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POVZETEK 

 

Učni načrti osnovnih in srednjih šol predvidevajo, da se učenci in dijaki spoznajo z nekaterimi 

učnimi vsebinami, ki jih raziskovalci na tem področju prepoznajo kot zahtevne. Kot ena takih 

izpostavljenih je druga svetovna vojna, ki je prepoznana kot občutljiva tematika. Velika 

večina učencev in dijakov se težko identificira s preganjanimi skupinami, nekateri ne morejo 

razumeti, kaj se je dogajalo zaradi narave in kompleksnosti vsebine, drugi pa so lahko le 

občutljivi na grozo. Osnovnošolski predmet, ki zajema največji del vsebine druge svetovne 

vojne, je zgodovina. Učitelji in profesorji zgodovine pri poučevanju posegajo po različnih virih, 

med katerimi so tudi razni pisni viri in slikovna gradiva. Druga svetovna vojna se nas je 

Slovencev kot naroda močno dotaknila, zato so jo slovenski umetniki veliko in pogosto 

tematizirali. 

Ker je učenje skozi umetnost prepoznano kot učinkovita metoda za dodatno razlago vsebin 

drugih predmetov, spodbuja razvijanje empatije, umetnostna zgodovina pa je prepoznana kot 

izrazito interdisciplinarna veda, smo v nalogi želeli raziskati, kako učence in dijake skozi 

umetnost popeljati do celovitejšega razumevanja zahtevnih vsebin. Za začetek smo raziskali, 

v katerih učnih načrtih se tema druge svetovne vojne na Slovenskem sploh pojavi. Tako smo 

ugotovili, kateri predmeti so smiselni za medpredmetno povezovanje in kakšna so didaktična 

priporočila učnih načrtov zanj. V magistrskem delu smo predstavili razliko med 

kroskurikularnim in medpredmetnim povezovanjem, ju opisali in predstavili, zakaj sta 

smiselni. Predstavili smo tudi več oblik medpredmetnih povezav, za katere se lahko 

odločimo. Predstavili smo rezultate že narejenih raziskav na področju mnenj učiteljev o 

povezovanjih in rezultate raziskav, ki so v povezovanja vključevale umetniške predmete. 

Raziskali smo, kakšen pomen ima umetnost za vzgojo in izobraževanje, kaj učenje skozi 

umetnost je in kako lahko predmete povezujemo skozi poučevanje o likovni umetnosti. 

Predmeta zgodovina in likovna umetnost oziroma umetnostna zgodovina se naravno tesno 

povezujeta v galerijah in muzejih. Tako strokovnjaki na tem področju kot tudi avtorji učnih 

načrtov na vsebinski ravni prepoznavajo muzejsko pedagogiko kot pomembno metodo za 

spoznavanje zgodovine človeštva in zgodovinskih obdobij. Zato smo predstavili tudi to.  

Analize učnih načrtov so pokazale, da sta za poglobljeno razumevanje druge svetovne vojne 

na Slovenskem, tako v osnovni šoli kot tudi v gimnaziji, najbolj primerna predmeta zgodovina 

in likovna umetnost. V drugem delu raziskave smo tako ugotavljali, katero dostopno likovno 

delo slovenske povojne umetnosti je za medpredmetno povezovanje na izbrano tematiko 

najbolj primerno. Kot dober primer smo izbrali Pompejansko omizje. Slika je delo Marija 

Preglja, ki je na platno prenesel svoje izkušnje iz koncentracijskih taborišč, v katerih je bil ujet 

med drugo svetovno vojno. Da lahko izbrano sliko širše umestimo (v obdobje, v katerem je 

nastala), smo poskrbeli za galerijski kontekst. Kot končni rezultat smo po opravljeni 

umetnostno-zgodovinski analizi za izbrano sliko pripravili gradivo za učitelje, ki ga lahko 

uporabijo v medpredmetnem povezovanju prej naštetih predmetov. Del gradiva je tudi voden 

pogovor o umetnini (pripravljena vprašanja in predvideni odgovori), skozi katerega vsebino 

likovnega dela in tematike predstavimo.   

 

KLJUČNE BESEDE: medpredmetno povezovanje, učenje skozi umetnost, slovenska 

povojna umetnost, muzejska pedagogika, gradivo za učitelje 

  



  



ABSTRACT 

 

School curriculums of primary and secondary schools expect pupils and students to get 

acquainted to content which researchers in the field mark as demanding. One of those 

contents is World War II, which is a delicate subject. Most pupils and students have trouble 

with identifying with prosecuted groups; some cannot understand what events took place due 

to the nature or the extent of the contents, while others are just more sensitive to the horrors. 

School subject that deals with this topic the most is history. Teachers and professors use 

different sources which include various written and graphic content. World War II left a strong 

mark on Slovenians; therefore it has been depicted by many Slovenian artists. 

Learning through art is recognised as an effective method of additional explanation of other 

subjects, it helps to evolve empathy and art history is known as an extremely interdisciplinary 

science. Therefore we wanted to research how art could be used for a more comprehensive 

understanding of demanding content by pupils and students. Firstly, we researched which 

school subject curriculums contain the topic of World War II in Slovenia. By doing so, we 

found out which school subjects could be used in cross-curricular teaching and what are 

didactic recommendations for these links. In the master thesis we explained the differences 

between integrated curriculum and cross-curricular approach, provided an explanation for 

each and explained their usefulness. We presented multiple varieties of cross-curricular 

approach that are available to teachers. We presented the results of already conducted 

research on the topic of teacher’s opinions on such links and results of research of art-

implemented curriculums. We explored what meaning art has for upbringing and education, 

what learning through art is and how subjects can be linked through visual art. Galleries and 

museums naturally link history and art history. Professionals in the field and authors of 

school curricula alike recognise museum education as an important method of learning 

human history and historical eras. Therefore, we presented this as well. 

School subjects’ curricula analyses have shown that history and art history are the most 

suitable subjects for a deeper understanding of World War II in Slovenia in primary and 

secondary school. In the second part of our research we explored which artwork of Slovenian 

post-war art is the most appropriate for such cross-curricular teaching. As a good example 

we chose Pompejansko omizje. This is a painting by Marij Pregelj, who reflected his 

concentration camp experiences on canvas. To broadly place the painting (into an art era in 

which it was created) we provided a gallery context. After an art historical analysis we 

prepared material for teachers for the chosen painting as the final result. It can be used for a 

cross-curricular approach for aforementioned school subjects. A part of the material is also a 

guided discussion about the work of art (prepared questions and expected answers), through 

which we present the content and theme of the artwork. 

 

KEYWORDS: cross-curricular approach, learning through art, Slovene post-war art, museum 

education, material for teachers 
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1 UVOD 

 

Posodobljeni učni načrti poudarjajo fleksibilnost učnega procesa ter globalni pristop 

učenja in poučevanja. To pomeni spodbujanje »celostnega« učenja in poučevanja, ki 

prinaša bolj poglobljeno, povezano in uporabno znanje. Tudi v posodobljenih učnih 

načrtih so med izhodišči poglobljeno, povezano, uporabno znanje. (Načrtovanje 

vzgojno-izobraževalnega procesa – koncepti načrtovanja kurikula, 2009). Že Aristotel 

je v svoji Metafiziki zapisal: »Celota je več kot vsota njenih delov.«, kar K. Pavlič 

Škerjanc razloži kot »če je na primer zaporedje delov nelogično ali naključno, če 

njihov razvoj poteka izolirano in neskladno, celota, kljub temu da so posamezni deli 

kakovostni, ne bo nova, kaj šele višja kvaliteta.« (Pavlič Škerjanc, 2010, 26) France 

Strmčnik je zapisal (2001, str. 217): »Vsak učni predmet ima sistemski značaj in je 

kot tak le del celostnega sistema učnih predmetov. Temeljiti mora na načelni 

predpostavki, da je šola veliko več kot le vsota učnih predmetov, da morajo tudi ti biti 

v funkciji med- in nadpredmetnih skupnih namenov, ki jih ni mogoče utemeljevati, a 

tudi ne uresničevati le na ravni posameznih učnih predmetov.« P. L. Roberts in 

Kellough (2000) sta poudarila, da je potrebno učence spodbujati k razmišljanju, da je 

znanje med disciplinami neločljivo povezano, da je proces učenja celota, ne pa 

nepovezani koščki znanja in vsebin. Hatch delitev znanja po predmetih za namen 

poučevanja celo označi kot nepotrebno zgodovinsko tradicijo. »Tako kot je v življenju 

vse prepleteno, naj bi potekalo tudi poučevanje v šoli.« (Stare Pušavec, 2013, 94) 

Tudi S. M. Drake je mnenja, da je edino smiselno znanje predstaviti kot med seboj 

povezano in soodvisno, če živimo v med seboj povezanem in soodvisnem svetu. Ob 

tem doda, da se svet spreminja, zato se mora tudi izobraževanje spreminjati z njim. 

(Drake, 1998, 24) Prav interdisciplinarno učenje (povezave med predmeti) je tisto, ki 

omogoča gradnjo celovitega, »poglobljenega znanja«. Čeprav interdisciplinarni 

pristop ne poglobi znanja enega samega predmeta tako kot tradicionalni, pa 

spodbuja razmišljanje na višji stopnji ter iskanje smiselnih povezav med predmeti. 

(Ivanitskaya, Clark, Montgomery, Primeau, 2002, 97) Pridobivanje znanja je v taki 

obliki po mnenju K. Lake (2002) sicer zahtevnejše, a v namen pridobiti globlje 

razumevanje medpredmetnih konceptov. S. M. Drake trdi, da učenci gradijo svoje 

znanje šele, ko so spodbujeni k poglobljenemu spoznavanju neke vsebine, k iskanju 

vzorcev ter odnosov in ne le k zbiranju podatkov (Drake, 1998, 17). Efland doda, da 

šele takrat lahko popolnoma aktiviramo njihov potencial. (Efland, 2002, 103) Tako kot 

v resničnem življenju reševanje problemov terja celovita, integrirana znanja in 

veščine, je tudi tesnejše povezovanje med predmeti in predmetnimi področji eden 

najpomembnejših ciljev pri nadaljnjem razvoju kurikulov. (Pavlič Škerjanc, 2010, 19-

20) 

Izhodišče za eno od raziskav M. Kemperl je spodbujanje sodobne pedagoške 

doktrine k medpredmetnem povezovanju, kar od piscev posodobljenih učnih načrtov 

(2011) terja, da to še bolj poudarijo. Posledično naj bi tudi šole oziroma učitelji 
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predmete med seboj povezovali, ekskurzije in izleti pa naj bi bili bolj interdisciplinarni 

(Karba, 2008 v Kemperl, 2013a, 119). 

Ena od ugotovitev raziskave, ki smo jo v nadaljevanju naloge preučili, Medpredmetno 

povezovanje vzgojno-izobraževalnega procesa v 9-letni osnovni šoli je bila, da je 

visok odstotek učiteljev (88,5%) izrazil željo po »kakovostnih didaktičnih gradivih in 

učnih pripomočkih«. (Sardoč, 2004, 68) Na podlagi teh rezultatov smo se odločili v 

magistrski nalogi direktno pristopiti k problemu in kot končni rezultat pripraviti gradivo, 

ki naj bi učiteljem služilo kot učni pripomoček, priporočen v medpredmetnem 

povezovanju. 

Kot pomemben dejavnik smo vzeli vlogo umetnosti v času izobraževanja, saj lahko s 

poučevanjem skozi umetnost dodatno pojasnimo in osmislimo snov. Raziskali smo, 

katere metode in pristope, ki temeljijo na umetnosti, lahko pri tem uporabimo. V 

teoretičnem delu smo raziskali tudi možnost, kako bi predmet likovna umetnost v 

osnovni šoli in predmet umetnostna zgodovina v gimnaziji medpredmetno povezali z 

drugimi predmeti, s čimer bi izkoristili naravo umetnostne zgodovine in drugim 

predmetom ponudili slikovno gradivo, ki bi učence seznanjalo tudi z vrhunskimi 

umetniškimi stvaritvami. (Ostan, Rojc, 2007, 160) 

Kot povezovalni element medpredmetnega povezovanja smo izbrali temo druge 

svetovne vojne na Slovenskem, s katero se učenci »razdrobljeno« srečujejo tako v 

osnovni kot srednji šoli in jo lahko prepoznamo kot eno učencem težje razumljivih 

vsebin. Izhajali smo torej iz hipoteze, da en sam predmet te teme ne more predstaviti 

tako dobro kot več predmetov skupaj. Več predmetov omogoča učencem 

raziskovanje vsebine iz različnih zornih kotov. Druga svetovna vojna se je Slovencev 

kot naroda močno dotaknila, zato se pojavlja v več učnih načrtih. Tudi za slovenske 

umetnike je bila velika in pogosta tema. 

Za raziskovanje smo uporabili kvalitativno metodo. Za enoto raziskovanja pa izbrali 

javno dostopne učne načrte Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije za 

osnovne in srednje šole. Med njimi smo izbrali učne načrte predmetov, ki so se nam 

zdeli smiselni za analizo, saj je druga svetovna vojna na Slovenskem del njihove 

vsebine, in medpredmetno povezovanje na izbrano temo. Osredotočili smo se na 

učne načrte za 9. razred osnovne šole ter za vse letnike gimnazije. Načrte smo 

analizirali na ravni vsebine, ciljev, standardov znanja, medpredmetnega povezovanja 

in ostalih didaktičnih priporočil ter med njimi poiskali povezave. Med opravljanjem 

analize smo se večkrat vračali, preverjali in dopolnjevali teoretična izhodišča. 

Skupne cilje zgodovine in likovne umetnosti je gotovo moč doseči z 

medinstitucionalnim povezovanjem šol z galerijami in muzeji, saj na primerih 

umetniških del lahko pokažemo močno medpredmetno povezavo na vsebinski ravni. 

Iz tega razloga smo se posvetili tudi temu področju.  

Stradlingu šolski obisk muzeja ali galerije predstavlja dodatni vir za pouk zgodovine, 

saj ponuja dokaze za spremembe in kontinuiteto, podaja slikovit prikaz načina 

življenja ljudi, … (Stradling, 2004, 168) Po Dobbsu je to za učence lahko zelo 
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dobrodošel način učenja, saj spodbuja domišljijo, ideje in razmišljanja o prepričanjih, 

vrednotah, ljudeh in kulturah preko umetnosti skozi katero so se izrazili. (Dobbs, 

1998, 39-40) 

Z umetnostnozgodovinsko metodologijo smo se odločili raziskati, katero javno 

dostopno delo slovenske povojne umetnosti je primerno za uporabo v vzgojno-

izobraževalnem procesu ter ga podrobneje analizirali. Opravili smo formalno, 

ikonografsko in ikonološko (kontekstualno) analizo, na podlagi katerih smo pripravili 

gradivo za učitelje. Ker je za spoznavanje umetnine pomemben pogovor, smo 

gradivu za učitelje kot smiseln zaključek dodali pripravljena vprašanja z odgovori. 

Vprašanja so predlogi, kako peljati učence skozi pogovor k spoznavanju vsebine 

skozi umetniško delo. Preoblikujemo in dodajamo jih lahko tako, da vsebinsko 

pokrijejo in ustrezajo vsebini in ciljem predmetov vključenih v medpredmetno 

povezovanje. Spoznavanje slike je priporočljivo in dobro povezati z obiskom Moderne 

galerije, v kateri se nahajajo dela slovenske povojne umetnosti. 

Pri pripravi tega gradiva za učitelje smo kot zgled imeli gradiva, ki jih za učitelje 

pripravljajo nekatere angleške galerije (na primer gradiva The National Gallery: 

Teachers' notes). Pripravljeno gradivo je namenjeno predvsem za poučevanje 9. 

razreda osnovne šole ter za vse letnike gimnazij. 
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2 KURIKULARNE POVEZAVE 

 

Glede kurikularnih povezav se avtorji med seboj, poleg razlik v pogledih, razlikujejo 

tudi v rabi terminologije. Najpogosteje uporabljajo pojme: integrirani kurikul, 

interdisciplinarno poučevanje, tematsko poučevanje in sinergistično poučevanje. 

(Lake, 2002, 1).  

K. Pavlič Škerjanc je kot poimenovanje, ki se postopoma uveljavlja pri nas, 

izpostavila termin integrativni (povezovalni) kurikul, ki se že z imenom loči od 

integriranega (povezanega) kurikula. (Pavlič Škerjanc, 2010, 23) Bloom (2006) 

slednjemu doda še dva pristopa: 

   

 Slika 1: Tradicionalni kurikul  Slika 2: Obogatitveni tradicionalni kurikul 

 

V tradicionlanem pristopu so kurikularne oziroma učne poti linearne (ravne) in 

divergentne (odmične, raznosmerne), saj so predmeti pri poučevanju ločeni ter 

izolirani. Razumevanje in znanje sta minimalno povezana tako znotraj predmetov kot 

tudi med predmeti. Obogatitveni tradicionalni kurikul temelji na vsebinskem oziroma 

tematskem pristopu k povezovanju predmetov. Po prikazu je zelo podoben 

predhodnemu pristopu, a se, zaradi 

sodelovanja učiteljev različnih predmetov, 

kurikularne oziroma učne poti sekajo. 

Na pogled precej drugačen je prikaz 

integrativnega kurikula, ki temelji na 

konceptualnem pristopu k povezovanju 

znotraj predmetov in med predmeti. Učni 

proces tu osmišlja in usmerja skupni problem 

v iskanje odgovora na problemsko vprašanje. 

Poučevanje in učenje sta povezovalna in 

potekata po krožnih ter vijačnih kovergentnih 

kurikularnih oziroma učnih poteh. (Bloom, 

2006 v Pavlič Škerjanc, 2010, 20). 

Slika 3: Integrativni kurikul 
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K. Pavlič Škerjanc je poudarila, da integracija ni končni cilj, ampak le sredstvo za 

dosego ciljev kurikula – »po boljši poti do boljših rezultatov«. (Pavlič Škerjanc, 2010, 

21) Ključni cilji pa so razvijanje sintetičnega mišljenja in (iz)gradnja celovitega, 

povezanega, integriranega, holističnega znanja ter trajna možnost povezovanja. 

Oblike kurikularnih povezav po Manitoba Education (2007) ločimo na: 

- povezave znotraj predmetnega področja: intradisciplinarne, 

- povezave med predmetnimi področji (v nadaljevanju večpredmetne 

povezave): multidisciplinarne in interdisciplinarne, 

- povezave zunaj predmetnih področij: transdisciplinarne. 

Večpredmetne (pluridisciplinarne) kurikularne povezave, so tiste, ki povežejo 

uresničevanje učnih ciljev in izvajanje več predmetov kurikula ter s tem omogočajo 

boljše, učinkovitejše doseganje ciljev vseh sodelujočih predmetov. Tudi K. Pavlič 

Škerjanc (2010) te povezave razdeli na: 

- multidisciplinarne (raznopredmetne, mnogopredmetne). To so večpredmetne 

povezave, ki nimajo že združenega, integriranega cilja. Skupni cilj dosegajo 

povezano, a po disciplinarno in predmetno ločenih poteh. Predmeti v 

povezavo vstopajo in izstopajo toliko kot terja in narekuje skupni cillj. Pouk 

vseh sodelujočih predmetov lahko poteka kot običajno ali po potrebi 

prirejenem urniku. Tako povezavo je smiselno izpeljati tudi strnjeno, na primer 

v obliki projektnega dne. Zanjo je potrebno intenzivno sodelovanje med učitelji, 

obvezna sta skupno začetno načrtovanje in končna evalvacija. 

- interdisciplinarne (medpredmetne). To so večpredmetne povezave, ki z 

dogovorjenim povezovalnim elementom povežejo sicer ločene in samostojne 

predmete, da le tako uresničijo skupen, že integriran, učni cilj. Za izvedbo so 

pomembne strnjene oblike pouka, ki so lahko v obliki projektnega dne, 

projektnega tedna, timskega poučevanja … Zanjo je potrebno intenzivno 

sodelovanje med učitelji v vseh fazah povezovanja: pri načrtovanju, izvajanju 

in evalvaciji.  

- kombinirane. 

