
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Učitelji so obiskovali učence na domu in se pogovarjali s starši. 

Po 2. svetovni vojni: nekateri učenci ob prihodu v šolo niso znali niti svinčnika prijeti v roke, 

saj se doma niso učili pisati oz. brati, ampak so pomagali pri domačih opravilih, pasli so 

ţivino. Učiteljica je ob začetku pouka ukazala učencem: »Roke na hrbet!« V rokah pa je 

imela palico za kazanje po tabli, a je z njo večkrat zamahnila tudi po rokah učencev. 

Nekajkrat na leto je šolo nenapovedano obiskal nadzornik. Pripeljal se je s kolesom, z 

aktovko v roki, nato pa naredil obhod od ene učilnice do druge. Ob prihodu v razred je 

pozdravil tovarišico, nato pa začel spraševati učence o naučenem. 

7. SPOMINI NEKDANJIH UČITELJIC 

Sedaj ţe pokojna učiteljica Marija Livkje pisala, da je začela na šoli v Dobrniču poučevati leta 

1965.
33

 

Na šoli so bili tedaj štirje učitelji in so poučevali skoraj ves dan. Pogoji za pouk so bili slabi. 

Takole je pisala: »Učilnice so bile zelo velike, mrzle tudi poleti. V vsaki je bila le ena peč 

spredaj v kotu. Kurila se je iz hodnika. Peči je ţe ob štirih zjutraj zakurila snaţilka in so bile 

ob osmih vroče, v učilnici pa komaj nekaj stopinj pod ničlo. Zelo nas je zeblo. Ogrevali smo 

se z razgibalnimi vajami, ki smo jih izvajali sredi pouka. Saj tudi pisati nismo mogli, tako nas 

je zeblo v roke. Klopi smo potisnili čisto k peči, da nam je bilo topleje. Prav v »mojem« 

razredu je bila peč ţe močno načeta. Pogosto se je iz nje kadilo, da smo bili vsi objokani od 

dima. Tako smo imeli sredi najhujše zime večkrat odprta vsa okna in smo zračili. Vendar smo 

vse zdrţali. Razsvetljava je bila slaba, saj je v vsaki učilnici visela sredi stropa le ena luč. 

Učenci so bili zelo malo bolni in so le redko izostajali od pouka. Tudi učitelji smo se v takih 

razmerah kar utrdili in nismo imeli bolniške.«
34

 

Malice v šoli ni bilo, saj niso imeli kuhinje, pa tudi kruha se v Dobrniču tedaj ni dobilo. 

Avtomobili za prevoz so bili redki, kraj pa je bil slabo prometno povezan s svetom. V 

Ljubljano je vozil en avtobus, do Trebnjega pa le šolski avtobus, zato so veliko pešačili, 

predvsem čez Grmado v Trebnje. 
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 J. Ţabkar, Šola v objemu preteklosti in sedanjosti. 
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 Prav tam, str. 89. 
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Učnih pripomočkov je bilo malo. Učitelji so morali doma izdelovati razne plakate, učne liste, 

risbe in drugo. Pri tem so večkrat pomagali tudi ostali člani druţine. 

Razredi so bili tedaj zelo številčni, po 30 učencev in več. Učitelji so se menjavali. Večkrat jih 

je primanjkovalo, zato je bilo treba poučevati dva razreda hkrati. Delo je bilo naporno, dolgo 

v noč so popravljali izdelke učencev in se pripravljali na pouk. Roditeljske sestanke so imeli 

ob nedeljah, ko so imeli starši najbolj čas. Prosti čas so imeli le med počitnicami. 

Od leta 1972 so na šoli imeli tri leta tudi 5. razred, ker v Trebnjem ni bilo prostora. Tedaj so 

bili na šoli trije učitelji. Učitelj 5. razreda je moral za 10 dni na oroţne vaje. Ni bilo učiteljev 

za nadomeščanje. Tako sta dve učiteljici 10 dni poučevali vseh pet razredov – tri izmene 

pouka: 1. razred od 7. do 11. ure, 2. od 11. do 15. ure in 5. razred od 15. ure dalje. Takole je 

zapisala učiteljica: »To je bil skoraj nečloveški napor. S sodelavko sva bili skoraj ob glas.«
35

 

Leta 1973 so se pogoji za pouk izboljšali, saj so šolo temeljito prenovili. Dobili so tudi veliko 

knjig in drugih učnih pripomočkov. Vendar pa so pozimi še vedno zmrzovali, ker so peči 

ostale enake kot prej. Dobili so tudi kuhinjo, učenci pa redno malico. 

V osemdesetih letih se je začelo število učencev na šoli zmanjševati. Poučevale so jih tri 

učiteljice. Za učence z učnimi teţavami so uvedli podaljšano bivanje, kjer so jim učiteljice 

pomagale pri učenju. Leta 1983 je umrla učiteljica Lenka Kranjc, zato sta učiteljici 

DanicaGerden in Marija Livk deset let (s krajšimi prekinitvami) poučevali sami. Obe sta učili 

po dva razreda v delni kombinaciji, vsak dan po osem šolskih ur. Livkova je zapisala, da je 

bilo to zelo naporno, saj sta morali poleg vsega dela v šoli še na seminarje in aktive za dva 

razreda. V takih dnevih je ena od njiju učila vse štiri razrede. Plačilo za kombiniran pouk je 

bilo minimalno. »Boleče je bilo spoznanje, da je vsak obrtnik zasluţil toliko v eni uri, kot sva 

midve za dodatni razred cel mesec. Toda vedno sva imeli pred očmi otroke. Največje plačilo 

nama je bilo, če so najini učenci dobro znali.«
36

 V šolo sta hodili tudi s prehladi in vročino, saj 

sta vedeli, da si ne moreta privoščiti izostanka. Tudi učenci so radi prihajali v šolo, včasih tudi 

bolni, zato sta jih morali napotiti domov. 

Po letu 1990 je število učencev počasi naraščalo. Od leta 1995 so bile na šoli tri učne moči. 

Livkova je še vedno učila 3. in 4. razred v delni kombinaciji, hodila na »dvojne« aktive in 
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 Prav tam, str. 90. 
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 Prav tam, str. 91. 
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seminarje. Le zadnje šolsko leto 1998/99 je poučevala samo četrtošolce. »Tedaj šele sem po 

dolgih letih ugotovila, kaj se pravi normalno delati.«
37

 

Poleg pouka so opravljali še druga dela. Skrbeli so za urejenost šole in njene okolice, 

pripravljali kulturne prireditve, obdelovali šolski vrt. Učenci so bili zelo pridni. Sodelovali so 

s Krajevno skupnostjo, z Rdečim kriţem in s starši. Posebno v zadnjih letih je bilo tega 

sodelovanja zelo veliko. 

Kar nekaj let je bila šola bivališče brigadirjev, ki so kopali jarke za napeljavo vodovoda. Zato 

so s poukom končali ţe prej, manjkajoče dneve pa so nadomestili ob sobotah. Tedaj je bil 

avgusta dopolnilni pouk za učence, ki so imeli vrzeli v znanju. Ta je potekal kar v »spalnici« 

brigadirjev, saj so bili takrat na delu. Ko so imeli podaljšano bivanje – vsak dan po tri ure, sta 

bila vmes kosilo in rekreativni odmor. Učenci so se lahko razgibali na igrišču, igrali so razne 

igre ali tudi počivali na klopi.  

»Tako smo delali včasih, skoraj ves svoj čas smo posvetili šoli. Včasih smo se šalili, da bomo 

v šolo prinesli še posteljo, ker smo šli domov le spat. Po pouku smo imeli še razne sestanke, 

govorilne ure in roditeljske sestanke. Toda dobro smo se razumeli ter si med seboj pomagali. 

Bili smo kot druţina. Dobro počutje na delovnem mestu nam je dalo polet za naprej. Zase 

lahko rečem, da sem pri svojem delu uţivala in da ni bilo nobeno tako teţko, da ga ne bi 

zmogla.«
38
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7.1  INTERVJU Z NEKDANJO UČITELJICO 

 

Poučevanja na Podruţnični šoli se spominja tudi Danica Gerden, s katero sem opravila 

intervju (4. 1. 2013): 

Kdaj ste začeli poučevati na šoli v Dobrniču? 

1. septembra 1962, stara sem bila 25 let. Bila sem vesela, saj sem tukaj takorekoč doma. To je 

bilo moje drugo sluţbeno mesto. Tukaj sem ostala 31 let. 

V kakšnih pogojih ste poučevali? 

Učilnice so bile velike do 70 m
2 

. Ogrevali smo jih z lončenimi pečmi. Klopi in stoli so bili 

leseni. Na mizah so bili črnilniki. Tla je bilo potrebno ribati, kasneje smo jih premazali s 

posebnim oljem. Pouk je potekal kombinirano, saj sva bili na šoli le dve učiteljici. Vse do leta 

1977 je bilo na šoli povprečno 132 učencev. V šolskem letu 1965/66 se je začelo postopno 

prešolanje otrok v Trebnje. Tega leta je postala naša šola podruţnična šola, kar je še danes. V 

šolskem letu 1968/69 smo imeli štiri samostojne razrede, skupaj 124 učencev. V razredih je 

sedelo po 30 otrok. Ţe v letu 1972/73 smo spet imeli učence 5. razreda, ker na centralni šoli v 

Trebnjem ni bilo dovolj prostora. V tem letu je bila naša šola prvič temeljito preurejena. 