 

  

Slika 4: Prikaz multidisciplinarne 

povezave 

Slika 5: Prikaz 

interdisciplinarne povezave 
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Erickson je multidisciplinarno povezavo opredelil kot »nižjo«, interdisciplinarno pa kot 

»višjo« obliko povezave, saj naj bi interdisciplinarna zahtevala višje miselne 

sposobnosti. (v Drake, 1998, 18) 

Pri večpredmetnih povezavah je potrebno, da več predmetov (delna ali parcialna 

povezava) ali vsi predmeti (celovita ali kroskurikularna povezava) izberejo skupni 

povezovalni element. To je lahko skupna tema, ki jo ti predmeti nato obravnavajo 

vsak iz zornega kota svoje vede in skladno s svojimi učnimi cilji. (Pavlič Škerjanc, 

2010, 28).  

S. M. Drake je opozorila, da je spoštovanje integritete posameznih disciplin ter 

ohranjanje in vzdrževanje ustreznega ravnovesja med njimi kljub povezovanju ter 

prepletanju nujno. To je pomembna zahteva, hkrati pa tudi omejitev. (Drake, 1998, 

60) 

Vzpostavljanje sistema kurikularnih povezav je nekakšna nadgrajena, kompleksnejša 

vzporednica medpredmetnim povezavam, saj ima integrativni kurikul jasno 

opredeljene krovne cilje povezovanja predmetov in disciplin, ki so hierarhično 

nadgrajeni predmetnim ciljem, ter skrbno izdelane strategije za njihovo doseganje. Ti 

cilji presegajo raven linearnih povezav med predmeti oziroma medpredmetnimi 

povezavami. (Pavlič Škerjanc, 2010, 23) 

K. Pavlič Škerjanc je razliko med medpredmetnimi in kurikularnimi povezavami 

razložila in prikazala takole: Medpredmetne povezave se odvijajo na linearni ravni. 

Izhajajo iz predmetov, ki v medsebojnih povezavah iščejo višjo kakovost doseganja 

predmetnih ciljev ► ◄, ► ◄, ► ◄ … Kurikularne povezave na stopnji kurikula, torej 

nadrejene ravni, sežejo v posamezne predmete ter jih ciljno in izvedbeno povežejo 

oziroma prepletejo med seboj ► ◄ + ► ◄ + ► ◄ + ► ◄ + ► ◄ … (Pavlič 

Škerjanc, 2010, 24) 
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3 MEDPREDMETNE POVEZAVE 

 

Že prej omenjena medpredmetna povezava je poslovenjena različica pojma 

interdisciplinarna povezava, ki se v našem šolskem prostoru uporablja v zelo 

splošnem pomenu za katerokoli obliko ali način povezovanja predmetov oziroma 

medpredmetnega povezovanja. (Pavlič Škerjanc, 2010, 45) 

V K. Lake (2002) lahko zasledimo več opredelitev tega pojma, med katerimi je 

najzgodnejša Dresslova, ki navaja, da z medpredmetnim poučevanjem učenci ne 

dobijo le celostnega pregleda znanja, temveč jim lahko predstavlja tudi spodbudo, da 

sami začnejo zaznavati nove odnose in razvijati nove modele, sisteme ter strukture. 

Humphreys učenje s povezovanjem opredeli kot učenje, v katerem otroci raziskujejo 

vsebine različnih predmetov, raziskovanje pa je usmerjeno v pojave v njihovem 

okolju. Everett definicijo še nadgradi z opisom, da medpredmetne povezave povežejo 

več šolskih predmetov v aktiven projekt ter problematiko tako približajo 

vsakodnevnim situacijam, s katerimi se srečujejo otroci. 

Rowntree medpredmetni pristop opredeli kot »tistega, v katerem sta združeni dve ali 

več disciplini, po možnosti na način, da so med seboj v interakciji ter vplivajo na 

perspektivo druge.« (Rowntree, 1982, 135 v Ivanitskaya, Clark, Montgomery, 

Primeau, 2002, 97) 

Veliki večini opredelitev je skupno to, da so medpredmetne povezave didaktični 

pristop, kjer učenci pridobijo trajnejše, uporabno, aktivno in sistematično znanje. 

Medpredmetno povezovanje učence pripravi na celostno učenje, kjer so vsebine ter 

problemi osvetljeni iz različnih zornih kotov. (Sicherl-Kafol, 2007) Hickman in L. Kiss 

zagovarjata, da je potrebno za prihodnost učence naučiti, kako povezovati in 

prenašati znanje iz enega področja na drugega (Hickman, Kiss, 2010, 28), kar pa je 

tudi skupni imenovalec medpredmetnega povezovanja. 

Povezovanje predmetov učence usmeri h kompleksnejšim problemom, s tem pa 

presežejo stopnjo učenja na pamet. Interdisciplinarno učenje preusmeri fokus iz 

učenja na pamet na osrednjo temo oziroma osrednji problem in na proces 

razmišljanja. (Ivanitskaya, Clark, Montgomery, Primeau, 2002, 98) Na ta način olajša 

razvoj strukturiranega znanja in razumevanja globljih odnosov. (Goldsmith, Johnson, 

1990 v Ivanitskaya, Clark, Montgomery, Primeau, 2002, 98). 

Zgodovinar Vodopivec je opozoril ravno na ta problem: učenci informacij ne znajo 

postaviti v širši časovni okvir in prostorski kontekst. Nadaljuje, da se učenci in 

srednješolci, pri pouku zgodovine, na primer, srečujejo s številnimi podrobnostmi, ki 

pa jih ne znajo osmislit. Mednje spadajo nekateri temeljni pojmi, kot so fevdalizem, 

kapitalizem, liberalizem, absolutizem, stanovi, državljanstvo, parlamentarizem, 

verska strpnost, svoboda … (Vodopivec, 2003, 1998) 

»Cilj povezovanja predmetov je torej globalni pristop, ki spodbuja t. i. celostno učenje 

in poučevanje.« (Učni načrt: slovenščina: Gimnazija; Splošna, klasična, strokovna 

gimnazija, 2008, 38) 



8 
 

T. Hodnik Čadež je izpostavila kot prednost medpredmetnega povezovanja tudi 

razvijanje generičnih veščin, neodvisnih od vsebine, ki se jih ob tem naučijo ter so 

uporabne v različnih okoliščinah. (Hodnik Čadež, 2007, 113) Z učenjem prenašanja 

znanja in spretnosti z enega področja na drugo omogoča učencem uporabnost ter 

celovitejše in globlje razumevanje snovi in učnih konceptov. Odkrivajo uporabnosti 

znanja, naučijo pa se tudi izražanja lastnih idej in interpretacij ter podajanja različnih 

mnenj in pogledov. (Hickman, Kiss, 2010, 27) Pomembno je, da se učenci naučijo, 

da pridobljeno znanje iz ene ure prenašajo v drugo ter znanja iz enega predmeta 

izkoristijo za povezovanje znanja z drugimi predmeti. Medpredmetno povezovanje 

omogoča, da učenci ugotovijo, da je vse znanje med seboj povezano.  (Stare 

Pušavec, 2013) Pravo razumevanje pa bodo pokazali šele, ko bodo pokazali, kaj 

lahko naredijo z znanjem, ki so ga pridobili, ter z uporabo pridobljenih spretnosti pri 

reševanju novih problemov v različnih okoljih. (Drake, 1998, 17) 

Tudi T. Stare Puševac se zdi pomembno, da učencem pomagamo, da razumejo 

sebe in svet, v katerem živimo. Avtorica je opozorila na enega največjih problemov v 

izobraževanju: problem deljenja znanja na področja in izoliranje posameznih veščin. 

Smatra, da se prav z medpredmetnim povezovanjem lahko spopadamo z njim, saj 

znanje postane prenosljivo, učenci se naučijo povezovati, kurikul pa se tako približa 

situacijam v resničnem življenju. Poučevanje tako postane bolj smiselno, kar pa 

omogočajo le medpredmetne povezave . (Stare Pušavec, 2013, 91)Tudi S. M. Drake 

pri drobljenju znanja in podvajanju vsebine v kurikulih kot rešitev vidi 

interdisciplinarno poučevanje, ki bi odpravilo ta prekrivanja in učencem omogočilo 

raziskovanje vsebine iz različnih zornih kotov, ki so povezani med seboj in z 

vsakdanjimi situacijami. (Drake, 1998, 11) 

Učence motivira, kadar pri sebi uvidijo smiselne povezave in prenašanje znanja. Ob 

tem se poveča tudi njihov interes do učenja. (Drake, 1998) 

Pomembno je izpostaviti tudi komentar H. H. Jacobs, da učenci od medpredmetnega 

povezovanja ne morejo prejeti želenega učinka, če prej ne osvojijo zanesljivih 

temeljev posameznih predmetov, ki jih kasneje med seboj povezujejo. (Jacobs, 1989) 

 

Fogarty (2002, str. 25) je povezanost med predmeti razdelil na deset stopenj.  

 
 

 
  

 

 
 

Stopnja 
drobljenja 

(fragmented)  

Discipline so med seboj ločene in izrazite. 
Povezave med njimi učencem niso vidne, 
prenosa znanja med disciplinami ni veliko. 



9 
 

 

 
Stopnja 

povezanosti 
(connected) 

Vsebine oziroma teme znotraj disciplin so med 
seboj povezane, discipline med seboj pa še 
vedno niso povezane. Osredotočenost ostaja v 
disciplini sami. Povezani so osnovni koncepti. 

 
 

 

Stopnja 
gnezdenja 
(nested)  

Socialne, miselne ter vsebinske veščine so 
usmerjene v predmetno področje. Pozornost je 
posvečena več področjem naenkrat, kar vodi 
do bogatejšega in bolj zbranega učenja. 
Problem lahko nastane, če so učenci zbegani 
in ne vedo, kaj je bistvo aktivnosti ali lekcije. 

 

 
 

Stopnja 
zaporedja 

(sequenced) 

Čeprav so predmeti med seboj ločeni, 
podobne ideje poučujemo skupaj. Prenos 
znanja je lažji. Povezava zahteva neprestano 
sodelovanje in fleksibilnost sodelujočih 
učiteljev. 

 

 
 

Stopnja deljenja 
(shared)  

Dve disciplini, ki si delita vsebino, koncept ali 
druge elemente sta načrtovani in/ali poučevani 
skupaj. Poučevanje je lažje, saj sta v ekipi dva 
učitelja, ki pa se morata prilagajati, sklepati 
kompromise, si vzeti dovolj časa. 

 

 
 

Stopnja 
prepletanja 
(webbed)  

Tematsko učenje, ki preko ene teme kot 
osnove poveže več disciplin. Za učence lahko 
predstavlja motivacijo, saj jim pomaga uvideti 
povezave med idejami. Da je tema smiselna,  
mora biti premišljeno izbrana in imeti ustrezno 
ter natančno določeno vsebino. 

 

 
 

Stopnja nizanja 
(threaded)  

Miselne, socialne in učne veščine se »nizajo« 
skozi discipline, ki med seboj še vedno 
ostajajo ločene. Učenci se učijo o tem, kako se 
učijo. To jim olajša nadaljnji učni proces. 

 

 
 

Stopnja 
integracije 
(integrated)  

Prednostne naloge, ki se prekrivajo v več 
disciplinah, so preučene za skupne veščine, 
koncepte in odnose. Učence spodbuja, da 
iščejo povezave in odnose med disciplinami, 
kar učence motivira. Povezava zahteva 
sodelovanje med oddelki, ki skupaj načrtujejo 
in poučujejo. 
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Stopnja 
poglobljenosti 
(immersed)  

Učenec povezuje vse pridobljeno znanje s 
perspektive enega poljubnega področja. 
Povezave nastajajo v učencu samem. Taka 
povezava usmerja fokus učenja na 
problematiko. 

 

 
 

Stopnja mreženja 
(networked)  

Učenec usmeri proces povezovanja skozi 
izbor mreže strokovnjakov in virov. Učenec je 
v tem povezovanju aktiven, stimuliran z novimi 
informacijami, koncepti in veščinami. Težava 
lahko nastane, če se učenec posveča več 
stvarem hkrati in trud postane neučinkovit. 

 

Podobno lestvico je oblikoval tudi Harden (2000, str. 552). Oblikoval je enajst 

stopenjsko integracijsko lestvico, ki se stopnjuje od spodaj navzgor: od popolne 

nepovezanosti poučevanja predmetov do popolne integracije predmetov. Opomba: 

Izrazi (poimenovanja stopenj) obeh avtorjev v slovenščini še niso uveljavljeni. 

 

 
Transdisciplinarna stopnja 

(Transdisciplinary) 
POPOLNA 

INTEGRACIJA 

Interdisciplinarna stopnja 
(Interdisciplinary) 

Multidisciplinarna stopnja 
(Multidisciplinary) 

 
Komplementarna oziroma dopolnjevalna 

stopnja (Complementary) 

 Korelacijska stopnja oziroma stopnja 
povezanosti (Correlation) 

 
Sodelovalna stopnja (Sharing) 

 Stopnja vzporednega poučevanja 
(Temporal co-ordination) 

 
Stopnja gnezdenja (Nesting) 

 
Stopnja usklajevanja (Harmonization) 

 
Stopnja zavedanja (Awareness) 

POPOLNA 
NEPOVEZANOST 

PREDMETOV 
Stopnja izolacije (Isolation) 
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S. M. Drake (1998) je opozorila, da nobena stopnja ni v podrejenem ali nadrejenem 

položaju, temveč so nekateri pristopi v določenih situacijah primernejši od drugih. 

Mitja Sardoč prepozna stališča učiteljev do vidikov medpredmetnega povezovanja 

kot pomemben kazalec usposobljenosti pedagoškega kadra za izvajanje ene 

temeljnih novosti kurikula programa 9-letne osnovne šole. S svojo študijo 

Medpredmetno povezovanje vzgojno-izobraževalnega procesa v 9-letni osnovni šoli 

je dobil odgovore na zastavljena vprašanja povezana s pogoji izvajanja, obsegom in 

kakovostjo medpredmetnega povezovanja izobraževalnih vsebin v zadnjem triletju 

programa 9-letne osnovne šole. (Sardoč, 2004, 56) 

Številne raziskave s tega področja (Hargreaves, Earl, Moore, Manning, 2001; 

Wineburg in Grossman, 2000) kažejo, da je eden najpomembnejših učinkov 

integracije izobraževalnih vsebin celovitejše in trajnejše znanje, s čimer se strinja tudi 

precej visok odstotek učiteljev udeleženih v Sardočevi raziskavi. Da vsebine, ki jih 

medpredmetno povezujemo, prispevajo k celovitejšemu znanju učencev, je pozitivno 

mnenje izrazilo 90,9% učiteljev. Skoraj enak delež (89,8%) se strinja, da te vsebine 

izboljšujejo uporabnost znanja, ki ga učenci pridobijo s takšno obliko pouka. 86,5% 

se strinja, da medpredmetno povezovanje izobraževalnih vsebin učiteljem omogoča 

boljšo predstavitev obravnavane snovi. Da učenci s tako obliko poučevanja bolje 

razumejo snov »v celoti« ali »precej« soglaša 77,5% učiteljev. Velika večina učiteljev, 

vključenih v raziskavo, ima do medpredmetnega povezovanja pozitivno mnenje 

(76,4%), petina je nevtralna, le majhen del (3,2%) pa ima negativno mnenje. (Sardoč, 

2004, 63) 

Da so medpredmetne povezave lahko vzpostavljene v različnih oblikah in zanje ni 

univerzalnega modela (Drake, 1998, 9), je po eni strani dobro, saj imajo učitelji več 

prostora za lastne ideje, po drugi pa smo ugotovili, da si učitelji želijo več znanja o 

povezavah in usmeritve glede njih. V raziskavi Sardoč odkrije, da je delež učiteljev, ki 

menijo, da znotraj formalnega izobraževanja niso pridobili dovolj znanja o 

medpredmetnem povezovanju večji kot delež učiteljev (30%), ki menijo, da so znanje 

pridobili. 67,7% učiteljev je izrazilo željo, da bi se o medpredmetnem povezovanju v 

okviru seminarjev stalnega strokovnega izpopolnjevanja želeli dodatno izobraziti. Da 

vsebujejo učni načrti predmetov, ki jih poučujejo, najustreznejše smernice za 

načrtovanje integracije je soglašalo 40,3% učiteljev. Četrtina učiteljev je soglašala s 

trditvijo, da učni načrti vsebujejo ustrezne smernice za izvedbo vključevanja 

medpredmetnih povezav. 71,5% učiteljev je mnenja, da učni načrti ne vsebujejo 

ustreznih kriterijev za ocenjevanje medpredmetnega znanja. Na vzroke za ne 

poseganje učiteljev po medpredmetnem povezovanju morda kažejo tudi naslednji 

podatki: skoraj 81% učiteljev je mnenja, da zahteva vključevanje medpredmetnega 

povezovanja pri pouku od učitelja tudi poznavanje učnih načrtov drugih predmetov. V 

»celoti« ali »precej« pa se je 92,6% učiteljev strinjalo, da zahteva vključevanje 

medpredmetnega povezovanja pri pouku od učiteljev intenzivnejše sodelovanje med 

učitelji posameznih predmetov. Da zahteva  medpredmetno povezovanje od učitelja 

veliko dodatnih priprav, se je strinjalo 85,3% učiteljev. (Sardoč, 2004, 59-62) 
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4 POMEN UMETNOSTI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE 

 

Umetnost in kultura sta od nekdaj sestavna dela človekovega formalnega in 

neformalnega učenja. Kreativnost je kot bistvena komponenta umetnosti in kulture 

imela za človeka vedno evolucijski pomen, saj mu omogoča vključevanje in 

prilagajanje v stalno spreminjajočem se svetu. (Rotar Pance, 2008, 112) 

V Državnih smernicah za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju 

(2009, str. 5) je zapisano, da kulturno-umetnostna vzgoja »prispeva k razvoju 

posameznikovega dejavnega odnosa do umetnosti oz. kulture, spodbuja njegovo 

domišljijo, ustvarjalnost, iniciativnost, inovativnost, tolerantnost … Razvijanje teh 

veščin in zmožnosti omogoča posameznikovo osebnostno rast, spodbuja različne 

načine mišljenja in ravnanja ter predstavlja osnovo za družbo, ki temelji na znanju, 

ustvarjalnosti in strpnosti.« V smernicah seznam umetnostnih področij ni sklenjen. 

Vključuje in povezuje bralno kulturo, film in avdiovizualno kulturo, glasbeno umetnost, 

likovno umetnost … Umetnost in kultura sta v tem dokumentu prepoznana kot ključni 

komponenti vsestranskega izobraževanja in kvaliteti posameznikovega življenja. 

(Državne smernice za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju, 2009, 5) 

Če imajo umetnostni predmeti v kurikulumu pomembno vlogo in jim je namenjeno 

zadostno število ur pouka, lahko umetnostna vzgoja veliko pripomore k 

ustvarjalnemu učnemu okolju v šolah. (KEA European Affairs, 2009 v Kulturno-

umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010, 23) 

Po raziskavah S. Latimer je razumevanje umetnosti privzgojena zmožnost, zato 

moramo učencem omogočiti dostop do umetnosti skozi izobraževalni sistem. (v 

Tomšič Čerkez, 2008). 

Mednarodne organizacije že nekaj časa prepoznavajo pomen umetnostne vzgoje. 

Med njimi je vodilna organizacija UNESCO (Organizacija Združenih narodov za 

izobraževanje, znanost in kulturo), katere generalni direktor je vpete v kulturno-

umetniško vzgojo pozval k ustvarjanju posebnega položaja umetnosti v izobrazbi 

vsakega otroka od vrtca do konca srednje šole. (UNESCO, 1999 v Kulturno-

umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010, 7) 

A. Bamford je glede na rezultate prve pregledne raziskave, The Wow Factor: Global 

Research compendium on the impact of the Arts in Education (Spoznanja globalne 

raziskave o pomenu umetnosti v izobraževanju), ki je poskušala povzeti in primerjati 

dogajanje v umetnostni vzgoji in izobraževanju po več kot štiridesetih državah sveta 

(Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010, 7), kot glavne cilje umetnostne 

vzgoje v šolah izpostavila kulturne (88%), socialne (84%) ter estetske (84%) cilje. Za 

njimi pa so bili kot vrednota prepoznani tudi osebni cilji (64%). (Bamford, 2006, 103) 

Avtorica je opozorila, da so definicije umetnostne vzgoje po svetu precej različne. O 

umetnostni vzgoji se govori na precej univerzalen način, medtem ko se njeno 

vključevanje v izobraževanje močno razlikuje glede na gospodarski razvoj držav. 