Dobili smo kuhinjo, pisarno, sanitarije, parket v učilnicah. Dobili smo hišni vodovod. 

Ali ste imeli veliko didaktičnih pripomočkov? 

Ne. Za matematiko smo imeli butarice, zobotrebce za računanje desetic. Uporabljali smo tudi 

fiţol, koruzo. Največkrat pa smo si pri računanju pomagali kar s svojimi prstki. Učne liste 

smo delali sami doma, v šoli smo jih le razmnoţevali. Sami smo sestavljali tudi kontrolne 

naloge. 

Kako so učitelji gradili avtoriteto? 

V tistem času ni bilo potrebno graditi avtoritete, saj so učenci jemali za samoumevno dejstvo, 

da so oni učenci, mi pa učitelji. To je pomenilo, da so nas vikali, nikoli nismo imeli 

problemov z disciplino v razredu. Imeli so spoštovanje do učiteljev. 
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Ali so učenci nekoč pridobili v šoli več znanja? 

Za tiste čase so dobili v šoli veliko znanja, glede na to, da je bila v razredu le tabla in kreda. 

Poznalo se je, da so učenci doma veliko delali, zato je bilo tudi nam učiteljem znanje laţje 

posredovati. V šoli je potekalo tudi podaljšano bivanje, kamor so hodili učenci, ki so se teţje 

učili pri pouku. Na šoli so bile tudi interesne dejavnosti. Vsa leta so se naši učenci 4. razreda 

udeleţevali plavalnega tečaja v Tašaleri. Imeli smo kulturne in naravoslovne dneve, 

obiskovali kulturne prireditve, se vključevali v razna tekmovanja. Učenci so pomagali pri 

urejanju okolice šole in pripravi zimske kurjave. 

Ali je bilo delo učiteljev včasih teţje? Kako ste se pripravljali na pouk? 

Delo je bilo laţje, saj v razredu ni bilo nobenih disciplinskih problemov, učenci so radi 

poslušali snov, niso se pritoţevali. Na pouk se je bilo potrebno pripravljati vsak dan, pisali 

smo dnevne učne priprave za več razredov, saj sem poučevala dva razreda, ker je bil pouk 

kombiniran. Imeli smo tudi nenapovedane obiske inšpekcije, ki pa je naše delo vedno 

pohvalila. Po eni strani pa je bilo delo tudi teţko, saj je primanjkovalo učiteljev in sva od leta 

1987 do 1992 z go. Marijo Livk sami poučevali. 

Ali so se učenci več/manj učili doma? So imeli več domače naloge? 

Učenci so se več učili doma, saj so imeli vedno veliko domače naloge, ki so jo redno in radi 

delali. Za domačo nalogo so dobili tudi učne liste z odprtimi vprašanji, saj so na tak način bolj 

utrjevali pisanje. 

 

8. DOBRNIČ IN PODRUŽNIČNA ŠOLA LETA 2012 

 

 

 

 

 

Slika 39: Slika Dobrniča (Foto: N. Kastigar) 
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V šolskem letu 2012/2013 Podruţnično šolo Dobrnič obiskuje 64 učencev. Na šoli so štirje 

oddelki, od 1. do 5. razreda, 2. in 3. razred sta kombinirana. 

Na šoli potekajo številne interesne dejavnosti: bralna značka, otroški pevski zbor, dramsko-

lutkovni kroţek, vesela šola, eko kroţek, rdeči kriţ, kolesarski kroţek, računalniški kroţek, 

svet prometa, nogomet, ustvarjalno-likovni kroţek, gasilski kroţek in športni kroţek.  

Šola organizira tudi podaljšano bivanje za učence od prvega do petega razreda. Učenci so v 

podaljšanem bivanju od konca pouka do 16. ure. V tem času imajo kosilo, sodelujejo v 

sprostitvenih dejavnostih, naredijo domače naloge in opravijo druge šolske obveznosti. Za 

učence 1. razreda šola organizira jutranje varstvo. Za učence 3. razreda na šoli poteka tudi 

zgodnje učenje angleščine. 

9. EMPIRIČNI DEL 

9.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V empiričnem delu sem zbrala podatke anketnih vprašalnikov, ki sem jih razdelila staršem 

učencev Podruţnične šole Dobrnič, ki so šolo obiskovali. Vprašanja so se nanašala na šolanje 

v času, ko so sami obiskovali to šolo. 

9.2 CILJI 

Ţelela sem raziskati: 

- kako je šola izgledala nekoč, v času, ko so anketiranci obiskovali šolo, 

- kako so učitelji v preteklosti gradili avtoriteto, 

Slika 41: Podruţnična šola danes (Foto: N. 

Kastigar) Slika 40: Šola danes (Foto: N. Kastigar) 
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- ali so v preteklosti učenci pridobili več znanja, 

- ali je bilo delo učiteljev nekoč teţje, 

- ali so se učenci veliko učili doma,  

- ali so imeli učenci veliko domače naloge. 

 

9.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV1: Katere značilnosti šole v preteklosti učenci poznajo (izgled učilnic, pohištvo, didaktični 

pripomočki)? 

RV2:  Kako so učitelji v preteklosti gradili avtoriteto? 

RV3:  Ali so v preteklosti pridobili učenci v šoli več znanja (lepopis, bonton)? 

RV4:  Ali je bilo delo učiteljev teţje? Kako so se pripravljali na pouk? 

RV5:  Ali so se učenci več/manj učili doma? So imeli več domače naloge? 

9.4 RAZISKOVALNA METODA 

Vzorec:  vzorec raziskave so bili starši učencev Podruţnične šole Dobrnič. 

Pripomočki: anketni vprašalnik, s katerim sem ţelela ugotoviti, kako je bilo v času, ko so 

anketiranci obiskovali Podruţnično šolo Dobrnič. 

Postopek zbiranja:Anketne vprašalnike sem razdelila učencem, ki so vprašalnike razdelili 

staršem, da so jih doma anonimno izpolnili. 

Obdelava podatkov:Podatke sem pridobila s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki sem jih 

obdelala v računalniškem programu Excel. 
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9.5 ANALIZA REZULTATOV 

Tabela 1: Spol in število anketirancev 

 

 

Anketiranih je bilo 31 staršev,  16 moških in 15 ţenskih. 

 

Tabela 2: Število anketirancev, rojenih v obdobju 1941-1951 

 

 

 

Tabela 3: Število anketirancev, rojenih v obdobju 1952-1962) 

 

 

 

Tabela 4: Število anketirancev, rojenih v obdobju 1963-1973 

LETNICA ROJSTVA  (1963-73)                  M  Ž 

  8 6 

 

Tabela 5: Število anketirancev, rojenih v obdobju 1974-1984 

 

 

Tabela 6: O spremembi izgleda šole 

 

SPOL M  Ž 

  16 15 

LETNICA ROJSTVA  (1941-51)   M  Ž 

  2 2 

LETNICA ROJSTVA  (1952-62)   M  Ž 

  1 1 

LETNICA ROJSTVA  (1974-84)   M                 Ž 

  5                6 

Kako se je šola oz. izgled le-te spremenil, od takrat, ko ste vi obiskovali  šolo?    

(učilnice, pohištvo, didaktični pripomočki)              M          Ž 

 
stare mize ter polomljene klopi     5 8 

lončene peči      5 5 

samo 2 razreda      1 3 

ni bilo didaktičnih pripomočkov     5 3 
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Graf 1: O spremembi izgleda šole 

Kot je bilo pričakovati, so anketiranci odgovorili zelo podobno, saj se je izgled šole zelo 

spremenil v teh letih. Največ jih je omenilo, da so bile v učilnici stare mize in polomljene 

klopi, in sicer 8 ţenskih anketirank in 5 moških. Omenili so tudi, da so bile v učilnicah stare 

lončene peči, ki pa niso dajale primerne toplote, in sicer 5 moških in 5 ţensk. Da sta bila na 

šoli le dva razreda, so omenile 3 ţenske in 1 moški. 5 moških in 3 ţenske so omenili, da niso 

imeli nobenih didaktičnih pripomočkov. Menim, da so anketiranci odgovorili podobno, saj je 

bil izgled šole pred leti drugačen kot danes. Stare mize in polomljene klopi so zamenjali novi 

stoli in mize, namesto lončenih peči je na šoli centralno ogrevanje, učenci so vsak v svojem 

razredu in vsako leto je več didaktičnih pripomočkov, ki jih učitelji uporabljajo pri pouku. 