Izraz "umetnostna vzgoja" se uporablja na različne načine v različnih kulturah. 
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Podatki kažejo, da obstajajo nekakšni globalni pogledi, kaj bi moralo biti vključeno v 

izobraževanje o umetnosti. V več kot 90% anketiranih državah sta obvezen del 

vzgoje glasba in risanje. Sledita jima slikarstvo in obrt, ki sta bila prav tako široko 

sprejeta kot del umetniškega kurikuluma (80% oz. 88%). Ples, drama (gledališče) in 

kiparstvo so bili vključeni v umetniško izobraževanje v več kot 70% držav. V bolj 

ekonomsko razvitih državah so prisotna tudi področja novejših umetniških praks, kot 

so film, fotografija, digitalno oblikovanje. Rezultati so pokazali, da imata prioriteto v 

umetnostni vzgoji likovna umetnost (predvsem slikanje ter risanje) in glasba. Sledi 

jima dramska umetnost, pod katero spada tudi ples. V mnogih sistemih je umetnost 

skoraj izključno opredeljena kot likovna umetnost in glasba, druga področja pa se v 

okviru kurikula formalno ne obravnavajo. (Bamford, 2006, 48-49) V Kulturno-

umetnostna vzgoja v šolah po Evropi (2010, str. 9) opozorijo, da so »v nekaterih 

državah skušali uveljavljeno ponudbo umetnostnih predmetov še zmanjšati na račun 

predmetov, ki so relativnejši za ekonomski ali akademski uspeh.« 

»Cilj umetnostne vzgoje je prenesti kulturno dediščino na mlade, jim omogočiti, da 

ustvarijo svoj umetniški jezik in prispevajo k njihovemu globalnemu razvoju 

(čustvenem in kognitivnem). Umetnostna vzgoja tako vpliva na otrokov osebni in 

akademski razvoj.« (Bamford, 2006, 21) 

Rezultati raziskave A. Bamford so pokazali tudi, da imajo učenci ob z umetnostjo 

bogatih programih do šole boljši odnos. 71% vključenih držav se je strinjalo ali 

popolnoma strinjalo, da taki programi izboljšajo vedenjske navade učencev. Skoraj 

tako visok odstotek je imela trditev, da se izboljša tudi učenje. Avtorica je opozorila 

na korelacijo, ki obstaja med uspešnejšimi rezultati pri umetnosti ter izboljšanim 

odnosom učencev do šole. Umetnostna vzgoja dokazano povečuje sodelovanje, 

spoštovanje, odgovornost in strpnost učencev ter ima pozitiven vpliv na njihov 

družbeni in kulturni razvoj. (Bamford, 2006, 115) 

Avtorica raziskave kot glavne dejavnike, ki ovirajo uspešno poučevanje umetnosti, 

izpostavi pomanjkanje časa, ustreznih prostorov in virov, ob tem pa opozori na 

ugotovitev, da nekakovostna umetnostna vzgoja lahko ovira razvoj ustvarjalnosti. 

(Bamford, 2006, 144). 

 

4.1 UČENJE SKOZI UMETNOST 

 

A. Bamford loči dva različna pristopa k umetnostni vzgoji, saj govori o (1) vzgoji v 

umetnosti (education in the art) – učenje praks ter načel različnih umetniških disciplin, 

spodbujanje kritične zavesti in grajenje kulturne identitete ter o (2) vzgoji skozi 

umetnost (education through the art) – umetnost je obravnavana kot sredstvo za 

učenje vsebine drugih predmetov. (Bamford, 2006, 21) 

Ta dva pristopa je med seboj potrebno ločiti, ob tem pa se zavedati, da se med seboj 

dopolnjujeta ter vsak po svoje prinašata pozitivne učinke na vzgojo. Po raziskavah je 

avtorica ugotovila, da je integriran pristop – umetnost kot sredstvo za učenje drugih 
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predmetnih vsebin (vzgoja skozi umetnost) – bolj prisoten v nižjih razredih osnovne 

šole, a ga je ob kvalitetnem programu mogoče vključiti v vse predmete. Nadaljuje, da 

kreativen in umetniški pristop, ki je vključen v celoten kurikul, izboljšuje splošno 

izobrazbo, zmanjša negotovost učencev in spodbuja pozitivni prenos znanja 

(Bamford, 2006, 70-71). 

Poleg te raziskave je UNESCO pripravil za kulturno-umetnostno vzgojo pomemben 

dokument Road Map for Arts education (Smernice umetnostne vzgoje) z napotki, 

kako okrepiti razvoj umetnostne vzgoje. Poudarja tudi vlogo umetnosti pri izboljšanju 

kakovosti izobraževanja. V njem ločijo dva pristopa k umetnostni vzgoji: (1) 

umetnosti, ki se lahko poučuje kot posamezen predmet skozi učenje različnih 

umetniških disciplin, s čimer učenci razvijajo umetniške sposobnosti, občutljivost in 

spoštovanje do umetnosti in (2) umetnost kot metoda poučevanja ter učenja, pri 

čemer so umetnostne in kulturne dimenzije vključene v vse predmete kurikula. (Road 

Map for Arts education, 2006, 8) 

K. DeMoss in T. Morris sta v raziskavi How Arts Integration Supports Student 

Learning, opravljeni med tridesetimi učenci, odkrili nekatere pomembne rezultate, kar 

zadeva vključevanje umetnosti v šole. Učenci so bili razdeljeni v tri skupine za 

učenje: klasično poučevanje, poučevanje brez vključene umetnosti, poučevanje z 

vključenimi umetniškimi predmeti. Rezultati so pokazali, da je poučevanje z 

vključenimi umetniškimi predmeti izboljšalo učno okolje (boljša razredna klima), 

povezalo vsebino (globlje razumevanje) in razširilo poglede ter »osvobodilo meje« 

tradicionalnega poučevanja. Poleg tega se je v skupini z vključenimi umetniškimi 

predmeti dvignila motivacija za učenje, pojavili so se tudi bolj zapleteni zaznavni 

procesi (skozi umetnost so učenci dejavno povezovali vsebine). Izkazalo se je, da so 

učenci te skupine k problemom pristopili bolj pozitivno, saj so bili manj omejeni, 

prisotno je bilo tudi manj tekmovalnosti. (DeMoss in Morris, 2002, 12-13, 22) 

Tudi B. M. Wikström je v svojo raziskavo vključila učenje skozi umetnost. Na švedski 

zdravstveni fakulteti je izvedla raziskavo v kateri jo je zanimalo, ali uporaba 

umetniškega dela Edvarda Muncha Bolni otrok (1885-86) pri bodočih medicinskih 

sestrah lahko spodbudi empatijo. Pozitivni rezultati testne skupine so avtorico 

spodbudili k razmisleku o umetniškem delu kot pedagoškem orodju. Raziskovalka 

likovno umetnostni dialog oceni kot dragoceno dopolnilo teoretičnemu znanju 

zdravstvene nege. (Wikström, 2003, 49-53) Darbyshire kot bogat vir pri učenju 

zdravstvene nege poleg slik izpostavi še romane in poezijo. (Darbyshire, 1994 v 

Wikström, 2003, 49) B. M. Wikström razloži, da umetniška dela ponujajo potrebne 

zaznavne pogoje, da se nanje čustveno odzivamo. Čeprav sama čustva v 

umetniškem delu ne obstajajo, so lahko nekakšno neverbalno sporočilo dela 

gledalcu. (Wikström, 2003, 49) 

Pozitiven vpliv uporabe umetniških del pri otrocih je odkrila tudi P. Hills-Potter. 

Ugotovila je, da lahko z njimi pri otrocih spodbujamo sodelovanje v družbi in 

privzgajamo odnos, še posebej empatijo. (Halstead, Pike, 2006, 66 v Kemperl, 

2013a, 131-132)  
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Umetnost pa ne sme biti poučevana le sama zase, saj je močna tudi v povezavi z 

drugimi področji: Glasba, na primer, je učinkovito sredstvo za učenje branja in pisanja 

pri otrocih, ki imajo s tem težave na začetni stopnji šolanja. Drama (gledališče), 

vključena v šole New Yorka, je pomagala učencem zmanjšati predsodke, povečati 

znanje ter sprejemanje drugih kultur. Vključevaje disciplin umetnosti v rasno raznoliko 

šolo v San Franciscu pa je privedlo do znatnega izboljšanja samopodobe, vedenja 

ter spoštovanja in strpnosti učencev do drugih. (Drake, 1998, 37) 

 

4.2 MUZEJSKA PEDAGOGIKA 

 

»Obiskovalci so učenci, razstava pa je lekcija. Pripeljite učence v učilnico, jim 

predstavite lekcijo in učili se je bodo.« (Falk, Dierking, 2000, 9) 

R. Bračun Sova in M. Kemperl sta izpostavili enega od načel zapisanih v Beli knjigi, 

in sicer načelo sodelovanja šole z okoljem, ki eksplicitno predvideva sodelovanje šole 

z muzeji in galerijami. (Bela knjiga, 2011, 117 v Bračun Sova, Kemperl, 2012, 92) L. 

Tavčar je zapisala, da je osnovna naloga šolnikov ta, da se seznanijo z muzejskimi in 

galerijskimi zbirkami in predmeti. (Tavčar, 2009, 68) Vsebinsko najtesneje so z 

muzeji in galerijami povezani učitelji in profesorji zgodovine ter likovne umetnosti, saj 

se ti dve področji v izbranih institucijah tesno povezujeta. Umetnostna zgodovina 

vključuje raziskovanje zgodovinskega, družbenega in kulturnega konteksta in se 

osredotoča na vidike časa, tradicije in sloga, ki se odraža na umetniških delih. 

(Dobbs, 1998, 38) Obisk muzejev po Stradling predstavlja dodatni vir za pouk 

zgodovine, saj ponuja dokaze za spremembe in kontinuiteto, podaja slikovit prikaz 

načina življenja ljudi, omogoča lažje vživljanje v načine življenja ljudi … (Stradling, 

2004, 168) Za učence je lahko to zelo dobrodošel način učenja, saj spodbuja 

domišljijo, ideje in razmišljanja o prepričanjih, vrednotah, ljudeh in kulturah preko 

umetnosti skozi katero so se izrazili. (Dobbs, 1998, 39-40) 

Obiski muzejev in galerij so lahko izhodišče za celovit interaktiven način učenja. Pri 

takem načinu učenja lahko povežemo različne šolske predmete, ki jih nadgradimo z 

izvirnimi interpretacijami. Te učencem odpirajo nova obzorja in prinašajo nova 

znanja. Ob tem se naravno vzpostavljajo novi načini videnja, doživljanja in občutenja 

umetnosti. (Germ, 2008, 44) 

»V umetnostnih muzejih in galerijah poskušamo doseči, da mladi obiskovalci ogled 

umetniških del povežejo z v šoli pridobljenimi znanji pri predmetih, kot so: zgodovina, 

geografija, umetnostna zgodovina, književnost, glasba itd. Ogledi jim omogočijo, da 

ta znanja povežejo, ko pod vodstvom muzejskega pedagoga prodirajo v pomenske 

plasti umetniškega dela.« (Tavčar, 2009, 78) Falk in L. D. Dierking sta v svojih 

raziskavah prišla do sklepa, da poleg zanimanja, motivacije in same muzejske 

izkušnje pomembno vlogo pri tem, kaj si bodo obiskovalci po obisku zapomnili, igra 

predhodno znanje. Predhodno znanje spodbuja učenje in je osnova za novo znanje, 

zgrajeno na tej osnovi. Poleg vsega prej naštetega je pomembna tudi umestitev v 
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kontekst, brez katerega bi vsi vzorci in povezave, ki nastajajo v naših glavah, ostali 

brez pomena. (Falk, Dierking, 2000, 7, 33) 

Falk in L. D. Dierking (2000, str. 16) sta oblikovala štiri lekcije, ki jih je potrebno 

upoštevati: 

1. Učenje izhaja iz primernih motivacijskih in čustvenih znakov. 

2. Učenje je pogojeno z osebnim interesom. 

3. »Novo« znanje je ustvarjeno na podlagi predhodnega znanja in izkušenj. 

4. Učenje se izraža v ustreznem kontekstu. 

Učitelj se mora povezati z muzejskim pedagogom, da bodo teme in vprašanja 

navezana na vsebino, ki so jo raziskali ali načeli pri pouku. Učitelji se od njih lahko 

tudi naučijo, kako učiti »širše« (Dobbs, 1998, 73), saj je prednost učenja v muzejih ta, 

da je učenje celostno – vključuje telesno, izkustveno in možgansko delovanje. (Falk, 

Dierking, 2000, 10) 

Močno partnerstvo med šolami in zunanjimi kulturnimi ter občinskimi organizacijami 

je značilno za kakovostno umetnostno vzgojo. Obiskovanje muzejev, galerij ter 

drugih kulturnih ustanov je potrebno spodbujati ter na ta način vzgajati učence kot 

obiskovalce likovno kulturnih prireditev. (Predlog modela kulturno-umetnostne vzgoje, 

2009, 7) Odgovornost učiteljev, umetnikov in skupnosti je širjenje kakovostnih 

programov umetnostne vzgoje. (prav tam, 27) Avtorji predloga modela predlagajo 

tudi uvajanje in podpiranje obveznega sodelovanja med šolami in muzejskimi ter 

galerijskimi institucijami ter želijo kontinuiteto obiskov šola/muzej-galerija. Z redno 

medsebojno komunikacijo bi morali obe strani usklajevati priprave izobraževalnih 

vsebin, pripraviti učence na obisk ter kasneje v šoli opraviti evalvacijo obiska. (prav 

tam, 8) R. Bračun Sova in M. Kemperl sta poudarili, da je med priporočili učnega 

načrta sicer zapisan obisk muzeja ali pogovor z ustvarjalcem vsaj enkrat letno, kar 

naj bi bilo namenjeno poglobljenemu spoznavanju umetniških del, ob tem pa 

opozorili, da priporočil v zvezi s temi dejavnostmi ni. (Bračun Sova, Kemperl, 2012, 

99) 

Močno partnerstvo med šolami in javnimi muzeji imajo v Veliki Britaniji, kjer imajo 

muzeji veliko izobraževalno funkcijo. Država se finančno in aktivno vključuje v razvoj 

muzejev. Ti s svojo ponudbo razstav, programov in delavnic postajajo centri javnega 

učenja, zaradi česar so pomembni tudi za državo. Muzejski pedagogi v Veliki Britaniji 

tesno sodelujejo z učitelji in drugimi izobraževalci, s katerimi načrtujejo in usklajujejo 

vsebine z učnimi načrti. Redno pripravljajo tudi delavnice za učitelje. Število 

obiskovalcev, zlasti število mladih, v njihovih muzejih in galerijah iz leta v leto raste. V 

Londonskem muzeju (Museum of London) na primer za nižje razrede ponujajo 

dejavnosti za predmete zgodovina, umetnost, geografija, državljanstvo in pisanje. 

Ponujajo krajše dramske igre z zgodovinsko vsebino, pripovedovanje zgodbic, 

lutkovne predstave, kreativno pisanje … Muzej pri posameznih tematikah ponuja 

različne dejavnosti za učence, med katerimi so igra vlog z uporabo oblačil in 

predmetov (Viktorijansko obdobje, 1789-1914), uporabo predmetov tistega časa, 

poslušanje zgodb, literarno delavnico s pripovedovanjem ali pisanjem zgodb, 
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srečanje z arheologom (Rimski London, od ustanovitve do 410), … (Trškan, 2016, 

268-269) Tudi njihova nacionalna galerija portretov (National Portrait Gallery) ponuja 

številne dejavnosti za različne šolske predmete. Srednješolcem med 16. in 18. letom 

starosti ponujajo na primer opazovanje, diskusije in risanje za različna obdobja, zlasti 

politiko 17., 18., 19. stoletja in sodobni portret. (Trškan, 2016, 276) 

Zelo pogosto muzeje obiščejo tudi nemški učenci, ki jih spodbujajo z brezplačnim 

obiskom za skupine učencev, ki jih muzeji šolam nudijo enkrat tedensko. (Kulturno-

umetnostna vzgoja v šolah po Evropi, 2010, 35) 

Na Univerzi Bank Street College v New York City-ju so raziskovalci v študiji ugotovili, 

da so učenci največ znanja iz muzejev odnesli, ko je bil obisk večkraten, ko so učitelji 

obisk povezali s šolsko snovjo, ob tem pa izvedli več različnih dejavnosti v šoli in 

skupinskih projektov, ter ko so imeli učenci možnost aktivnega sodelovanja ob 

muzejskem obisku. (Falk, Dierking, 2000, 103) 

R. Burnham in Kai-Kee sta predlagala, da izkušnjo z muzejskim ali galerijskim 

eksponatom začnemo z minuto tišine, ki jo porabimo le za ogled eksponata. 

Obiskovalce zberemo okrog predmeta in s tem ustvarimo nekakšen zaprt prostor. 

Prosimo jih, da odklopijo misli in vsakodnevne skrbi ter se posvetijo le predmetu 

samem. Razložita, da ima vsak obiskovalec možnost v tišini ustvariti lastne vtise in 

ideje o umetniškem delu. Te bodo temeljne pri nadaljnji kolektivni izkušnji. (Burnham, 

Kai-Kee, 2011, 10) 

Člani skupine se med seboj opazujejo, da pridobijo informacije, kako vzpostaviti 

interakcijo z razstavljenim. Modelno učenje (učenje z opazovanjem) je pogosto 

opaženo v skupini sami in tudi med skupinami. (Falk, Dierking, 2000, 110) Člani 

skupine se začnejo drug na drugega odzivati z idejami in s komentarji nanje. Tako se 

v skupini začne ustvarjati dialog, ki razširi posameznikovo doživljanje predmeta in 

vzbudi v njem občutek odkritja. (Burnham, Kai-Kee, 2011, 11) 

»Govorjenje v muzejih je ena od stvari, ki jih naredi pomembne, in način, kako 

govorimo v njih, je ena od stvari, ki opredeli, kaj za nas pomenijo. Če je muzej kraj, 

kamor si pridemo stvari ogledat, mislim, da je tudi kraj, kamor se o njih pridemo 

pogovarjat.« (Gopnik, 2007 v Burnham, Kai-Kee, 2011, 79) 

Če želimo doseči cilj, da učenci pridejo do globljega razumevanja dela, je dialog 

nujno potreben, saj ljudje znanje in razumevanje gradimo skozi pogovor. Tako 

skozenj umeščamo delo v zgodovinski kontekst, učenci pa dobijo občutek, da se 

približujejo razumevanju le tega. (Falk, Dierking, 2000, 38; Burnham, Kai-Kee, 2011, 

13) 

R. Burnham in Kai-Kee predlagata, da se pogovor, voden pogovor in dialog razume 

kot ločene modele učenja, saj so si različni po namenu, strukturi in tonu. Vsakemu 

določita lik, ki model najbolje oriše: krog za pogovor, trikotnik za voden pogovor in 

diamant za dialog. Če želi učitelj ali muzejski pedagog doseči, da učenci razumejo 

točno določeno vsebino, je primeren pristop voden pogovor. Izbran znak trikotnika 

ponazori, da pedagog stoji na vrhu, učenci pa na dnu, saj ima pedagog v naprej 
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pripravljena vprašanja ter predvidene odgovore, s katerimi vodi pogovor od začetka 

do konca ob v naprej zastavljenih točkah in idejah. (Burnham, Kai-Kee, 2011, 80, 86) 

Tinterow ugotovi, da se ljudje, ki se ob obisku muzeja pogovarjajo z drugimi, naučijo 

več. (Tinterow, 2002, 151 v Burnham, Kai-Kee, 2011, 79) 
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5 POVEZOVANJE PREDMETOV SKOZI LIKOVNO UMETNOST 

 

Kroflič (2010) poudari, da likovna umetnost ni pomembna le za učenje o umetnosti, 

pač pa skozi umetnost vzgajamo, oblikujemo ter učimo učenca, kako postati človek, 

kako razumeti okolje, v katerem živimo, in kako se integrirati v družbo. 

N. Ostan in J. Rojc sta po opravljenih primerjavah s kurikuli nekaterih drugih 

evropskih držav ugotovili, da smo država, ki namenja umetnostni zgodovini in likovni 

umetnosti v gimnazijskem kurikulu najmanj časa (Ostan, Rojc, 2007, 160): predmetu 

je namenjenih 70 ur pouka: tako likovnosnovalnemu delu kot tudi 

umetnostnozgodovinskemu delu pripada po 35 ur. Likovni umetnosti od 1. do 5. 

razreda osnovne šole je namenjenih 70 ur pouka, od 6. do 8. razreda 35 ur, v 9. 

razredu pa le 32 ur pouka. N. Ostan in J. Rojc sta poudarili premajhno število ur tega 

predmeta in opozarjata, da število ur močno vpliva na okrnjenost vsebin. Kot eno od 

možnih rešitev predstavljata, ob matičnem 35-urnem predmetu, opredelitev 

umetnostne zgodovine kot kroskurikularne teme. V tem primeru bi bile osnovne 

vsebine zajete v učnem načrtu predmeta, posamezne umetnostnozgodovinske teme 

pa bi postale sestavni del pouka drugih predmetov kot oblika interdisciplinarnega 

poučevanja. Avtorici sta poudarili, da so osnove za interdisciplinarno poučevanje že 

postavljene, treba pa bi jih bilo le smiselno programsko strukturirati. Na ta način bi 

lahko izkoristili naravo umetnostne zgodovine in drugim predmetom ponudili slikovno 

gradivo, ki bi učence seznanjalo z vrhunskimi umetniškimi stvaritvami. (Reprodukcije 

številnih umetniških spomenikov že dopolnjujejo učbenike književnosti, zgodovine, 

filozofije …) S tem bi dodatno pojasnili in osmislili snov predmeta. Ta rešitev bi, poleg 

ostalih prednosti, omilila pomanjkanje ur likovne umetnosti v našem šolskem sistemu, 

gradila kulturno identiteto posameznika, krepila občutek pripadnosti, predvsem pa 

omogočila celovitejše učenje. (Ostan, Rojc, 2007, 157-161) 

Germ izpostavi »ustaljene in samoumevne splošne povezanosti, kot so prepletenost 

likovnih del z literaturo (umetnina kot ilustracija besedila in obratno – kot navdih za 

pisatelja) ali zgodovino (umetniško delo kot produkt zgodovinskega okolja oziroma 

umetnina kot zrcalo kulturnozgodovinskega miljeja, v katerem je nastala), ter tako 

rekoč klasične tematske povezave (na primer upodobitve športnikov in športnih 

tekmovanj v antični umetnosti, ki so neposredno povezljive z vsebinami športne 

vzgoje, ali renesančna arhitektura, ki z razvito teorijo idealnih proporcev in optičnih 

korektur dobesedno kliče po sodelovanju matematika in fizika)«. Izpostavi pa tudi 

nekatere manj očitne možnosti, kot so oblikovno ter vsebinsko povezovanje likovne 

umetnosti z biologijo, ko pride do vegetabilnih in zoomorfnih motivov, in likovne 

umetnosti s kemijo – na primer vpliv kislega dežja na različne materiale, iz katerih so 

izdelani javni spomeniki. (Germ, 2008, 43) 

Isti avtor nadaljuje in odlično ponazori, koliko predmetov lahko vključimo pri usvajanju 

snovi grške umetnosti: »zgodovino (umetnost kot zrcalo dobe, civilizacijski vidiki 

grške umetnosti, upodobitve zgodovinskih dogodkov, vladarjev ipd.); filozofijo 

(antična estetika in etika, kakor ju zrcali umetnost, antropocentrizem, razvoj 
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abstraktnega mišljenja – bogat svet abstraktnih pojmov, prispodob in simbolov); 

literaturo (literarni motivi v antičnem slikarstvu, povezanost mitoloških tem v likovni 

umetnosti in literaturi, vpliv grške dramatike, vloga gledališča itd.; geografijo 

(geografski dejavniki v razvoju grške civilizacije in umetnosti, razprostranjenost grške 

civilizacije, vodilni centri, trgovske poti, stičišča civilizacij, regionalni profil in njegov 

vpliv na urbanizem, mitske korenine mest – na primer Ljubljane, ki naj bi jo po 

legendi ustanovil Jazon z argonavti); sociologijo (pojmovanje človeka in družbe, 

zrcaljenje družbene ureditve in moralnih norm v umetnosti, položaj moškega in 

ženske, pomen družine itd.); glasbo (vloga glasbe v antični kulturi, upodobitve 

instrumentov, izvajanja glasbe, plesa, mitskih pevcev ipd.); matematiko in fiziko 

(statika grškega templja, idealni proporci, številčna razmerja v arhitekturi, estetski 

kanon); biologijo (upodobitve rastlin in živali, njihova dekorativna vloga v vaznem 

slikarstvu, kiparstvu in arhitekturi, miti o nastanku rastlin, simbolika rastlin in živali, 

antični herbariji, zdravilne rastline v antični medicini, realizem in stilizacija v 

upodabljanju rastlin in živali); kemijo (sestava in medsebojne kemijske reakcije 

pigmentov, ki so jih uporabljali grški slikarji, kemijski procesi pri žganju poslikanih 

glinenih posod, oksidacija kovinskih predmetov); že omenjeno telesno vzgojo (vloga 

športa v antiki, olimpijske igre, položaj atleta, športne discipline, načini upodabljanja 

športnih prireditev) in seveda tako klasične kot moderne jezike (analiza zapisov 

antičnih avtorjev o umetnosti, opisi mest in posameznih slavnih umetnostnih 

spomenikov, prevodi izvirnih besedil v moderne jezike itd.).« (Germ, 2008, 44) 

Tudi B. Tomšič Čerkez se strinja, da je likovna umetnost predmet, ki ponuja številne 

možnosti za raznovrstne oblike povezovanja v šoli, saj je v svoji naravi, bistvu in 

poslanstvu izrazito interdisciplinarna. Ob tem nadaljuje, da pri njenem poučevanju 

ločimo tri temeljne načine: poučevanje v likovni umetnosti, poučevanje o likovni 

umetnosti in poučevanje skozi likovno umetnost. Slednje pride na vrsto, ko se 

vsebine umetniških del uporabljajo kot sredstvo, koncept ali kot strategija za 

poučevanje drugih predmetov. Tak pristop lahko uporabljamo kot način za 

poglabljanje razumevanja vsebin drugih področij, dejavnosti in učnih predmetov, pri 

čemer so uporabljene vsebine, metode in strategije likovnoumetnostne pedagogike. 

Poučevanje skozi likovno umetnost spodbuja pozitivni spoznavni, čustveno-

doživljajski, motivacijski in motorični prenos. (Tomšič Čerkez , 2011, 221) Za dosego 

določene ravni likovne kulture učencev je potrebno razvijati njihove ustvarjalne 

sposobnosti, sposobnosti mišljenja, kritičnosti, vrednotenja in vizualnega opazovanja. 

(Duh, 2004, 93) 

T. Tacol je opozorila, da učitelji drugih predmetov za medpredmetno povezovanje 

velikokrat izberejo likovno umetnost le zato, da bi z likovnim izražanjem popestrili 

delo pri usvajanju učne vsebine, s tem pa lahko nastane kar nekaj nejasnosti. (Tacol, 

2002, 48) 

R. Bračun Sova in M. Kemperl sta ugotovili, da se osnovnošolska likovna vzgoja v 

Sloveniji osredotoča predvsem na likovno ustvarjanje, ob tem pa je spoznavanje 

likovne umetnosti zanemarjeno področje (Bračun Sova, Kemperl, 2012, 91). Opozorili 

sta, da med didaktičnimi priporočili za uresničevanje ciljev predmeta kljub navedbi, 
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da »učitelj pri likovni vzgoji učence ves čas tudi kulturno vzgaja«, ni konkretnih 

priporočil o spodbujanju doživljanja in razumevanja likovnih umetnin. (Bračun Sova, 

Kemperl, 2012, 98) 

»Poleg zgodovine, geografije in slovenščine je poznavanje evropske in slovenske 

umetnosti ključnega pomena za ustvarjanje in ohranjanje nacionalne identitete. Delo 

z umetnino je povezano z multikulturnostjo, ki je prav tako ena temeljnih usmeritev 

vzgoje in izobraževanja, saj če ne poznamo in ne razumemo svoje kulture, težko 

vzpostavimo odnos do druge kulture in jo težje razumemo. Poznavanje umetnosti 

številnih kultur pa pomaga razumeti ljudi teh kultur, ne samo njihovih umetniških del.« 

(Dobbs, 1998, 11 v Kemperl, 2013a, 134-135) 

Sporočilnost likovnega dela je kompleksna in ga ne moremo razumeti le kot likovni 

dokument časa. Šele znanje mnogih disciplin nam omogoči celovito branje umetnine, 

saj je umetnostna zgodovina veda, ki združuje pomembne segmente znanj cele vrste 

drugih ved. Interdisciplinarno naravo umetnostne zgodovine N. Ostan in J. Rojc 

ponazorita na primeru umetniškega dela Študija človeških proporcev po Vitruviju, ok. 

1490, Leonarda da Vincija, za analizo katerega je potrebno znanje matematike, 

zlatega reza, znanje anatomije, filozofije in zgodovine. »Leonardova risba nikakor ni 

Ie anatomska študija, temveč obenem in še posebej simbolna podoba. Pravilno 

proporcionirano telo v razmerju do kroga in kvadrata je hkrati človeški Iik, očrtan s 

krogom in kvadratom in ponazarja srednjeveške predstave razmerja med človekom 

kot mikrokozmosom in vesoljem kot makrokozmosom. Kvadrat nastopa kot simbol 

sveta, vsega zemeljskega, krog kot simbol vesolja. Globlji pomen predstavlja v tistem 

času novo videnje človeka v središču sveta in kozmosa. To je univerzalno sporočilo 

umetnine, ki s svojo izjemno popularnostjo dobiva emblemsko vlogo.« (Ostan, Rojc, 

2007, 158-159) L. Tavčar doda, da je pri vsaki poglobljeni interpretaciji umetnine 

potreben interdisciplinarni pristop, saj mora biti razlaga umetniškega dela večplastna. 

(Tavčar, 2009, 78 v Kemperl, 2013a, 120) 

Poleg prej omenjenih ur namenjenih likovni umetnosti ima srednja šola na voljo tudi 

ure namenjene kulturno-umetniškim vsebinam (obvezne izbirne vsebine), kjer je 

povezovanje med umetnostnimi predmeti mogoče in celo predvideno. Kulturno-

umetniškim vsebinam, ki so obvezne za vse, je namenjenih najmanj 15 ur letno. 

Kulturno-umetniške vsebine z likovnega področja v gimnazijah obsegajo 18 ur, v 

dvojezičnih slovensko-madžarskih gimnazijah 35 ur, na klasičnih gimnazijah 35 ur.  

Šola lahko ponudbo oblikuje sama ali izbere iz kataloga Zavoda RS za šolstvo, kjer 

so na voljo priporočila izvajalcem (v Obvezne izbirne vsebine, 2010): 

- Odprtost vsebin: Vsebine naj bodo načrtovane in izvedene odprto, z 

možnostjo za vključevanje novejših, aktualnejših poudarkov in povezovanje z 

okoljem. Pri tem imata šola in dijak široko avtonomijo. 

- Izvajalci: Izvajalci so zunajšolski in šolski ponudniki z ustreznimi izkušnjami, 

znanjem in spretnostmi. Ti pogoji so natančneje določeni pri posameznih 

vsebinah. Večina vsebin je načrtovana tako, da jih lahko izvajajo učitelji in 

drugi strokovnjaki z zelo različno formalno izobrazbo. Izjema so le nekatere 
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vsebine, ki so obvezne za dijake v vseh tipih gimnazij (npr. zdravstvena 

vzgoja) ali določenem tipu gimnazije (npr. tečaj fotografije v likovni smeri 

umetniške gimnazije) zaradi strokovne zahtevnosti teh vsebin. 

- Oblike dela: Pri obveznih izbirnih vsebinah praviloma uvajamo metode, oblike 

in tehnike aktivnega (izkušenjskega, projektnega, sodelovalnega, 

podjetnostnega itd.) učenja, ki se bistveno razlikujejo od metod 

tradicionalnega pouka. Poudarek je na dijakovem ustvarjanju in soustvarjanju, 

sodelovanju in dobrem odnosu med voditeljem in udeleženci. 

Šolam ter učiteljem so glede kulturno-umetniških vsebin na voljo še (v Obvezne 

izbirne vsebine, 2010): 

- Cilji: Kulturno-umetniške vsebine vključujejo in povezujejo dejavnosti v glasbi, 

likovni dejavnosti, filmski, plesni, gledališki dejavnosti in besedni umetnosti ter 

dejavnosti spoznavanja in ohranjanja naravne dediščine. S tem širijo splošno 

izobrazbo dijakov. 

- Vsebine: Poleg redkega kulturno-umetniškega dela v skupinah šola vključi v ta 

okvir organizirane obiske kulturnih prireditev, prikaz rezultatov kulturne 

dejavnosti šole ter spoznavanje kulturne dediščine v ožjem in širšem okolju: 

nastopi kulturnih skupin gimnazij za vrstnike in javnost; srečanje z umetniki, … 

- Predlagane metode dela: nastopi, razprave, ekskurzije, obiski in analize 

predstav, recitali, projektno delo itd. 

M. Kemperl opozori, kako pomembno je izkoristiti ure namenjene spoznavanju 

kulturno-umetniških vsebin v okviru izbirnih vsebin, saj je likovni umetnosti in 

umetnostni zgodovini že tako namenjeno malo ur pouka. (Kemperl, 2013b, 139) 

 

5.1  MEDPREDMETNO POVEZOVANJE ZGODOVINE Z 

UMETNOSTJO 

 

Nove učne usmeritve učiteljem prinašajo več samostojnosti in avtonomije. »Učitelj 

(zgodovine) naj bi tako dijakom v urah, ki jih ima na voljo, sicer kronološko predstavil 

»glavne zgodovinske tokove in dogodke v dolgem časovnem razdobju od najstarejših 

časov do najnovejše dobe« (Vodopivec, 1994, 253-258), toda vprašanja, ki jih bo 

obravnaval podrobneje, naj bi iz učnega načrta izbral sam in se jim nato posvetil, 

kolikor bi se mu to zdelo potrebno.« (Vodopivec, 2003, 37) Učitelj ima tako možnost, 

da iz obsežnega gradiva izbere teme in probleme, ki jih želi obravnavati z učenci. 

(Vodopivec, 2003, 41) Vodopivec nadaljuje, da se učitelje zgodovine spodbuja, da 

pretekle dogodke in pojave predstavijo in razlagajo v kontekstu obravnavanega časa, 

pa tudi v kontekstu kulturnozgodovinskega okolja. (Vodopivec, 2003, 38) Na teh dveh 

točkah se pojavi okno za medpredmetno povezovanje. Toda ne smemo pa pozabiti, 

da je pravi razlog zanj le, če sta cilj in pričakovani rezultat prepoznavna in »dodana 

vrednost«, ki ni dosegljiva za osvojitev enemu samemu predmetu. (Pavlič Škerjanc, 

2010, 32) 
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Medpredmetno povezovanje zgodovine in umetnosti je že samo po sebi zelo 

naravno, saj »umetnost zmeraj nastaja v dialogu s časom, ga reflektira, slavi, kritično 

vrednoti in celo napoveduje dogajanja v družbi.« (Ostan, Rojc, 2007, 158) 

Umetnostna zgodovina na primer obravnava likovno umetnost kot celosten zapis 

časa (Germ, 2008, 44) – predstavlja zgodovino idej, občutij in dogajanj v nekem 

določenem obdobju. Ta so lahko značilna za vso družbo ali pa posameznega 

umetnika. Umetniška dela (pa naj bodo likovna, glasbena ali književna) so tako 

zrcalo idejnih, družbenih, političnih, osebnih ali tehnično-tehnoloških okoliščin. 

(Ostan, Rojc, 2007, 158) 

S povezovanjem zgodovine in umetnosti smo na dobri poti za reševanje prej 

omenjenega problema zgodovine – umeščanje informacij v širši časovni okvir in 

prostorski kontekst. 

Prednost interdisciplinarnega poučevanja je tudi ta, da se pri poučevanju zgodovine 

ne bi toliko ukvarjali z dejstvi in datumi kot pa s tem, kako so se v določenem času 

oziroma zgodovinskem obdobju znašli ljudje – kakšna vprašanja so si postavljali, 

kako so izražali svoje vrednote v umetniških oblikah? (Ivanitskaya, Clark, 

Montgomery, Primeau, 2002, 98) 

Haydn je poudaril, kako pomembno je zastavljanje vprašanj predvsem, ko 

obravnavamo raznolikost in konflikte, ki so se pojavili v zgodovini. Za primer navede 

diskriminacijo oziroma nacistično obravnavanje Judov ter odnos evropskih trgovcev 

do afriških sužnjev. Predlaga nekatera težja vprašanja, ki jih lahko zastavimo 

učencem: 

- Kako so ljudje, ki so sežigali katolike ali trgovali s sužnji ali pobijali Jude, lahko 

upravičevali svoja dejanja? 

- Zakaj so nekateri ljudje počeli grozodejstva, drugi pa niso posredovali ali pa so 

zaščitili preganjane skupine? 

- Komu in kako je koristilo ščuvanje k diskriminaciji in preganjanju? Zakaj je do 

preganjanja in nasilja prišlo v določenem času in kraju, drugje in v drugem 

času pa ne? 

- Na podlagi česa je moralno ali etično sprejemljivo določeno skupino ali 

posameznike obravnavati drugače? 

- Ali je mogoče vrednotiti ljudi in skupine različno, vendar jih še vedno 

obravnavati z enakim spoštovanjem in enako pozornostjo? 

- Ali je mogoče določiti predpogoje za harmonično sobivanje različnih etničnih in 

verskih skupin? 

- Kateri dejavniki vplivajo na izbruh preganjanja in diskriminacije manjšin? 

- Zakaj navidezno civilizirani ljudje počnejo barbarske stvari? 

- Zakaj toliko »običajnih« ljudi ne uspe storiti ničesar, da bi preprečili takšna 

dejanja? 

- Zakaj se razlage in poročila o takšnih dogodkih razlikujejo? Kako lahko 

ugotovimo, katera poročila in razlage so najbolj verodostojne? (Katerim lahko 

zaupamo?) 
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- Zakaj moramo to preučevati? Zakaj je to pomembno? Kako to osvetljuje 

sedanje probleme in zadeve?  

(Haydn, 2003, 66) 

Taka in podobna vprašanja so kot nalašč za interdisciplinarno obravnavo, saj jih 

lahko komentiramo ter analiziramo iz različnih zornih kotov in pogledov različnih 

disciplin. 