Tabela 7: O obiskovanju šole 

Ste radi hodili v šolo?  M Ž 

DA   12 12 

NE   4 3 

 

 

Graf 2: O obiskovanju šole 
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Pri tem vprašanju sem pričakovala drugačne odgovore, saj sem menila, da bo večina 

anketirancev odgovorilo, da niso radi hodili v šolo. Izkazalo se je, da so bila moja 

predvidevanja napačna, saj je večina anketirancev, 12 moških in 12 ţensk odgovorilo, da so 

radi hodili v šolo. Med tistimi, ki niso radi hodili v šolo, so bili 4 moški in 3 ţenske. Menim, 

da je večina odgovorila pritrdilno, ker jim je bil všeč čas, ki so ga preţiveli v šoli. Všeč jim je 

bilo, da so pridobili veliko novega znanja ali se druţili s sošolci med sajenjem zelenjave na 

bliţnji njivi. 

Tabela 8: O razlogih za obiskovanje šole 

Zakaj Da? M Ž 

znanje  8 6 

druženje  8 6 

brez 
odgovora 2 

 
3 

 

 

Graf 3: O razlogih za obiskovanje šole 

Anketiranci, ki so radi hodili v šolo, so navedli pričakovane razloge za to. Tudi danes učenci 

obiskujejo šolo iz podobnih razlogov. 8 moških in 6 ţensk je šolo rado obiskovalo zaradi 

novega znanja, ki so ga pridobili v šoli, prav tako 8 moških in 8 ţensk pa so šolo radi 

obiskovali zaradi druţenja s sošolci in spoznavanja novih obrazov. 2 moška anketiranca in 3 

ţenske anketiranke pa niso navedli odgovora. Mislim, da tudi današnji učenci šolo radi 

obiskujejo zaradi podobnih razlogov. Mogoče bi dodali še dobro malico in pa športno vzgojo.  
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Tabela 9: O razlogih, zakaj niso obiskovali šole 

Zakaj Ne?  M Ž 

    

ni bilo prevoza 0 1 

niso se radi učili 3 1 

mrzle učilnice 0 1 

brez odgovora 1 0 

 

 

 

Graf 4: O razlogih, zakaj niso radi obiskovali šole 

Anketiranci, ki niso radi obiskovali šole, pa so navedli naslednje razloge za to: ni bilo prevoza 

do šole in so morali vsak dan pešačiti – tak razlog je navedla 1 ţenska anketiranka; največ jih 

je odgovorilo, da se niso radi učili, in sicer 3 moški in 1 ţenska, da so bile razlog mrzle 

učilnice, je navedla 1 ţenska anketiranka, nobenega razloga pa ni napisal 1 moški anketiranec. 

Menim, da bi tudi današnji učenci podobno odgovorili, saj večina ne mara učenja, sicer pa 

mislim, da je v današnjih časih v razredih toliko različnih didaktičnih pripomočkov, da se 

večino lahko naučijo ţe pri pouku. 

Tabela 10: O vzpostavljanju discipline 

Kako so učitelji vzpostavili disciplino v razredu?   M Ž 

        

povzdignjen glas     4 6 

telesna kazen (palica, klofuta, klečanje v kotu)   9 4 

kazenske naloge     2 2 

brez odgovora     1 3 
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Največ 

anketirancev je odgovorilo, da so učitelji disciplino vzpostavljali s telesno kaznijo, in sicer z 

uporabo palice, s klofuto ali s klečanjem v kotu. Tak odgovor je podalo 9 moških in 4 ţenske. 

Drugi najštevilčnejši odgovor je bil povzdignjen glas, tako so odgovorili 4 moški in 6 ţensk. 

Disciplino pa so učitelji vzpostavili tudi s kazenskimi nalogami, ki so jih dali učencem, ki jih 

niso ubogali. Tako so odgovorili 4 anketiranci, 2 moška in 2 ţenski. 4 anketiranci pa niso 

napisali odgovora. Pri tem vprašanju sem pričakovala take odgovore, saj mislim, da so bili 

učitelji v preteklosti bolj strogi in so ob sebi vedno imeli tudi palico. Vseeno pa menim, da so 

bili takrat učenci veliko bolj disciplinirani, tako da jim ni bilo potrebno pogosto uporabiti 

palice. 

Tabela 11: O uboganju učiteljev 

Ste ubogali učitelje ?  M Ž 

DA   16 15 

NE   0 0 
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Graf 5: O vzpostavljanju discipline 
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Graf 6: O uboganju učiteljev 

Na to vprašanje je vseh 31 anketirancev odgovorilo pritrdilno. Take rezultate sem 

pričakovala, saj menim, da so bili takrat učenci bolj umirjeni, imeli so tudi večje spoštovanje 

do učiteljev. 