Vodopivec je opozoril, da morajo učitelji spoštovati dejstvo, da so v istem razredu 

učenci ali dijaki, ki prihajajo iz družin z zelo različnimi življenjskimi zgodbami, 

političnimi in nazorskimi opredelitvami. Učitelj zgodovine se mora tako izogniti  

subjektivnim sodbam in lastnim stališčem ter zgodovinsko snov prikazati kar se da 

stvarno. Nekatere mračne zgodovinske slike za mladega človeka danes gotovo ne 

morejo biti privlačne, zato je potrebno predvsem občutljive teme predstaviti in 

nazorno utemeljiti v zgodovinskem gradivu. (Vodopivec, 2003, 42, 44) 

Tako kot imajo v naravoslovnih vedah pomembno vlogo pri dokazovanju 

eksperimenti, jo imajo pri zgodovini zgodovinski viri, s katerimi lahko dokažemo, kaj 

se je v zgodovini dogajalo. Brez njih ne bi bilo zgodovine kot znanosti. Zgodovinski 

viri so pričevalci o človekovem življenju in delovanju v preteklosti, delo z njimi pa 

temeljnega pomena za kakovosten pouk zgodovine. (Brodnik, 2010, 20) 

V raziskavi Razvijanje učnih spretnosti pri individualnem in skupinskem delu v srednji 

šoli pri zgodovini so ugotovili, da imajo učenci zelo radi demonstracijsko metodo, še 

posebej gledanje slik, saj jim tako učenje omogoča boljše razumevanje in pomnjenje 

učne snovi. (Trškan, 2016, 18-21) Trojar je ugotovil, da demonstracijske metode 

obogatijo pouk in vplivajo na boljše počutje učencev v razredu. (Trškan, 2016, 88) 

Učenci imajo radi gradivo, ki izzove močne vtise in doživljaje, kar pa učitelj lahko 

doseže s slikovitostjo in emocionalnim pripovedovanjem. Demarin je poudaril, da je 

»doživljaj izhodiščna točka v vsakem dobrem pouku, kar zlasti velja za pouk 

zgodovine« ter nadaljuje, da se učenci tako lažje vživijo v zgodovinska dogajanja, 

osebnosti in njihova dela. (Demarin, 1964, 58) 

Slikovne vire lahko uporabimo pri analiziranju in interpretiranju dogodka, procesa ali 

zgodovinskega pojava. Za res dobro razumevanje je potrebno preučiti (v določenem 

kontekstu) več oblik dokazov. Izjemoma imamo na voljo le eno vrsto virov (na primer 

na skrivaj posnete fotografije vsakdanjega življenja v varšavskem getu leta 1943). 

Učenci morajo pridobiti sposobnost za analiziranje, kar bi jim omogočilo sistematično 

raziskovanje in interpretiranje.  (Stradling, 2004, 118)  

Stradling opozori na dejstvo, da je struktura učnega načrta prenatrpana, posledica 

tega pa je, da se mora učitelj sam odločiti, ali bo od učencev zahteval le faktografsko 

znanje, kjer prostora za delo z viri ni, ali bo spodbujal interpretacijo, razmišljanje, 

kritično vrednotenje. (Stradling, 2004, 233) 
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5.2  SLIKOVNO GRADIVO 

 

Raziskava Mnenje dijakov o uporabi ilustrativno-demonstracijske metode pri pouku 

zgodovine v srednji šoli je pokazala, da kar 81% učencev meni, da slikovno gradivo 

prispeva k boljšemu razumevanju zgodovinskega dogajanja in le 1,9%, da to ne drži. 

Še višji odstotek učencev (88,7%) se je strinjal, da slikovno gradivo  prispeva k boljši 

predstavljivosti zgodovinskih dogodkov, nekoliko nižji (75,5%) pa, da slikovno gradivo 

prispeva k boljšemu pomnjenju podatkov. Da slikovno gradivo prispeva k večji 

motivaciji za delo med učno uro je pritrdilno odgovorilo 67,9% ter 22,6%, da prispeva 

le delno. Nekaj več kot polovica (56,6%) učencev je pritrdila, da slikovno gradivo 

prispeva k večji trajnosti znanja, s čimer se ni strinjalo 7,5%. Velika večina (84,9%) je 

podprla trditev, da slikovno gradivo prispeva k sproščenosti. (Trškan, 2016, 89-91) 

Avtor raziskave je ugotovil, da tudi v srednji šoli ena od glavnih motivacijskih metod 

ostaja ilustrativno-demonstracijska metoda, kar se zaveda in izkorišča tudi večina 

učiteljev v Sloveniji. (Trškan, 2016, 95-96) 

»Slika je v učnem procesu vsestransko koristno učilo. Uporabljamo jo kot izhodišče 

pri samem uvajanju, ob njej pridobiva učitelj nove zgodovinske podatke. Slika je 

okvir, ob katerem se razvija primeren razgovor, in sredstvo za dopolnilno delo na 

koncu učnega procesa. Če jo hočemo metodično uspešno uporabljati, jo moramo 

metodično pravilno opazovati in kazati. Učence usmerjamo k pravilnemu opazovanju 

in koncentraciji zanimanja na bistvene dele slike ter k sistematičnemu gledanju. Pri 

tem ni potrebno, da učitelj vse sam pojasni na sliki; prav je, da jih navaja, da tudi 

sami sliko opazujejo in jo analizirajo.« (Zgonik, 1968, 178) 

Slika je pri pouku zgodovine »opazovalni objekt znanja ali vir znanja za 

razpoznavanje določenega zgodovinskega pojava ali dogodka.« (Weber, 1997, 44 v 

Trškan, 2016, 96) 

Med slikovno gradivo spadajo: fotografije, umetniške slike, plakati, karikature, 

zemljevidi, grafikoni, statistične tabele, skice, razglednice …  

D. Trškan (2016, str. 96) delitev slikovnega gradiva razvrsti glede na uporabnost: 

- motivacijsko sredstvo (učenci lahko izrazijo svojo reakcijo ali asociacijo, svoje 

mnenje in oceno), 

- pomoč za pridobivanje nove učne snovi oziroma vir znanja (učitelji lahko 

postavijo vprašanja, ki se nanašajo na prostor, kraj in čas, osebe, vzroke in 

posledice dogodka, vsebino in podrobnosti slike), 

- študijsko gradivo (učitelji lahko postavijo vprašanja, ki se nanašajo na 

zanesljivost, verodostojnost, pomembnost in vrednost slikovnega gradiva). 

Trojar (1996, str. 29) pa slike deli na: 

- dokumentarne realistične slike ali fotografije, 

- slikovne rekonstrukcije ali makete zgodovinskih objektov in situacij, 



26 
 

- abstraktne shematske slike (v obliki miselnih vzorcev, grafikonov, simbolnih 

slik …). 

Avtor (prav tam) faze pri metodi dela s slikovnim gradivom (induktivna pot spoznanja 

vsebine in zgodovinske interpretacije) razdeli na šest delov: 

1. Predstavitev slike in delovni napotki učencem. 

2. Spodbujanje in zbiranje spontanih vtisov učencev o sliki. 

3. Celovit opis vsebine slike v obliki usmerjenega razgovora. 

4. Analitično preučevanje vsebinskih elementov slike in postopno spoznavanje 

njenega zgodovinskega sporočila. 

5. Celovito preučevanje slike in spoznanje njenega pomena za zgodovinske 

razmere določenega obdobja. 

6. Sintetična ocenitev slike v vlogi zgodovinskega vira. 

D. Trškan (2016, str. 97) izpostavi tri osnovne stopnje proučevanja, ki prevladujejo pri 

metodi dela s slikovnim gradivom: 

1. Branje slikovnega gradiva – branje informacij, ki jih iz gradiva lahko razberemo 

o avtorju, naslovu, kraju, datumu, prepoznavanje vrste slikovnega gradiva (na 

primer fotografija, umetniška slika …), prepoznavanje vrste vsebine (na primer 

gospodarska, družbena, verska …). 

2. Podroben opis slikovnega gradiva – opis elementov, uporabljenih barv, 

geometrije. 

3. Razlaga slikovnega gradiva – poudarjen zgodovinski, literarni ali umetniški 

kontekst, zgodovinska ali umetniška vrednost ter vloga in stališče avtorja. 

 

Zgodovinarki D. Trškan se zdi pomembno otroke naučiti, kako gledati in brati slike, 

kako slike opisati, komentirati in interpretirati, kako izraziti svoje vtise in mnenja o 

sestavi ali sporočilu slike, kako uporabiti šolsko znanje pri analizi slik in kako slikovno 

gradivo uporabiti pri pouku zgodovine. (Trškan, 2016, 294) Avtorica predstavi tri 

metode dela s slikovnim gradivom in predlaga vprašanja, ki si jih lahko ob njih 

zastavimo. 

 

5.2.1  METODA DELA S FOTOGRAFIJAMI 

 

Učenci se morajo naučiti brati fotografijo (čas in kraj nastanka, avtorja, velikost 

fotografije), opisati vsebino (kaj je v ospredju, kaj v ozadju in kaj v sredini), razložiti 

namen posnete fotografije ter razložiti njeno vrednost. 

Stradling dodaja, da morajo vedeti tudi to, da je fotografije zlahka mogoče obdelati 

ter z njimi manipulirati. Digitalna fotografija ponuja čedalje več možnosti za urejanje 

in spreminjanje fotografskih posnetkov. (Stradling, 2004, 119) 
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Nekatera predlagana splošna vprašanja: Kaj je na fotografiji? Kdo je avtor? Kdaj je 

fotografija nastala? Kaj je želel avtor, da vidimo na fotografiji? Za koga je ustvaril 

fotografijo? Kaj na fotografiji lahko uporabimo za opis dogodka? Kakšna je vrednost 

sporočila fotografije? 

 

5.2.2  METODA DELA S KARIKATURAMI 

 

Učenci morajo ugotoviti, katere osebnosti so prikazane, ugotoviti, če je sporočilo 

neliterarno ali le simbolično, ugotoviti glavni problem, prikazan dogodek, zgodovinsko 

ozadje, spoznati svetovne tematike (na primer humor, jeza, resnica, pravica), 

ugotoviti čustveno povezavo karikature z avtorjem ter njegovo pristranskost.  

Nekatera predlagana splošna vprašanja: Kdo je prikazan na karikaturi? Kaj dela ta 

oseba? Kateri predmeti so na karikaturi? Kaj predstavljajo simboli? V kakšni povezavi 

je slika z osebo, dogodkom ali problemom, ki ga avtor predstavlja? Ali je problem 

resno ali satirično obravnavan? Kakšen je avtorjev odnos do problema? Kaj pomenijo 

napisi oziroma podnaslovi? Kakšno je sporočilo karikature? Kako lahko karikatura 

doprinese k razumevanju zgodovinskega dogajanja? 

 

5.2.3  METODA DELA Z UMETNIŠKIMI SLIKAMI 

 

»Umetniške slike se lahko uporabljajo kot vir podatkov, študijski dokument ali 

ilustracija. Po navadi izražajo čustva in osebnost avtorja in pričajo o velikih 

spremembah obdobja. Pri proučevanju umetniških slik bi se morali učenci naučiti 

prepoznati vrsto slike* (na primer portret, alegorija, tihožitje, pokrajina ...), ugotoviti 

tematiko in avtorja, proučiti uporabljeno tehniko (na primer skica s svinčnikom, 

ogljem, rdečim svinčnikom, akvareli, pasteli, freska, tempera, vodene barve, oljna 

slika, kamnotisk, radiranka, lesorez, bakrorez ...) in ugotoviti notranjo sestavo slike 

(na primer načrt, barve, svetloba, sence ...) ter proučiti osebe in predmete na sliki (na 

primer prostor, oblike, vedenje, poteze itd.). Potem bi morali znati razložiti pomen 

slike v umetnosti in zgodovini s podrobnim poznavanjem avtorja, znati uvrstiti sliko v 

zgodovinski, literarni ali umetniški kontekst ter ugotoviti vrednost slike.« (Trškan, 

2016, 98) 

* Opomba: Neposredno spoznavni motiv. 

Avtorica ponuja naslednja vprašanja, ki si jih lahko zastavimo ob ogledu slike: 

Kakšen je naslov slike? Kakšna je tematika? Kdo je avtor in kje je živel? Ali je slika 

zanesljiv vir oziroma ali prikazuje realnost? Koga in kaj prikazuje? Kakšna je 

uporabnost in vrednost slike? 

Ker je vprašanj, ki jih lahko ob umetniškem delu zastavimo veliko več, predlagamo 

vprašanja, ki jih lahko uporabimo glede na vrsto analize, ki jo želimo opraviti: 
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- Opis (opišemo kar vidimo): Kaj vidiš na sliki? Koliko oseb je na sliki? Kaj 

počnejo? 

- Formalna analiza (osredotočimo se na vizualne in oblikovne vidike 

umetniškega dela, analiziramo posamezne elemente ter jih primerjamo med 

seboj): Kateri likovni elementi so prisotni? Katere likovne spremenljivke najdeš 

na sliki? Katere barve so uporabljene? V katerih delih prevladuje temno in kje 

svetlo? Kakšna je linija? Kakšna je tekstura? Kakšna je likovna kompozicija? 

Kakšni so proporci? Katere kontraste opaziš? Kakšen je ritem slike? 

- Ikonografska analiza (opredelimo pomen upodobljenega): Kakšen pomen 

imajo upodobljeni predmeti, rastline, živali, osebe? Kakšen je značaj 

upodobljene osebe? Kakšen je njen status? Katere simbole vidiš na sliki? 

Kakšen je njihov pomen? 

- Ikonološka analiza (opredelimo kulturno ozadje nastanka umetnine, umetniško 

delo razložimo znotraj določenega konteksta, da ustvarimo čim širšo sliko): 

Zakaj je umetnik upodobil, kar vidimo? Zakaj na tak način? Kaj je vplivalo na 

njegovo delo? Kakšne so bile razmere, okoliščine v času nastanka umetnine? 

Kako je na delo vplivala religija? Kako literatura? Kakšne so bile zahteve 

naročnikov? Kaj se je na svetu dogajalo v času nastanka slike? Kaj se je 

dogajalo v kraju, prostoru nastanka slike? Kakšen pomen je imelo delo v času 

nastanka? Kako se delo povezuje s politiko, družbo, ekonomijo tistega časa? 

Kdo je bil naročnik dela? V kakšnem položaju je bil ob nastanku umetniškega 

dela umetnik? 
 

Analize ter vprašanja se med seboj navezujejo in prepletajo. Ta vprašanja smo si 

zastavili tudi v nadaljevanju, pri analizi umetniškega dela – glej poglavje Gradivo za 

učitelje, str. 54.  
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6 EMPIRIČNI DEL 

 

6.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Avtor mnogih zgodovinskih knjig Robert Stradling je opozoril na problem vživljanja 

učencev v zgodovino. Da lahko učenci razumejo, kako drugi doživljajo in razumejo 

zgodovinske dogodke in pojave, morajo po avtorjevem mnenju preseči svoje lastno 

stališče ali stališče svoje družbene, kulturne ali etnične skupine, spola ali narodnosti. 

Stradling je mnenja, da je to mogoče storiti v več drobnih korakih ter predlaga 

razmislek o zgodovinskih dogodkih ob ogledih karikatur, fotografij, prebranih 

odlomkih iz raznih besedil, časopisnih člankov … Izpostavi tudi igranje vlog v šolski 

predstavi z določeno historično vsebino. (Stradling, 2004, 153) 

Kot eno izmed »težavnih tem« Stradling izpostavi snov druge svetovne vojne. Avtor 

in drugi strokovnjaki se strinjajo, da je primer občutljive vsebine na primer holokavst. 

Med vzroki za to so morda nekateri učenci, ki se lahko identificirajo s preganjanimi 

skupinami, drugi ne morejo razumeti, kaj se je dogajalo zaradi narave in obsega 

vsebine, so pa tudi učenci, ki so občutljivi na grozo, ker so preveč izpostavljeni 

nasilnim dejanjem, katera jim posredujejo mediji, ki pa ta dejanja lahko tudi preveč 

dramatizirajo. Zato morajo biti učitelji pri podajanju težavnih, občutljivih vsebin še 

posebej tankočutni. Pozorni morajo biti na odzive učencev kot tudi na svoje lastne. 

Razmisliti morajo tudi o tem, kako bodo na te odzive odgovorili. Stradling nadaljuje, 

da »varen pristop« navajanja dogodkov, datumov, statističnih podatkov ni pravi, saj 

učenci lahko vsebine resnično dojamejo le, če se potrudijo dojeti doživljanja 

prizadetih posameznikov, opisana v njihovih življenjepisih, pismih, dnevnikih, 

zgodbah. (Stradling, 2004, 113) Te zgodbe pa so lahko zapisane v obliki pesmi, slik, 

risb, fotografij … 

S temo druge svetovne vojne se učenci »razdrobljeno« srečajo tako v osnovni kot 

srednji šoli. Izhajali smo iz hipoteze, da en sam predmet te teme ne more predstaviti 

tako dobro kot več predmetov skupaj. Tako učenje je bolj povezano, bolj celostno, 

bolj smiselno ter omogoča učencem raziskovanje vsebine iz različnih zornih kotov. 

Druga svetovna vojna se je Slovencev kot naroda močno dotaknila, zato se pojavlja v 

več učnih načrtih. Tudi za slovenske umetnike je bila velika in pogosta tema. 

 

6.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

- V katerih učnih načrtih se pojavi tema druge svetovne vojne na Slovenskem in 

kako? 

- Med katerimi predmeti je smiselno vzpostaviti medpredmetno povezavo, da bo 

tema druge svetovne vojne na Slovenskem kar najbolj celostno in osmišljeno 

predstavljena? 
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- Kako spodbuditi poglobljeno razumevanje druge svetovne vojne na 

Slovenskem skozi spoznavanje umetnosti? 

- Kako pripraviti gradivo za spoznavanje in razumevanje izbranega umetniškega 

dela? 

 

6.3 RAZISKOVALNI PRISTOP, METODA IN VZOREC 

 

Raziskavo smo razdelili na dva dela: (6.4) Analiza učnih načrtov in (6.5) Poglobljeno 

razumevanje skozi spoznavanje umetnine. 

Za prvi del raziskovanja smo uporabili kvalitativno metodo. Za enoto raziskovanja 

smo izbrali javno dostopne učne načrte (v nadaljevanju tudi UN) Ministrstva za 

šolstvo in šport Republike Slovenije za osnovne  in srednje šole. Med njimi smo 

izbrali učne načrte predmetov, ki so se nam zdeli smiselni za analizo, saj je druga 

svetovna vojna del njihove vsebine, in medpredmetno povezovanje na izbrano temo.  

V analizo smo vključili družboslovne predmete in predmete s področja umetnosti. 

Osredotočili smo se na učne načrte za 9. razred osnovne šole ter vse letnike 

gimnazije. Posebej smo opravili analizo petih učnih načrtov programa osnovne šole 

ter petih učnih načrtov za gimnazije. Učne načrte smo analizirali na ravni vsebine, 

ciljev, standardov znanja, medpredmetnega povezovanja in ostalih didaktičnih 

priporočil ter med njimi poiskali povezave. Med opravljanjem analize smo se večkrat 

vračali, preverjali in dopolnjevali teoretična izhodišča. 

Za drugi del raziskovanja smo uporabili umetnostnozgodovinsko metodologijo: 

uporabili smo formalno, ikonografsko in ikonološko (kontekstualno) analizo ter 

interpretirali umetnino.  

 

6.4 ANALIZA UČNIH NAČRTOV 

 

Izbrani učni načrti programa osnovna šola (v nadaljevanju tudi OŠ): 

- UN: program osnovna šola: geografija (2011) 

- UN: program osnovna šola: glasbena vzgoja (2011) 

- UN: program osnovna šola: likovna vzgoja (2011) 

- UN: program osnovna šola: slovenščina (2011) 

- UN: program osnovna šola: zgodovina (2011) 

Izbrani učni načrti programa osnovne šole imajo enako osnovno strukturo: najprej je 

predmet opredeljen, nato so navedeni splošni cilji predmeta, sledijo operativni cilji in 

vsebine, standardi znanja ter didaktična priporočila. Glasbena in likovna vzgoja imata 

poglavji operativni cilji in vsebine ter standardi znanja razdeljeni po vzgojno-

izobraževalnih obdobjih. Slovenščina ima podpoglavja operativnih ciljev in vsebin 

razdeljena na dve področji: jezik in književnost. Podpoglavja operativnih ciljev in 



31 
 

vsebin geografije in zgodovine pa so ločena po razredih (6. – 9. razred). Pri zgodovini 

so po razredih (6. – 9. razred) ločena tudi podpoglavja standardov znanja. 

V 9. razredu osnovne šole je geografiji namenjenih 64 ur pouka, glasbeni ter likovni 

vzgoji po 32 ur, slovenščini 144 ur in zgodovini 64 ur pouka. 