Tabela 12: O razlogih za uboganje učiteljev 

Zakaj DA?  M Ž 

    

strah pred kaznijo 8 5 

naučeni od doma 2 5 

da smo se kaj naučili 1 1 

brez odgovora 5 4 

 

 

Graf 7: O razlogih za uboganje učiteljev 

Največ anketirancev je odgovorilo, da so v šoli ubogali zaradi strahu pred kaznijo v razredu 

ali doma, saj so bili starši takrat bolj strogi. Tako je odgovorilo 8 moških in 5 ţensk. Da so 

bili tako naučeni od doma, se pravi doma vzgojeni, da ubogajo, jih je odgovorilo 7, 2 moška 
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in 5 ţensk. Zato, da so se kaj novega naučili, sta odgovorila 2 anketiranca, nobenega razloga 

pa ni navedlo 9 anketirancev. Mislim, da se učenci niso bali le kazni učitelja, temveč tudi 

kazni staršev, ki bi sledila ob neuboganju učiteljev, zato je bila motivacija za poslušnost pri 

pouku toliko večja. 

Tabela 13: O znanju, ki so ga pridobili v šoli 

Ali menite,da ste se takrat veliko naučili v šoli? M Ž 

      

Da    11 14 

Ne    5 1 

 

 

 

Graf 8: O znanju, ki so ga pridobili v šoli 

25 anketirancev je odgovorilo pritrdilno, in sicer 11 moških in 14 ţensk. 6 anketirancev pa je 

menilo, da se niso v šoli veliko naučili. Pri tem vprašanju sem pričakovala, da bo večina 

anketirancev odgovorila pritrdilno, saj menim, da so se v tistih časih učenci dovolj naučili v 

šoli, pa čeprav ni bilo toliko didaktičnih pripomočkov.  Tudi učiteljice so se zelo trudile, da so 

učencem predale čim več novega znanja. 

Tabela 14: Razlogi, zakaj so dobili dovolj znanja 

Zakaj Da?   M Ž 

    

dobra razlaga 8 9 

bolj poslušni učenci 1 3 

brez odgovora 2 2 
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Graf 9: Razlogi, zakaj so dobili dovolj znanja 

Največ anketirancev je odgovorilo, da so se v šoli veliko naučili zaradi dobre razlage 

učiteljev. Tak odgovor sem tudi pričakovala, saj menim, da je od učiteljeve razlage odvisno, 

koliko se bodo učenci naučili oz. koliko snovi si bodo zapomnili. Pomemben je način 

podajanja snovi, ki mora biti čim bolj raznovrsten, ne le frontalna razlaga učitelja. 

Uporabljene morajo biti vse didaktične oblike podajanja snovi. Tako je menilo tudi 17 

anketirancev, 8 moških in 9 ţensk. 4 anketiranci pa so odgovorili, da so se veliko naučili, ker 

so bili oni bolj poslušni oz. bolj motivirani. Tudi to je pomembno, saj če učenci niso 

zainteresirani za delo v razredu, tudi učiteljeva razlaga ne pomaga. 4 anketiranci pa niso 

podali nobenega razloga. 

Tabela 15: Razlogi, da niso dobili dovolj znanja 

Zakaj Ne?    M Ž 

drugačni učni načrti  2 0 

preveč učencev v razredu 1 1 

brez odgovora 2 0 
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Graf 10: Razlogi, da niso dobili dovolj znanja 

Med anketiranci, ki so menili, da se v šoli niso veliko naučili, sta bila 2 moška, ki sta menila, 

da so za to krivi drugačni učni načrti, 1 moški in 1 ţenska pa sta odgovorila, da je bilo v 

razredu preveč učencev, kar je bil razlog, da se niso veliko naučili. 2 anketiranca nista navedla 

odgovora. Menim, da so se kljub tem razlogom učenci lahko veliko naučili. Če je nekdo 

motiviran, da posluša pri pouku, lahko to stori kljub polnemu razredu otrok. Učni načrti pa so 

bili enaki za vse šole, tako da so v šoli dobili toliko znanja kot drugi učenci. 

Tabela 16: O delu učiteljev nekoč 

Ali menite, da je bilo delo učiteljev težje kot 
danes? M Ž 

DA    8 8 

NE    6 6 

brez odgovora    2 1 

 

 

Graf 11: O delu učiteljev nekoč 
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Večina anketirancev je odgovorila, da je bilo delo učiteljev nekoč teţje kot danes, in sicer 16; 

8 moških in 8 ţensk. 12 anketirancev pa je odgovorilo, da delo učiteljev ni bilo teţje. 3 

anketiranci niso zapisali odgovora.  Mislim, da je bilo delo učiteljev nekoč teţje, saj je moral 

en učitelj poučevati več razredov, od jutra do poznega popoldneva, sami so morali pripraviti 

plakate, učne liste, saj drugih didaktičnih pripomočkov tedaj ni bilo.  

Tabela 17: O razlogih za teţje delo učiteljev 

Zakaj Da?   M Ž 

manj didaktičnih pripomočkov 5 4 

preveliko število učencev v razredu 4 2 

brez odgovora 0 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketiranci so navedli 2 razloga, ki sta učiteljem nekoč oteţevala delo, 9 anketirancev 

pomanjkanje didaktičnih pripomočkov in 6 anketirancev preveliko število učencev v razredu. 

2 ţenski pa nista navedli nobenega razloga. Take razloge sem pričakovala, saj sem vedela, da 

na šoli ni bilo dovolj prostora, zato sta bila po 2 razreda v eni učilnici, kar je bilo seveda zelo 

teţko za učiteljico, ki je morala učiti oba razreda hkrati. Tudi uporaba didaktičnih 

pripomočkov je danes stalnica in si ne predstavljam več učne ure brez njih, saj je njihova 

naloga, da motivirajo učence za delo in tako z večjim zanimanjem spremljajo učno uro. 
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Graf 12: O razlogih za teţje delo učiteljev 
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Tabela 18: O razlogih za laţje delo učiteljev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 anketirancev je menilo, da učitelji niso imeli teţkega dela nekoč, saj so imeli bolj 

disciplinirane in poslušne učence in se jim niti ni bilo potrebno truditi, da so vzpostavili 

disciplino v razredu. 3 anketiranci pa so menili, da so nekoč imeli veliko manj snovi in zato 

tudi manj priprave na pouk. 4 anketiranci niso navedli nobenega razloga. Kljub temu da so 

imeli učitelji manj snovi za podajanje učencem,  mislim, da ni bilo zato njihovo delo nič laţje, 

saj so učili 2 razreda ali več, kar je zahtevalo daljšo pripravo na pouk. 

 

 

 

 

 

 

 

Zakaj Ne?   M Ž 

bolj disciplinirani učenci 2 3 

manj snovi 1 2 

brez odgovora 3 1 

Ali ste se veliko učili doma? 
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Tabela 19: Tabela o učenju doma 

Graf 13: O razlogih za laţje delo učiteljev 
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25 anketirancev je odgovorilo, da se niso veliko učili doma, saj ni bilo časa, od tega 15 

moških in 10 ţensk. 5 anketirancev pa je odgovorilo, da so se veliko učili doma. Tak odgovor 

sem pričakovala, saj mislim, da v tistih časih ni bilo časa za učenje. Starši so otrokom naloţili 

druga domača dela, tako večkrat za domačo nalogo ni ostalo dovolj časa.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Večina anketirancev je odgovorila, da niso imeli pomoči pri učenju, in sicer 6 moških in 10 

ţensk. 14 anketirancem pa so pri učenju pomagali starejši bratje ali sestre ter starši. Mislim, 

da je tak rezultat zato, ker starši takrat niso imeli časa, da bi pomagali, saj so večino časa 

preţiveli na poljih ali pa preprosto niso znali pomagati.  

 

 

 

 

 

 

 Moški Ženski 

družinski 
člani 10 4 

nihče 6 10 
   

brez 
odgovora 0 1 

Kdo vam je pomagal pri učenju? 

Tabela 20: Tabela o pomoči pri učenju 
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Večina anketirancev je potrdila, da so imeli veliko domače naloge, in sicer 10 moških in 7 

ţensk. Tak odgovor sem  tudi pričakovala, saj so učitelji dajali veliko naloge, predvsem 

prepisovanje, saj so tako utrdili pisavo. Za domačo nalogo so tudi veliko brali. 13 

anketirancev pa je napisalo, da niso imeli veliko naloge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kljub temu da je bilo veliko naloge, jo je večina redno delala, in sicer 22; 10 moških in 12 

ţensk. Mislim, da so nalogo delali redno, ker so se bali kazni, če je niso imeli, zato so jo 

 Moški Ženski 

DA 10 12 

NE 6 3 

Ste imeli veliko domače naloge? 