Izbrani učni načrti gimnazij (v nadaljevanju tudi G): 

- UN: geografija: Gimnazija; Splošna, klasična, strokovna gimnazija (2008) 

- UN: glasba: Gimnazija; Splošna, klasična, strokovna gimnazija (2008) 

- UN: likovna umetnost: Gimnazija; Splošna, klasična, strokovna gimnazija 

(2008) 

- UN: slovenščina: Gimnazija; Splošna, klasična, strokovna gimnazija (2008) 

- UN: zgodovina: Gimnazija; Splošna gimnazija (2008) 

Tudi izbrani učni načrti gimnazij imajo med seboj enako osnovno strukturo: najprej je 

predmet opredeljen, nato so navedeni splošni cilji/kompetence predmeta, sledijo cilji 

in vsebine, pričakovani dosežki/rezultati, medpredmetne povezave, za njimi so 

didaktična priporočila ter na koncu vrednotenje dosežkov. Poglavja slovenščine so v 

večini razdeljena na podpoglavja književni pouk in jezikovni pouk. Veliko več 

podpoglavij imata učna načrta zgodovine in geografije, ki sta v poglavju cilji in 

vsebine razdeljena na več vsebinskih sklopov. Nekoliko drugačno strukturiran je učni 

načrt likovne umetnosti, ki je razdeljen na dva enakovredna dela: likovno snovanje in 

umetnostna zgodovina. Likovnosnovalni del in umetnostnozgodovinski del imata 

vsak zase opredeljena prej našteta poglavja načrta. 

Predmet likovna umetnost v 1. letniku splošne gimnazije obsega 70 ur, vsak izmed 

delov po 35 ur. 70 ur je namenjenih tudi glasbi. Zgodovini je skupno kot obveznemu 

predmetu namenjenih 280 ur, geografiji kot obveznemu predmetu pa 210 ur pouka 

skupno. V vsakem letniku gimnazije je slovenščini namenjenih po 140 ur, kar je 

skupaj 560 pedagoških ur. Polovica ur je namenjenih jezikovnemu pouku, polovica 

pa pouku književnosti. 

V učnih načrtih programa osnovne šole so medpredmetne povezave del poglavja 

didaktična priporočila, v učnih načrtih gimnazij pa sta to dve ločeni poglavji. V 

nadaljevanju smo zaradi lepše preglednosti medpredmetne povezave in didaktična 

priporočila učnih načrtov za osnovne šole in gimnazije ločili na poglavji: 

- Analiza na ravni medpredmetnih povezav 

- Analiza na ravni drugih didaktičnih priporočil 

 

V nadaljevanju analiz smo za bolj tekoče branje pri poimenovanju učencev in dijakov 

obeh spolov uporabili moško obliko.   
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6.4.1 ANALIZA NA RAVNI VSEBINE IN OPERATIVNIH CILJEV 

 

Politične značilnosti 20. stoletja so prva obvezna tema v UN zgodovine (OŠ) za 9. 

razrede. V njej pa kot ena od vsebin nastopi druga svetovna vojna. Učenci opišejo 

glavne značilnosti druge svetovne vojne ter pojasnijo njene posledice. Na primerih 

pojasnijo razlike med demokratičnimi, diktatorskimi in totalitarnimi oblikami vladavine 

in razloge, zakaj se je v nekaterih državah uveljavila demokratična, diktatorska ali 

totalitarna oblika vladavine. Ob zemljevidu primerjajo politično karto sveta pred 

svetovnima vojnama in po koncu hladne vojne ter pojasnijo vzroke za spremembe. 

(UN: program osnovna šola: zgodovina, 2011, 22) Učenci v nadaljevanju pod tretjo 

izbirno temo Slovenci v 20. in 21. stoletju podrobneje spoznajo položaj Slovencev v 

tistem času v poglavju Slovenci med drugo svetovno vojno. Opišejo gospodarski in 

kulturni razvoj Slovencev med obema svetovnima vojnama in navedejo primere za 

ponazoritev. Iz različnih perspektiv pojasnijo dogajanje na Slovenskem v času druge 

svetovne vojne. (UN: program osnovna šola: zgodovina, 2011, 23) UN zgodovine 

vsebuje tri obvezne teme, obravnava pa se še najmanj eno izbirno temo izmed treh. 

Med temi je tudi izbirna tema Vojne v 20. in 21. stoletju, kjer se podrobneje seznanijo 

tudi z drugo svetovno vojno ter primerjajo glavne značilnosti vojn novejšega obdobja 

(prva svetovna vojna, državljanske vojne, druga svetovna vojna, hladna vojna). (UN: 

program osnovna šola: zgodovina, 2011, 26) 

Ob koncu poglavja je izpostavljenih še nekaj pomembnih ciljev, ki jih učenci razvijajo 

pri vseh obveznih in izbirnih temah zgodovine (OŠ). Nanašajo se na razvijanje 

spretnosti in veščin ter na odnose, ravnanja, naravnanosti in stališča. Učenci: 

- razvijejo spretnosti časovne in prostorske predstavljivosti, 

- razvijejo zmožnost analize, sinteze in interpretacije uporabnih in verodostojnih 

informacij in dokazov iz različnih zgodovinskih virov in literature, 

- razvijejo zmožnost kritične presoje zgodovinskih dogodkov, pojavov in 

procesov na podlagi večperspektivnih zgodovinskih virov in literature, 

- razvijejo zavest o narodni identiteti in državni pripadnosti, 

- ocenijo pomen ohranjanja in varovanja slovenske, evropske in svetovne 

kulturne dediščine ter okolja, 

- obsodijo politične sisteme, ki kršijo človekove pravice. 

(UN: program osnovna šola: zgodovina, 2011, 26-27) 

Na ravni vsebine UN geografije (OŠ) direktnih vezav na drugo svetovno vojno ne 

najdemo, se pa z njo posredno srečamo preko operativnih ciljev, saj učenci ob 

primerih vrednotijo in razvijajo odnos do naravne in kulturne dediščine svoje 

domovine; razvijajo pozitivna čustva do domovine, občutek pripadnosti svojemu 

narodu in državi ter ljubezen do njene naravne in kulturne dediščine ter spoštovanje 

narodnostnih pravic. (UN: program osnovna šola: geografija, 2011, 16) 

Geografija je edini predmet med analiziranimi načrti programa osnovne šole, ki ima 

med operativnimi cilji predvideno medpredmetno povezovanje. Učenec tako 
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pridobljeno znanje poglablja, nadgrajeno pa naj bi bilo z interdisciplinarno ekskurzijo. 

(UN: program osnovna šola: geografija, 2011, 17) 

S kulturno dediščino se učenci srečajo tudi pri likovni vzgoji, kjer ravno tako direktnih 

vezav na drugo svetovno vojno v UN (OŠ) ne najdemo. Operativni cilj tretjega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja: spoznavanje likovnih del nacionalne in 

mednarodne likovne kulturne dediščine (UN: program osnovna šola: likovna vzgoja, 

2011, 16) je edina vsebinska vezava na zgodovinska obdobja UN likovne vzgoje 

(OŠ). UN likovne vzgoje se osredotoča predvsem na likovno ustvarjanje, s tem pa je 

zanemarjen stik z umetniškimi deli. UN likovne vzgoje tako ne predvideva časa za 

spoznavanje z likovno umetnostjo ter z umeščanjem del v časovni in prostorski 

kontekst. 

Pri glasbeni vzgoji (OŠ) se učenci 9. razredov v vseh treh vsebinskih sklopih 

(izvajanje, ustvarjanje, poslušanje) srečajo z glasbo iz obdobja 20. stoletja. Izvajajo 

domačo in tujo ljudsko ter umetno glasbo iz obdobja 20. in 21. stoletja; ustvarjalno 

izražajo glasbena doživetja in predstave o izbrani glasbi 20. in 21. stoletja v drugih 

umetnostnih zvrsteh; s poslušanjem prepoznavajo, primerjajo, ugotavljajo, vrednotijo 

temeljne značilnosti glasbe 20. in 21. stoletja (UN: program osnovna šola: glasbena 

vzgoja, 2011, 10), to pa je tudi edina vsebina vezana na to zgodovinsko obdobje. 

UN slovenščine (OŠ) se vsebinsko na izbrano temo veže preko umeščanja v prostor 

in čas. Del tematskega sklopa Razvijanje recepcijske zmožnosti z branjem, 

poslušanjem / gledanjem uprizoritev umetnostnih besedil in govorjenjem, pisanem o 

njih, s katerim se učenci srečajo pri področju književnosti v tretjem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, je poglavje Književni prostor in čas. Učenci ugotavljajo, v 

kateri čas je postavljeno dogajanje in tako prostor in čas povezujejo s temo 

književnega besedila. (UN: program osnovna šola: slovenščina, 2011, 57) Del istega 

tematskega sklopa je poglavje Avtor – pripovedovalec, pri katerem učenci 

prepoznavajo prvoosebnega pripovedovalca. Srečajo se tudi z romanom, ki ga 

morajo prepoznati in znati opisati. (UN: program osnovna šola: slovenščina, 2011, 

67) Lahko je tudi vojni, zgodovinski, saj književnost vključuje poznavanje umetniških 

del iz različnih obdobij in jih umešča v zgodovinski okvir, medtem ko jih likovna 

umetnost ne. 

 

Več vsebinskih povezav med predmeti srečamo v UN za gimnazije, predvsem pri 

zgodovini in slovenščini, pa tudi likovni umetnosti. Druga svetovna vojna se kot 

vsebina v UN zgodovine (G) pojavi v treh poglavjih: v poglavju Sodelovanje in 

konflikti 20. stoletja, z vsebino Prva in druga svetovna vojna – totalna vojna. Cilji tega 

študija so, da dijaki raziščejo različne oblike političnega, gospodarskega in kulturnega 

povezovanja sveta po drugi svetovni vojni; analizirajo različne oblike povezovanja 

tretjega/nerazvitega sveta od druge svetovne vojne dalje; raziščejo različne cilje in 

oblike terorizma ter poglede nanj; ključne dogodke, pojave in procese umestijo v 

ustrezen zgodovinski čas in prostor. (UN: zgodovina: Gimnazija; Splošna gimnazija, 

2008, 28-39) Bolj neposredno dijaki spoznajo položaj Slovencev v tem času v 
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poglavju Razvoj slovenskega naroda v 20. stoletju – v vsebinskih sklopih Položaj 

slovenskega naroda med drugo svetovno vojno ter Komunistični prevzem oblasti. Cilji 

poglavja so, da dijaki oblikujejo svoje sklepe, mnenja, stališča, interpretacije; razvijajo 

pozitiven odnos do spoštovanja človekovih pravic, enakosti, strpnosti in demokracije 

(več tega znanja lahko pridobijo v izbirni temi Civilnodružbena gibanja in človekove 

pravice – Primeri kršenja človekovih pravic v 20. stoletju); obsodijo primere 

množičnega kršenja človekovih pravic; razvijajo pozitiven odnos do slovenske 

narodne identitete in državnosti. Tudi v tem poglavju je cilj, da ključne dogodke, 

pojave in procese iz slovenske zgodovine 20. stoletja umestijo v ustrezen 

zgodovinski čas in prostor. (UN: zgodovina: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 40) 

Zadnje obsežnejše poglavje, kjer se srečajo z izbrano tematiko, je Spreminjajoči se 

načini življenja na Slovenskem po drugi svetovni vojni, vsebinski sklop Med 

pogumom in strahom, v katerem dijaki raziščejo značilnosti uvajanja komunističnega 

sistema in sekularizacije po drugi svetovni vojni. Ključne spremembe iz zgodovine 

načinov življenja na Slovenskem po drugi svetovni vojni umestijo v ustrezen 

zgodovinski čas in prostor; oblikujejo svoje sklepe, mnenja, stališča, interpretacije. 

Cilji se v izpostavljenih poglavjih med seboj navezujejo. (UN: zgodovina: Gimnazija; 

Splošna gimnazija, 2008, 44-45) 

V poglavju Obča geografija UN geografije (G) je na našo izbrano tematiko posredno 

vezan vsebinski sklop Prebivalstvo s ciljem, da dijaki na podlagi statističnih in 

grafičnih podatkov ugotavljajo prebivalstvene strukture in vzroke za njihovo 

spreminjanje skozi različna zgodovinska in razvojna obdobja. (UN: geografija: 

Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 20) Bolj neposredno vezavo najdemo v poglavju 

Evropa, kjer sta med drugim navedena cilja, da dijak na zemljevidu politične 

razdelitve Evrope pokažejo vse evropske države in njihova glavna mesta (vezava na 

zgodovinski cilj umestitve v zgodovinski prostor) ter naštejejo in razložijo vzroke za 

migracijske tokove v Evropi v obdobju po drugi svetovni vojni. (UN: geografija: 

Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 26-27) To je tudi najbolj vsebinsko povezan cilj 

predmeta z zgodovino. V poglavju Slovenija, iz vsebinskega sklopa Prebivalstvo, se 

dijaki seznanijo z nacionalno sestavo prebivalstva Slovenije in razmišljajo o 

medkulturnem oziroma mednacionalnem sožitju. (UN: geografija: Gimnazija; Splošna 

gimnazija, 2008, 32) 

V podpoglavju književni pouk UN slovenščine (G) je za nas smiselno izpostaviti 

vsebinski sklop Svetovna književnost v drugi polovici 20. stoletja, kjer je zajeto 

obdobje druge svetovne vojne, problem holokavsta, Evropa in svet po drugi svetovni 

vojni (UN: slovenščina: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 26-27), še bolj 

pomembno pa vsebinski sklop Slovensko pripovedništvo v drugi polovici 20. stoletja. 

Oznaka obdobja poglavja je povojno obdobje, vsebina pa druga svetovna vojna, v 

povezavi s katero se dijaki seznanijo s socialno in moralno kritiko, avtobiografskostjo, 

notranjim doživljanjem ter romanom (družbeni, vojni, zgodovinski …).  (UN: 

slovenščina: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 29) UN navaja obvezno branje 

besedil iz poglavitnih obdobij slovenske književnosti, ki jih dijaki po branju 

interpretirajo, tako da izražajo svoje doživljanje, razumevanje … (UN: slovenščina: 
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Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 15) Med podanimi obveznimi besedili za izbrano 

obdobje dijaki izberejo enega izmed naslednjih literarnih del: Kocbek: Črna orhideja / 

Kocbek: Blažena krivda / Zupan: Menuet za kitaro / Zidar: Sveti Pavel. (UN: 

slovenščina: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 29) 

V tematskem sklopu Razvoj glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v času in 

prostoru je sicer navedeno, da se dijaki srečajo s slovensko glasbeno ustvarjalnostjo, 

a predlogov in napotkov, katera bi to bila, ni. (UN: glasba: Gimnazija; Splošna 

gimnazija, 2008, 9) 

Za razliko od UN slovenščine in glasbe, v UN likovne umetnosti (G) med vsebino 

umetnostnozgodovinskega dela ni izrecno predvideno, da se dijaki srečajo z 

umetniškimi deli domačih umetnikov, v poglavju Uvod v umetnostno zgodovino pa 

avtorji zapišejo, da dijaki razvijajo zavest o razvoju likovne umetnosti; razvijajo 

opazovanje, opisovanje in občutenje umetnine; razvijajo znanja in spoznavajo 

metode za analizo in razumevanje likovnega izražanja; razumejo pomen sporočilnosti 

umetnine; gradijo zavedanje o družbeni vlogi likovne umetnosti. (UN: likovna 

umetnost: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 32) 

Na drugo svetovno vojno se lahko navežemo v vsebinskem sklopu 

umetnostnozgodovinskega dela Umetnost 20. stoletja, postmoderna in sodobna 

umetnost, pri katerem dijaki razvijejo zavest o razpršeni podobi likovne umetnosti 20. 

stoletja, razumejo in ob primeru razložijo nove koncepte in nove funkcije umetnosti, 

razumejo in ob primeru razložijo bistvene lastnosti moderne umetnosti. Med učno 

vsebino tega obdobja sta navedeni tudi figurativna in abstraktna umetnost, ki sta 

značilni za slovenske povojne likovne umetnike. (UN: likovna umetnost: Gimnazija; 

Splošna gimnazija, 2008, 35) 

Glasba (G) je edini predmet med analiziranimi, ki medpredmetno povezovanje 

vključuje  s tematskim sklopom. Vsebine tematskega sklopa Glasba in druge 

umetnosti so: glasba in likovna umetnost, glasba in besedno sporočanje, glasba v 

gledališču, filmu in na videu ter multimedija. (UN: glasba: Gimnazija; Splošna 

gimnazija, 2008, 9) Da dijaki izražajo doživetja glasbenih vsebin na likovnem, 

besednem ter gibalno-plesnem področju je  operativni cilj sklopa ustvarjanje. (UN: 

glasba: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 7) 

 

6.4.2 ANALIZA NA RAVNI SPLOŠNIH CILJEV 

 

V UN zgodovine (OŠ) je splošnih ciljev, iz katerih lahko izluščimo cilje za našo 

izbrano tematiko kar nekaj. Učenci so sposobni: 

- izgrajevati, razširjati in poglabljati znanje o najpomembnejših dogodkih, 

pojavih in procesih iz svetovne, evropske, regionalne in nacionalne zgodovine 

ter razvijati sposobnost uporabe zgodovinskih pojmov in konceptov; 
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- izgrajevati, poglabljati in razširjati znanje o vsakdanjem življenju, delu in 

miselnosti ljudi v posameznih zgodovinskih obdobjih in o vzrokih za njihovo 

spreminjanje; 

- razvijati zmožnosti preproste analize, sinteze in interpretacije uporabnih in 

verodostojnih podatkov in dokazov iz zgodovinskih virov in literature iz 

različnih medijev, za raziskovanje in poznavanje življenja ljudi v preteklosti; 

- z učenjem ob raznovrstnih in večperspektivnih zgodovinskih virih razvijati 

zmožnosti kritične presoje in razlage zgodovinskih dogodkov, pojavov in 

procesov v preteklosti in sodobnosti; 

- razviti dovzetnost za različne poglede na zgodovino oziroma interpretacije 

zgodovine ter razumeti, zakaj se pojavijo; 

- ob izgrajevanju, poglabljanju in razširjanju znanja iz slovenske zgodovine 

razvijati zavest o narodni identiteti in državni pripadnosti. 

(UN: program osnovna šola: zgodovina, 2011, 5) 

Direktnih vezav na drugo svetovno vojno med splošnimi cilji v UN geografije (OŠ) ne 

najdemo, vseeno pa se nanjo lahko vežemo v ciljih, da učenci pri predmetu 

geografija razvijajo poznavanje in razumevanje lokacij in prostorov (lokalni, 

regionalni, planetarni vidik), da bi bili sposobni postaviti lokalne, nacionalne in 

mednarodne dogodke v geografski okvir in razumeti osnovne prostorske odnose ter 

da razvijajo poznavanje in razumevanje različnosti ljudi in družb na Zemlji, da bi cenili 

kulturno bogastvo človeštva. (UN: program osnovna šola: geografija, 2011, 6) Učenci 

pri pouku geografije razvijajo tudi vrednote, ki prispevajo k razvijanju pozitivnih čustev 

do domovine, občutka pripadnosti svojemu narodu in državi ter ljubezni do njene 

naravne in kulturne dediščine; pripravljenosti vživljanja v položaj drugih ljudi; 

spoštovanju pravice do enakopravnosti vseh ljudi. (UN: program osnovna šola: 

geografija, 2011, 7) 

S cilji k zavednosti in narodni identiteti stremi tudi UN slovenščine, kjer zapišejo, da 

»predmet slovenščina omogoča oblikovanje osebne, narodne in državljanske 

identitete ter razvijanje ključnih zmožnosti vseživljenjskega učenja.« (2011, str. 6)  

Pomemben splošni cilj tega UN je, da učenci oblikujejo pozitivno čustveno in 

razumsko razmerje do slovenskega jezika ter se zavedajo pomembne vloge 

materinščine in slovenščine v svojem osebnem in družbenem življenju. Tako si 

oblikujejo jezikovno, narodno in državljansko zavest, ob tem pa tudi spoštovanje in 

strpnost do drugih jezikov in narodov ter si krepijo medkulturno in socialno zmožnost. 

Branje učencem »daje priložnost za oblikovanje osebne in narodne identitete, širjenje 

obzorja ter spoznavanje svoje kulture in kulture drugih v evropskem kulturnem 

prostoru in širše. S spoznavanjem druge kulture in skupnih kulturnih vrednot gradijo 

strpen odnos do drugih in drugačnih. Tako razvijajo svojo socialno, kulturno in 

medkulturno zmožnost.« (UN: program osnovna šola: slovenščina, 2011, 6) Splošne 

cilje UN slovenščine (OŠ) je tako preprosto povezati s tematiko druge svetovne 

vojne. 
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Povezave z izbrano temo se v UN likovne vzgoje (OŠ) med splošnimi cilji ne pojavijo, 

najbližji pa je cilj, da učenci skladno s svojimi zmožnostmi razvijejo občutljivost do 

likovne kulturne dediščine in kulturne različnosti. (UN: program osnovna šola: likovna 

vzgoja, 2011, 5) 

Splošnih ciljev v UN glasbena vzgoja (OŠ) ne moremo povezovati z drugo svetovno 

vojno, jih pa lahko povezujemo z likovno umetnostjo. Med splošnimi cilji glasbene 

vzgoje, ki jih povezujemo z likovno umetnostjo, sta gibalno-rajalno, plesno, likovno in 

besedno izražanje glasbenih doživetij in predstav ter še bolj konkreten cilj za 

medpredmetno povezovanje: povezovanje glasbe z drugimi umetnostmi in z 

različnimi predmetnimi področji. (UN: program osnovna šola: glasbena vzgoja, 2011, 

5) 

 

Zgodovinski UN (G) vsebuje kar precej splošnih ciljev/kompetenc, ki naj bi jih dijaki 

osvojili. Med njimi je za našo analizo pomembno, da dijaki: 

- pojasnijo ključne pojave in procese iz svetovne, evropske, regionalne, 

slovenske in krajevne zgodovine; 

- razložijo in ocenijo vplive evropskih in svetovnih dogajanj na slovensko 

zgodovino; 

- razvijajo sposobnosti časovnih in prostorskih predstav; 

- razvijajo individualno, narodno in evropsko identiteto; 

- preko izbranih primerov iz zgodovine razvijajo tiste poglede na svet, ki 

spoštujejo človekove pravice, enakost in demokracijo ter demokratično in 

odgovorno državljanstvo; 

- obsodijo zločine proti človeštvu, genocide, holokavst in druge oblike 

množičnega kršenja človekovih pravic; 

- razvijajo sposobnost za razumevanje in spoštovanje različnosti in drugačnosti 

ver, kultur in skupnosti. 

(UN: zgodovina: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 8-9) 

Umeščanje prebranih in poslušanih besedil v časovni okvir in kulturni kontekst, ki 

spodbuja razvijanje in poglabljanje kulturne in medkulturne zavesti, dijaki razvijajo 

tudi pri slovenščini (G). (UN: slovenščina: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 7) 

Medkulturno zmožnost naj bi razvijali tudi preko medpredmetnih povezav, ki so prav 

tako eden od ciljev predmeta. (UN: slovenščina: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 

8) Cilj, ki se veže na medpredmetno povezovanje, najdemo tudi v UN geografije (G), 

kjer se dijaki zavedajo pomena povezovanja različnih znanj in veščin kot načina 

celovitega obravnavanja sodobnih problemov za kakovostnejše razumevanje 

dogajanja okrog sebe.  (UN: geografija: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 9) 

Medpredmetne povezave v splošnih ciljih predvideva tudi UN glasbe (G) s 

povezovanjem glasbe z drugimi umetnostmi, drugimi predmeti in področji, z 
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izražanjem glasbenih doživetij in predstav gibalno-plesno, likovno in besedno. (UN: 

glasba: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 6) 

Dijaki pri pouku zgodovine spodbujajo in razvijajo socialne in državljanske 

kompetence z/s: usvajanjem znanja o večkulturni evropski družbi ter o njenih glavnih 

socialnih, ekonomskih in političnih prelomnicah; umeščanjem nacionalne v evropsko 

kulturno identiteto; spodbujanjem medkulturnega dialoga in strpnosti; poznavanjem 

preteklih in sodobnih dogodkov in gibanj v slovenski, evropski in svetovni zgodovini. 

(UN: zgodovina: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 11) 

Predmet, v katerem je zapisano, da krepi zavest o nacionalni umetnostni identiteti kot 

vrednoti v sodobnih globalizacijskih procesih, je tudi umetnostna zgodovina. Čeprav 

je splošen cilj predmeta razvijati pozitiven odnos do domače umetnostne in kulturne 

dediščine, kot smo že omenili pri analizi na ravni vsebine in operativnih ciljev, jasnih 

napotkov za spoznavanje domače umetnosti v UN ni. (UN: likovna umetnost: 

Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 36) 

Pri geografiji (G) dijaki razvijajo nekatere izredno pomembne osebnostno-socialne in 

državljanske sposobnosti. Pozitivna čustva do domovine, spoštovanje njene naravne 

ter kulturne dediščine ter občutek pripadnosti svojemu narodu dijaki razvijajo tudi pri 

geografiji. Zavedajo se narodne kulturne identitete v sovplivanju z evropsko in 

svetovno identiteto ter so zmožni videti in razumeti različne poglede na identiteto 

drugih. Razvijajo občutek za kulturne razlike in odpor do predsodkov. Želijo 

premagati stereotipe in predsodke. Ob tem razvijajo zmožnost vživljanja v osebnost 

ter položaj drugih in zaupanje vanje. Cilj je, da se dijaki vzgajajo v duhu strpnosti in 

spoštovanja ljudi in ljudstev, ki so drugačni glede na jezik, vero, etnično pripadnost, 

navade ipd. Stremijo k strpnosti in spoštovanju. Učijo se spoštovanja pravic do 

enakopravnosti vseh ljudi kot osnove za solidarnost in odgovornost v sodobnem 

svetu. Z empatijo razvijajo solidarnost in zmožnost skupnega reševanja problemov. 

(UN: geografija: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 9-13) To je tudi prvi in edini cilj 

med analiziranimi učnimi načrti, ki izpostavi razvijanje empatije. 

UN likovne umetnosti (G) se s svojimi cilji temu najbolj približa s splošnim ciljem, da 

umetnostna zgodovina usposablja za razumevanje umetniškega dela. S tem dijake 

usposablja tudi za analizo umetniškega dela ter umevanje idejnih konceptov v 

umetnosti. Splošni cilj predmeta je tudi, da predstavi povezavo in soodvisnost med 

ustvarjanjem, umetniškim delom in družbenim okoljem. (UN: likovna umetnost: 

Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 31) 

Kulturno zavest pri dijakih spodbujamo z oblikovanjem zavesti in s spodbujanjem 

pozitivnega odnosa do lokalne, nacionalne in evropske kulturne dediščine, pomena 

njenega ohranjanja in varovanja ter spoštovanja do kulturne različnosti in 

medkulturnega dialoga. (UN: zgodovina: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 12) Pa 

tudi z razvijanjem različnih načinov sposobnosti umetniškega izražanja glede na 

prirojene sposobnosti – upoštevanje in uživanje v različnih kulturnih in naravnih 

pojavih in znamenitostih ter prepoznavanje njihovega kulturnega in morebitnega 

ekonomskega pomena. (UN: geografija: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 14)   
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6.4.3 ANALIZA NA RAVNI STANDARDOV ZNANJA 

 

Učenci tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja morajo pri likovni vzgoji znati 

pojasniti pomen kulturne dediščine za slovenski in svetovni prostor. (UN: program 

osnovna šola: likovna vzgoja, 2011, 20) 

Podobno znanje morajo imeti v tem obdobju tudi pri geografiji, kjer morajo poznati 

pomen slovenske naravne in kulturne dediščine ter čutiti pokrajinsko pripadnost. (UN: 

program osnovna šola: geografija, 2011, 24) UN geografije (OŠ) predpostavlja tudi, 

da učenec poveže različno znanje, veščine in vrednote kot način celostnega 

obravnavanja sodobnih vprašanj za kakovostnejše razumevanje dogajanja okrog 

sebe ter na podlagi raznih ved razume vzroke za kulturno, civilizacijsko in politično 

pestrost sveta. (UN: program osnovna šola: geografija, 2011, 25) Med vsemi 

analiziranimi učnimi načrti (OŠ) je to tudi edina zahteva med standardi znanja, ki 

spodbuja povezovanje znanja različnih področij in celostno obravnavanje učne snovi. 

Medtem ko pri ostalih izbranih učnih načrtih programa osnovna šola ni izrazitih 

povezav standardov znanja s tematiko druge svetovne vojne, jih je v UN zgodovina 

(OŠ) kar nekaj. Učenec mora v 9. razredu opisati glavne značilnosti druge svetovne 

vojne ter pojasni njene posledice (UN: program osnovna šola: zgodovina, 2011, 37), 

skozi vsa leta pa preko obveznih in izbirnih tem: 

- razvije spretnosti časovne in prostorske predstavljivosti, 

- razvije zmožnost kritične presoje zgodovinskih dogodkov, pojavov in procesov 

z uporabo večperspektivnih zgodovinskih virov in literature, 

- oceni pomen ohranjanja in varovanja slovenske, evropske in svetovne 

kulturne dediščine ter okolja, 

- navede in pojasni značilnosti političnih sistemov, ki so izvajali zločine proti 

človeštvu, genocide, holokavst in druge oblike množičnega kršenja človekovih 

pravic. 

(UN: program osnovna šola: zgodovina, 2011, 39) 

Skladno s cilji iz UN slovenščine (OŠ) ima učenec v tretjem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književne osebe. S tem, 

da »poudari« motive za ravnanje in perspektivo književne osebe (UN: program 

osnovna šola: slovenščina, 2011, 93), je usmerjen k vživljanju v nekoga drugega ter 

posledično k lažjemu razumevanju zgodovinskega dogajanja. 

Za našo analizo pomembnih standardov znanja za 9. razrede v UN glasbene vzgoje 

(OŠ) ni. Enako je tudi z učnim načrtom glasbe (G), kjer razen poznavanja razvoja 

glasbene umetnosti v prostoru in času dijak ne dosega za našo analizo pomembnih 

rezultatov. (UN: glasba: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 11) 

Med standardi znanja, ki jih lahko vežemo direktno na vsebino v vsebinski analizi 

učnih načrtov v UN zgodovine (G) pod poglavjem Spreminjajoči se način življenja na 

Slovenskem po drugi svetovni vojni najdemo: dijaki utemeljijo značilnosti 
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komunističnega sistema in sekularizacije po drugi svetovni vojni ter oblikujejo mnenje 

o pozitivnih in negativnih spremembah. (UN: zgodovina: Gimnazija; Splošna 

gimnazija, 2008, 54) 

Več standardov znanja tega predmeta se na našo vsebino veže posredno. To so 

pričakovani dosežki, ki se nanašajo na spretnosti in veščine ter na področju 

razvijanja odnosov, ravnanja, naravnanosti in stališč. Dijaki  se znajo med drugim 

orientirati v zgodovinskem času in prostoru;  znajo oblikovati svoje sklepe, mnenja, 

stališča in interpretacije, ki so podprti z verodostojnimi informacijami, podatki in 

dokazi; znajo kritično analizirati različne poglede in interpretacije o zgodovinskih 

dogodkih, pojavih in procesih; razvijejo pozitiven odnos do pomena varovanja 

slovenske, evropske in svetovne kulturne dediščine; oblikujejo pogled na svet, ki 

temelji na spoštovanju človekovih pravic, enakosti, demokracije in odgovornega in 

kritičnega državljanstva; razvijejo sposobnost razumevanja in spoštovanja različnih 

ver, kultur in skupnosti. (UN: zgodovina: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 55) 

 

Enako je tudi pri standardih znanja geografije (G), kjer tematiko druge svetovne vojne 

lahko posredno srečamo v osebnostno-socialnih in državljanskih zmožnostih, kjer se 

dijaki spoštujejo in zaupajo drug drugemu ter se vživljajo v njegovo osebnost; imajo 

občutek za kulturne razlike in odpor do predsodkov, ki so jih tudi voljni premagati; 

razumejo narodno kulturno identiteto, vplive evropske in svetovne identitete ter 

različne poglede na identiteto drugih; zavedajo se smisla pripadnosti lokalni 

skupnosti, državi, EU, Evropi ali svetu; glede na okoliščine pokažejo solidarnost, na 

primer z empatijo; sprejemajo idejo človekovih pravic in enakosti. (UN: geografija: 

Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 45-46) Če to poglavje analize učnih načrtov 

primerjamo z našimi prejšnjimi, je na tej točki jasno razvidno, da so standardi znanja 

UN geografije (G) zapisani veliko bolj obsežno in direktno kot standardi znanja ostalih 

analiziranih UN. Pokrivajo veliko več vsebinskega dela, operativnih ter splošnih ciljev 

v primerjavi z ostalimi učnimi načrti. 

Pri umetnostnozgodovinskem delu likovni umetnosti (G) so pričakovani dosežki 

zapisani v le nekaj alinejah. 

Med splošnimi cilji zgodovine (G) in geografije (G) je več ciljev vezanih na kulturno 

zavest, a rezultate, ki naj bi to znanje pokazali, navedejo le pri geografiji, kjer se dijak 

umetnostno izraža na različne načine glede na svoje sposobnosti; upošteva in uživa 

v različnih kulturnih in naravnih pojavih in znamenitostih; ima občutek za identiteto in 

spoštovanje različnosti. (UN: geografija: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 46) 

Temu se UN likovne umetnosti najbolj približa z oblikovanjem dijakovega pozitivnega 

odnosa do kulturne in umetnostne dediščine. Dijak pozna izbrane spomenike 

svetovne in slovenske likovne umetnosti; zna predstaviti pomembna likovna dela iz 

domačega okolja; razume vlogo likovne umetnosti v družbenem dogajanju. (UN: 

likovna umetnost: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 36) Dijak mora poznati 

kulturno-zgodovinske okoliščine tudi pri slovenščini, in sicer s časovnim razvrščanjem 
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književnih besedil, njihovo primerjavo, vrednotenjem in aktualizacijo. (UN: 

slovenščina: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 37) 

Geografija (G) je edini predmet izmed analiziranih učnih načrtov, ki v standardih 

znanja medpredmetnosti in kroskurikularnosti nameni kar cel sklop. Dijaki povezujejo 

različna znanja in veščine kot način celovitega obravnavanja sodobnih problemov za 

kakovostnejše razumevanje dogajanja okrog sebe; geografsko znanje povezujejo z 

drugimi znanji za celovito razumevanje sodobnega sveta; razumejo geografske 

vzroke za kulturno, civilizacijsko in politično pestrost sveta. (UN: geografija: 

Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 49) 

Dijak samostojno išče povezave z ostalimi predmetnimi področji pri pouku 

umetnostne zgodovine. (UN: likovna umetnost: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 

36) Z drugimi predmeti poveže tudi književni pouk, s čimer razvije sposobnost širjenja 

svojih spoznanj o književnosti in njihovo umeščanje v širši kulturni kontekst. (UN: 

slovenščina: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 37) 

UN likovne umetnosti je edini načrt, ki med standardi znanja predvidi motiviranost 

dijakov za samostojno obiskovanje drugih institucij – muzejev in galerij. (UN: likovna 

umetnost: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 36) 

Izmed vseh petih analiziranih UN gimnazij noben načrt ne vsebuje standardov 

znanja, ki bi se direktno vezali na vsebino druge svetovne vojne. 

 

6.4.4 ANALIZA NA RAVNI MEDPREDMETNIH POVEZAV 

 

Celosten koncept pouka, kjer je pomembno učenčevo predznanje in spodbujanje 

gradnje različnih vrst znanj, je del uresničevanja ciljev predmeta v UN zgodovine 

(OŠ). (Učni načrt: program osnovna šola: zgodovina, 2011, 40) Povezovanje vsebin 

vseh predmetnih področij za razvijanje kompleksnejšega (likovnega) mišljenja ter 

ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja je poudarjeno tudi v UN likovne vzgoje 

(OŠ). (Učni načrt: program osnovna šola: likovna vzgoja, 2011, 26) V UN geografije 

(OŠ) je izpostavljeno, da razvijanje celostnega (geografskega) mišljenja temelji na 

povezovanju vseh predmetnih področij. Geografija je opredeljena kot predmet, ki je 

»celostno in problemsko učno področje, ki učence usmerja v razumevanje sveta, 

dojemanje dinamičnega součinkovanja elementov, ki ga sestavljajo, ter v 

prepoznavanje njegovega nenehnega razvoja in preoblikovanja.« (Učni načrt: 

program osnovna šola: geografija, 2011, 29) Avtorji načrta izpostavijo tudi 

pomembnost sodelovanja učiteljev različnih predmetov. (Učni načrt: program 

osnovna šola: geografija, 2011, 35) Timsko delo učiteljev različnih predmetov pa 

priporoča tudi UN zgodovine (OŠ). (Učni načrt: program osnovna šola: zgodovina, 

2011, 42) 

V UN zgodovine (OŠ) so podani konkretni predlogi za medpredmetna povezovanja 

tako z naravoslovnimi kot tudi z družboslovnimi predmeti. Velika večina šolskih 
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predmetov je opredeljena za povezovanje z geografijo, katere UN prav tako poda 

konkretne predloge za povezovanje. Učni načrt predlaga tudi nekatere dejavnosti, ki 

jih brez težav povežemo z drugimi šolskimi predmeti. Na primer: ogled filma in 

povzemanje njegovega bistva; izdelovanje modela Zemlje, vulkana, reliefa; risanje 

splošnega ali tematskega zemljevida; fotografiranje ali snemanje filma; izdelava 

makete; pisanje zgodb; obisk muzeja, razstave ali predstave. (Učni načrt: program 

osnovna šola: geografija, 2011, 34) 

V UN likovne vzgoje je o medpredmetnem povezovanju napisano malo, če napotke 

primerjamo z drugimi UN za programe osnovnih šol. Zapisano je, da lahko predmet 

povezujemo z vsemi predmeti osnovne šole, vendar le ob načrtno timsko zasnovani 

skupni temi in predhodno jasno zastavljenih ciljih. (Učni načrt: program osnovna šola: 

likovna vzgoja, 2011, 26) 

Na ravni vsebin in pojmov je predlogov za medpredmetno povezovanje glasbene 

vzgoje (OŠ) v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju nekoliko več. Na ravni 

procesov pa je blizu predvsem likovni vzgoji (prevladujoče afektivno področje 

razvoja): opazovanje, primerjanje, samozaupanje, pozornost, vrednotenje, 

samoiniciativnost, samospoštovanje, …  (Učni načrt: program osnovna šola: 

glasbena vzgoja, 2011, 29) 

V UN slovenščine (OŠ) je poudarjeno, da v vseh vzgojno-izobraževalnih obdobjih 

besedno sporazumevanje povezujemo tudi z nebesednim: likovnim, glasbenim, 

gibalnim …  Pomembno je tudi učenčevo predznanje in osebne izkušnje. (Učni načrt: 

program osnovna šola: slovenščina, 2011, 108) Konkretnih priporočil za povezovanje 

z drugimi predmeti v tem UN ni. 

 

Slovenščina (G) ima v primerjavi z ostalimi učnimi načrti gimnazij o medpredmetnem 

povezovanju napisano najmanj. Napotkov, kako vzpostaviti povezave s katerim 

predmetom, nam UN ne ponudi. Našteje pa predmete, ki so smiselni za povezovanje 

s predmetom slovenščina: tuji jeziki, zgodovina, umetnostna zgodovina, filozofija, 

sociologija idr. – in posredno z vsemi predmetnimi področji. (UN: slovenščina: 

Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 38) 

Več o medpredmetnih povezavah je napisano v UN glasbe (G), kjer avtorji 

izpostavijo, da predmet sam po sebi narekuje medpredmetne povezave, saj je glasba 

prepletena z ustvarjanjem in življenjem. Povezave so opredeljene za slovenščino in 

tuji jezik, zgodovino, likovno umetnost, umetnostno zgodovino, geografijo, 

informatiko, fiziko, matematiko, geografijo in športno vzgojo. (UN: glasba: Gimnazija; 

Splošna gimnazija, 2008, 12-13) 

V UN likovne umetnosti je zapisano, da umetnostna zgodovina prav posebej izstopa 

kot interdisciplinarna veda, saj predmet združuje segmente znanj cele vrste drugih 

ved. (UN: likovna umetnost: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 36) Podanih je kar 

nekaj predlogov za medpredmetne povezave tako z naravoslovnimi kot tudi 

družboslovnimi predmeti. Vključena je večina gimnazijskih predmetov, povezave pa 
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so predstavljene z možnimi cilji, ki jih s povezovanjem lahko dosežemo, z veščinami, 

ki jih dijaki lahko osvojijo. Predlagane so tudi dejavnosti in primeri izbirnih vsebin, ki 

jih je za vsak predmet več. Oba dela predmeta sta med seboj tesno povezana: 

likovno snovanje in umetnostna zgodovina. Avtorji UN predvidevajo, da so učenci v 

osnovni šoli relativno dovolj dobro razvili svoje likovno izrazne sposobnosti, kar pa 

morajo sedaj povezovati z umetnostno zgodovinskimi vsebinami. Predlagajo, da se 

oba dela predmeta likovna umetnost poučujeta povezano tam, kjer je to možno in 

smiselno, saj je gradivo zapisano v osnutku UN zelo obsežno in ga je mogoče 

obdelati samo s koncentracijo problemov, ciljev in vsebin obeh vsebinskih sklopov. 