Tabela 21: Tabela o količini domače naloge 

Tabela 22: Tabela o delanju domače naloge 
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večkrat pisali pozno ponoči, ko so končali z delom doma, ali jo zjutraj prepisali od sošolca, 

kar se dogaja še danes. Kljub temu je bilo 9 anketirancev, ki naloge niso redno delali. 

10. SKLEP 

Ob pisanju diplomske naloge sem spoznala, da šolanje ni bilo vedno tako kot danes. Ne le 

šolanje, ampak tudi pogoji za šolanje so bili zelo drugačni. Učenci so nekoč sedeli v mrzlih 

učilnicah in poslušali snov, učiteljice so učile po več razredov hkrati, za učenje niso imele 

nobenih didaktičnih pripomočkov. Imele so le, kar so si same naredile (plakate, učne liste). 

Danes pa imajo učenci veliko boljše pogoje za učenje, več didaktičnih pripomočkov in dobro 

opremljene učilnice.  

Pri pisanju diplomskega dela so mi bile v veliko pomoč dobro ohranjene Šolske kronike, ki 

jih hranijo v Zgodovinskem muzeju Ljubljana. Vsako od njih sem podrobno preučila in 

čeprav sem pričakovala, da bodo starejše kronike bolj skope s podatki, sem se zmotila, saj so 

se tedanji učitelji zelo razpisali in natančno opisali celoletno dogajanje na šoli.  Ko sem 

prebrala vse kronike sem ugotovila, da šolanje nekoč ni bilo tako nezanimivo kot sem mislila. 

Učenci so skupaj z učitelji ves čas aktivno sodelovali, saj so celo leto skrbeli za bliţnjo njivo, 

na kateri so sadili pridelke, ki so jih uporabili za šolsko malico, učenci so pomagali tudi pri 

nalaganju drv v peč. 

Danes je Podruţnična šola Dobrnič povsem obnovljena, saj je bila dograjena še telovadnica in 

Vrtec. Šolo obiskuje 64 učencev, na šoli potekajo različne interesne dejavnosti. 

V didaktičnem delu sem za intervju prosila nekdanjo učiteljico Podruţnične šole Dobrnič, saj 

je bila ena izmed prvih učiteljic na tej šoli. Povedala mi je marsikatero zanimivost, predvsem 

pa sem si zapomnila to, da je učitelj lahko le tisti, ki ima rad otroke, saj brez tega nima smisla 

poučevati. To jo je vodilo tudi vsa leta, ko je sama s kolegico morala poučevati dva razreda. 

V empiričnem delu sem ţelela izvedeti, kako so starši učencev, ki danes obiskujejo 

Podruţnično šolo Dobrnič, doţiveli šolanje. Ugotovila sem, da se glede obiskovanja pouka in 

razlogov za to ni dosti spremenilo, saj so jo tedaj radi obiskovali zaradi druţenja v šoli in 

novega znanja. Mislim, da bi bili podobnega mnenja tudi današnji učenci. Enotni bi si bili tudi 

glede delanja domače naloge, saj je niso vsi redno delali, nekateri pa so jo naredili šele zjutraj 

pred pričetkom pouka. 
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Kljub vsem razlikam, pa je namen šolanja ostal enak ves čas. In ta je predati čim več novega 

znanja učencem v šoli.  Da pa bi to dosegli, se moramo učitelji za to truditi ves čas. 
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12. PRILOGE 

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE UČENCEV PŠ DOBRNIČ 

Pozdravljeni! Sem Nina Kastigar, absolventka razrednega pouka Pedagoške fakultete v 

Ljubljani. V svojem diplomskem delu bi rada izvedela, kako je bilo v časih, ko ste Vi 

obiskovali šolo v Dobrniču, zato vas prosim, da odgovorite na spodnja vprašanja. 

Vprašalnik je anonimen. 

SPOL:   Ţ       M 

LETNICA ROJSTVA:  _____________ 

1. Kako se je šola oz. izgled le-te spremenil, od takrat, ko ste Vi obiskovali šolo? 

(učilnice, pohištvo, didaktični pripomočki) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Ste radi hodili v šolo?  

DA NE 

Zakaj?______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Kako so učitelji vzpostavili disciplino v razredu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Ste ubogali učitelje?  

DA NE 

Zakaj?______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Ali menite, da ste se takrat veliko naučili v šoli?  

DA NE 

Zakaj?______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Ali menite, da je bilo delo učiteljev teţje kot danes?  

DA NE 

Zakaj?______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Ali ste se veliko učili doma? Vam je kdo pomagal pri učenju? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Ste imeli veliko domače naloge? Ste jo redno delali?    

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Hvala za sodelovanje. 

 