(UN: likovna umetnost: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 21, 42) 

Poleg likovne umetnosti ima tudi UN geografije (G) pri medpredmetnih povezavah 

podane skupne cilje, ki jih učenci v povezavi lahko osvojijo. Za medpredmetne 

povezave predlagajo vsebine in cilje, oblike dejavnosti pa prepuščajo izboru učiteljev. 

Predlaganih povezav je več, a je geografija predvidena za povezovanje le s petimi 

predmeti: zgodovino, biologijo, kemijo, fiziko in sociologijo. (UN: geografija: 

Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 51-55) 

To je edini analizirani UN, ki ima v poglavju medpredmetne povezave dve 

podpoglavji, in sicer Obvezna ekskurzija, v katerem spodbujajo šole k organizaciji 

dveh ali več ekskurzij na leto, če je ena izmed njih medpredmetna. Predlagajo 

zastavljen skupni problem, ki ga vsak predmet osvetli s svojega zornega kota, pri tem 

pa naj predmete povezuje skupni cilj. Avtorji načrta podajo tudi primere možnega 

medpredmetnega sodelovanja na ekskurziji: 

- Ljubljansko barje (geografija – zgodovina), 

- regije Slovenije v povezavi z rojstnimi kraji slovenskih pesnikov in pisateljev 

(geografija – slovenščina), 

- štetje prometa in obdelava podatkov (geografija – matematika), 

- obdelava statističnih podatkov (geografija – matematika), 

- izvedba športnega dneva, pohod na Golovec in obisk observatorija, pohod v 

Tamar, ledeniški relief in podnebne značilnosti ( geografija – športna vzgoja) 

oziroma regionalne posebnosti po Sloveniji. 

V drugem podpoglavju pa predlagajo kroskurikularne vsebine, med katerimi je na 

primer domovinska vzgoja (geografija, zgodovina in slovenščina), pri kateri 

poskušamo udejanjiti splošne cilje, na primer: 

- razvijanje pozitivnih čustev do domovine, občutka pripadnosti svojemu narodu 

in državi ter ljubezni do njene naravne in kulturne dediščine, 

- vzgajanje v zanimanju za družbene potrebe, reševanje skupnih prostorskih 

(trajnostnih) problemov na nacionalni, regionalni in svetovni ravni. 

(UN: geografija: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 55-56) 

UN zgodovine (G) predvideva medpredmetno povezovanje z različnimi predmeti: 

slovenščina, umetnostna zgodovina, geografija, sociologija, filozofija, knjižnična 

informacijska znanja, informatika. Od ostalih UN se razlikuje po navajanju povezav, 
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saj so te del poglavja cilji in vsebine učnega načrta in so predlagane na koncu 

vsakega vsebinskega sklopa predmeta. UN za povezovanje predlaga le vsebine, kot 

način za izvedbo pa predlaga projektno delo, ekskurzije, terensko delo ... (UN: 

zgodovina: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 56) 

V učnih načrtih izbranih predmetov so avtorji načrtov pripravili nekaj predlogov za 

medpredmetne povezave. V spodnji tabeli so zbrane povezave, ki so vsaj v določeni 

meri smiselne, da jih izpostavimo v naši analizi: 

 

Predmet katerega 

UN predlaga 

povezavo 

Predmet s katerim 

stopa v povezavo 
 

ZGODOVINA (OŠ) 
SLOVENŠČINA 

(OŠ) 

Zgodovinska dejstva, pojave in procese pri 

pouku zgodovine obravnavamo tudi s 

poljudnoznanstvenimi in literarnimi odlomki z 

zgodovinskim ozadjem, saj poživljajo in 

osvetljujejo zgodovinsko snov. Pouk zgodovine 

se pri obravnavi preteklih zgodovinskih 

dogodkov in vrednot smiselno povezuje z znanji, 

pridobljenimi pri slovenščini. 

ZGODOVINA (OŠ) 
LIKOVNA VZGOJA 

(OŠ) 

Pri projektnem delu in raznih dejavnostih (krožki, 

raziskovalne naloge, druge šolske dejavnosti) je 

lahko tudi skupno načrtovanje izdelkov, vezanih 

na zgodovinsko tematiko (slika, risba, maketa 

idr.). 

GLASBENA 

VZGOJA (OŠ) 

SLOVENŠČINA 

(OŠ) 
Interpretativno branje, dramatika,… 

GLASBENA 

VZGOJA (OŠ) 
ZGODOVINA (OŠ) 

Kulturna dediščina, šege, navade, zgodovinski 

čas in prostor, zgodovinski viri in dogodki, 

kulturni razvoj, kulturni spomeniki, zgodovinska 

obdobja, časovne enote (desetletje, stoletje, 

tisočletje), civilizacije, narodna zavest, ljudski 

godci, etnolog, ljudska kultura, arhiv idr. 

GLASBENA 

VZGOJA (OŠ) 

LIKOVNA VZGOJA 

(OŠ) 

Stilna obdobja, kulturni spomeniki, prostor, 

oblika, kontrast, enakost, barva, dinamika, zvok, 

gibanje, okrasek, motiv, ubranost (harmonija), 

neskladje (disharmonija), komplementarnost, 

kompozicija, interval, ravnovesje, del, celota, 

točka, črta, ritmično ponavljanje, nizek, visok, 

volumen idr. 

GEOGRAFIJA (G) ZGODOVINA (G) Razvoj slovenskega naroda v 20. stoletju. 
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UMETNOSTNA 

ZGODOVINA (G) 

SLOVENŠČINA 

(G) 

Cilj: Likovno delo kot ilustracija besedila; likovno 

delo kot inspiracija besedila. 

UMETNOSTNA 

ZGODOVINA (G) 
ZGODOVINA (G) 

Cilj: Razumevanje umetnine kot produkta 

zgodovinskega okolja in njegovega zrcala. 

Veščina: Branje umetnostnega spomenika kot 

materialnega vira za zgodovino. 

ZGODOVINA (G) 
SLOVENŠČINA 

(G) 

Kroskurikularna tema: Slovensko pripovedništvo 

po 2. svetovni vojni. 

ZGODOVINA (G) 
UMETNOSTNA 

ZGODOVINA (G) 

Kroskurikularna tema: Umetnost v 19. in 20. 

stoletju. 

 

6.4.5 ANALIZA NA RAVNI DRUGIH DIDAKTIČNIH PRIPOROČIL 

 

UN slovenščine poudari kulturno vzgojo, ki pomembno pripomore k celovitemu 

razvoju osebnosti vsakega posameznika ter učencem omogoča razumevanje 

pomena in spoznavanja kulture lastnega naroda. S tem so učenci bliže zavedanju o 

pripadnosti lastni kulturi, hkrati pa so spodbujeni k spoštljivemu odnosu do drugih 

kultur in medkulturnemu dialogu. (Učni načrt: program osnovna šola: slovenščina, 

2011, 109) 

Tudi v UN likovne vzgoje (OŠ) je poudarek na kulturni vzgoji. Avtorji načrta zapišejo, 

da učitelj pri likovni vzgoji ves čas tudi kulturno vzgaja, čeprav posebnih vsebin in 

ciljev vezanih na spoznavanje umetnostnozgodovinskih del ni. V ure pouka naj bi 

vključeval primere likovnih del, reprodukcije ali originale, vsaj enkrat letno pa naj bi 

učence peljal na ogled razstave v galerijo ali muzej za poglobljeno spoznavanje 

umetniških del. Priporočen je tudi pogovor z umetnikom. (Učni načrt: program 

osnovna šola: likovna vzgoja, 2011, 21) 

UN zgodovine (OŠ) prav tako predvideva sodelovanje šole z drugimi institucijami, 

povezanimi z zgodovino in kulturno dediščino. Sodelovanju avtorji pripisujejo izreden 

pomen, saj »ob tem učenci razvijajo spretnosti iskanja in zbiranja novih informacij ter 

razvijajo spoštljiv in odgovoren odnos do ohranjanja in varovanja kulturne dediščine«. 

(Učni načrt: program osnovna šola: zgodovina, 2011, 41) Med te institucije sodijo 

muzeji, arhivi, knjižnice, galerije. Omenjeno je tudi terensko delo. 

V UN geografije (OŠ) je predvidena ekskurzija v najmanj eno geografsko regijo 

Slovenije, saj naj bi tako učenci v štirih letih spoznali različne naravnogeografske in 

družbenogeografske regije. Avtorji predlagajo tudi interdisciplinarno oziroma 

medpredmetno ekskurzijo, saj tako učenci razvijajo različne veščine in spretnosti ter 

pridobivajo novo znanje, ga izpopolnjujejo in razširjajo. (Učni načrt: program osnovna 

šola: geografija, 2011, 32)   
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S tako miselnostjo se srečamo tudi v UN geografije za gimnazije, kjer prav tako 

menijo, da so šolske ekskurzije dober način medpredmetnih povezav in 

interdisciplinarnega učnega pristopa, izbire učnih metod in oblik dela ter spodbujanja 

povezovanja različnih dijakovih znanj, sposobnosti in veščin. Pri geografiji je obvezna 

najmanj ena celodnevna ekskurzija letno. Avtorji načrta poudarijo, da s terenskim 

delom in ekskurzijami omogočamo uresničevanje številnih ciljev, ki jih v učilnici sicer 

ni mogoče doseči. (UN: geografija: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 58) 

Avtorji UN zgodovine (G) menijo, da je smiselno interdisciplinarno zasnovati in 

projektno izvesti predvsem izbirne širše teme predmeta, ki jih lahko izvedemo v obliki 

ekskurzij, terenskega in muzejskega dela ipd. (UN: zgodovina: Gimnazija; Splošna 

gimnazija, 2008, 57) 

Tudi pouk umetnostne zgodovine se lahko izvaja v različnih učnih oblikah in ob 

uporabi različnih metod, tudi v okviru projektnih dni in s timskim poučevanjem v 

povezavi z drugim predmetnim področjem. (UN: likovna umetnost: Gimnazija; 

Splošna gimnazija, 2008, 41) 

Za pouk umetnostne zgodovine so izredno pomembne ekskurzije in obiski muzejskih 

zbirk, razstav, ateljejev, arheoloških parkov in restavratorskih delavnic ter 

seznanjanje s konservatorskimi projekti. Izvede naj se najmanj ena celodnevna 

ekskurzija z ogledom slovenskih spomenikov ter ogled vsaj ene umetniške razstave 

ali zbirke. Priporočen je ogled stalnih zbirk v Narodni in Moderni galeriji v Ljubljani. 

(UN: likovna umetnost: Gimnazija; Splošna gimnazija, 2008, 42) 

V likovnosnovalnem delu načrta med didaktičnimi priporočili najdemo tudi dodatek, 

da učni načrt za neposreden stik z umetniškimi ustanovami in stvaritvami ter likovnimi 

ustvarjalci predvideva likovnoumetnostni kulturni dan, ki naj bo načrtovan in 

uresničen vsako šolsko leto. (Učni načrt: likovna umetnost: Gimnazija; Splošna, 

klasična, strokovna gimnazija, 2008, 27) 

Učitelj umetnostne zgodovine je pri izbiri slikovnega gradiva, oblik in metod dela 

popolnoma avtonomen ter tako lahko vsebino in izvedbe pouka prilagaja možnostim. 

Ta avtonomnost pomeni, da je predmet še bolj odprt za različne medpredmetne 

povezave ter medpredmetne projekte. (UN: likovna umetnost: Gimnazija; Splošna 

gimnazija, 2008, 41) 

UN glasbe (G) ter UN slovenščine (G) ne vsebujeta didaktičnih priporočil, ki bi jih bilo 

smiselno izpostaviti v tej analizi. 

 

6.4.6 REZULTATI ANALIZE 

 

Z analizo učnih načrtov smo odgovorili na prvi dve zastavljeni raziskovalni vprašanji. 

Analiza je pokazala, da se v osnovni šoli tema druge svetovne vojne v učnih načrtih 

vsebinsko neposredno pojavi le v UN zgodovine, a jo preko spoznavanja kulturne 



47 
 

dediščine lahko umestimo tudi v likovno vzgojo, slovenščina pa se vsebinsko na 

izbrano temo veže preko umeščanja literarnih del v prostor in čas. Prav tako učenci 

spoznajo roman (tudi vojni, zgodovinski …) ter pripovedništvo skozi katera se učijo 

zmožnosti razumevanja književnih oseb, motivov za njihovo ravnanje in perspektivo. 

Zgodovina se na izbrano tematiko neposredno veže tudi s splošnimi in operativnimi 

cilji, medtem ko likovna vzgoja in slovenščina s spoznavanjem kulturne dediščine ter 

razvijanjem narodne identitete.  

Geografija se v osnovni šoli s standardi znanja posredno sicer lahko poveže z 

izpostavljenimi predmeti in izbrano tematiko, a se nam je, tako kot tudi glasbene 

vzgoje, zaradi premalo vsebinskega povezovanja ne zdi smiselno vključiti v nadaljnje 

medpredmetno povezovanje. 

Po zapisanem o medpredmetnem povezovanju v učnih načrtih programa osnovne 

šole je povezovanje med likovno vzgojo ter slovenščino predlagano kot besedno z 

nebesednim. Zgodovina in slovenščina se povezujeta preko zgodovinskih dejstev, 

pojavov in procesov, katerim preko literarnih odlomkov predvsem poživimo in 

osvetlimo zgodovinsko snov. Zgodovino in likovno vzgojo v učnih načrtih povezujejo 

predvsem likovno snovalno oziroma preko projektnega dela in raznih dejavnosti, 

povezuje pa jih zgodovinska tematika. Naravno se ta dva predmeta povezujeta tudi v 

muzejih in galerijah, katerih obisk je vsako leto predviden v didaktičnih priporočilih 

obeh učnih načrtov. Kulturna vzgoja je poudarjena tudi pri slovenščini, saj tudi ta 

predmet prepozna vrednost poznavanja kulture lastnega naroda.  

 

V učnem načrtu zgodovine za gimnazije ima tema druge svetovne vojne kar bogat 

obseg. (Pre)malo jo srečamo pri geografiji in slovenščini. V slednji je del poglavja 

Slovensko pripovedništvo v drugi polovici 20. stoletja, kjer se dijaki srečajo z 

izbranimi slovenskimi literarnimi deli iz tega obdobja. Za razliko od slovenščine, 

likovna umetnost nima jasno podanih napotkov, s katerimi domačimi umetniškimi deli 

naj bi se dijaki srečali, didaktična priporočila tega predmeta pa pravijo, da jih profesor 

avtonomno izbere sam. Glasba vsebinsko ni vezana na izbrano tematiko. 

Cilji, ki so skupni preostalim analiziranim gimnazijskim predmetom, se povezujejo 

predvsem v smeri napotkov za poznavanje kulturne dediščine, stremijo k nacionalni 

zavesti in nacionalni identiteti. Predmetom je skupna tudi sposobnost umeščanja 

dogodkov oziroma umetniških (likovnih ter literarnih) del v časovni okvir. Dijaki so 

preko umetnostne zgodovine sposobni predstaviti povezave in soodvisnosti med 

umetniškimi deli in družbenim okoljem. 

Za medpredmetno povezovanje z vsemi izbranimi predmeti je, kot interdisciplinarna 

veda, najbolj primerna umetnostna zgodovina. Povezave, ki so predvidene v 

analiziranih učnih načrtih in se dotikajo oziroma vključujejo temo druge svetovne 

vojne, so zgodovina – umetnostna zgodovina, zgodovina – slovenščina, umetnostna 

zgodovina – slovenščina. V učnem načrtu umetnostne zgodovine je v povezovanju z 

zgodovino kot cilj izpostavljeno »branje« umetnostnega spomenika kot materialnega 
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vira za zgodovino. Čeprav ima gimnazijski učni načrt geografije predvidenih veliko 

medpredmetnih povezav, je na izbrano temo predmeta geografija in predmeta glasba 

premalo vsebinskega povezovanja. 

Zgodovina in likovna umetnost imata tudi v programu za gimnazije predvidene obiske 

muzejev in galerij, ki jih je smiselno zasnovati interdisciplinarno. Zanimivo je, da kljub 

temu, da avtorji učnih načrtov, tako v osnovni šoli kot tudi v gimnaziji, prepoznajo 

pomembnost sodelovanja šole z drugimi institucijami ter s tem obiskov muzejev in 

galerij, so obiski le priporočeni in ne obvezni. Prav tako je le predviden in ne obvezen 

likovnoumetnostni kulturni dan. 

Na podlagi opravljenih analiz smo ugotovili, da je za izvedbo kvalitetnega 

medpredmetnega povezovanja za kar najbolj celostno in osmišljeno predstavitev 

teme druga svetovna vojna na Slovenskem zelo smotrno povezovanje zgodovine ter 

likovne umetnosti. Predvsem na ravni medpredmetnega povezovanja in didaktičnih 

priporočil. Smiselno je tudi povezovanje teh dveh predmetov s slovenščino. To velja 

za osnovnošolski in gimnazijski program. 

Z odgovorom na drugo raziskovalno vprašanje smo se lahko navezali tudi na tretje: 

Kako spodbuditi poglobljeno razumevanje druge svetovne vojne na Slovenskem 

skozi spoznavanje umetnosti? Analiza učnih načrtov je namreč pokazala, da sta za 

povezovanje primerna dva umetnostna predmeta: likovna umetnost in slovenščina 

oziroma njen književni del.  

 

6.5 POGLOBLJENO RAZUMEVANJE SKOZI SPOZNAVANJE 

UMETNINE 

 

Rezultati analiz učnih načrtov so služili kot izhodišče za naš drugi raziskovalni del. 

Prišli smo do zaključka, da lahko poglobljeno razumevanje druge svetovne vojne na 

Slovenskem najbolje spodbudimo z medpredmetnim povezovanjem zgodovine z 

likovno vzgojo (OŠ) oziroma likovno umetnostjo – umetnostnozgodovinski del (G), 

zato smo se v drugem delu osredotočili predvsem nanju. 

Zgodovina kot predmet v osnovni in srednji šoli ima za spoznavanje učne vsebine 

priporočeno literaturo oziroma učbenike, katerim (lahko) sledijo učitelji oziroma 

profesorji, zato dodatne literature za predmet zgodovina nismo iskali. 

Analiza učnih načrtov likovne vzgoje (OŠ) ter likovne umetnosti (G) je pokazala, da 

predmeta (za razliko od književnosti) nimata priporočenih umetniških del za 

obravnavo. Od učiteljev oziroma profesorjev je odvisno, katera umetniška dela bodo 

za podajanje učne snovi izbrali. Zato smo se vprašali, katero delo je za to primerno. 

Čeprav danes v multimedijskem svetu obstajajo številne možnosti za uporabo 

metode dela s slikovnim gradivom, smo z namenom, da si učenci in dijaki izbrano 

umetniško delo lahko ogledajo v živo, izbrali umetnino iz javne galerijske zbirke. To je 
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smiselno tudi zaradi didaktičnih priporočil predmetov likovna umetnost in zgodovina, 

ki predvidevata obiske muzejev in galerij najmanj enkrat letno. 

Delo, ki smo ga izbrali, je moralo biti primerno zahtevno za razpon znanja učencev 

od 9. razreda do zadnjega letnika gimnazije, vsebinsko ustrezno učnemu načrtu 

zgodovine (v našem primeru snov druge svetovne vojne na Slovenskem), smiselno 

za učence in dijake ter smiselno za medpredmetno povezovanje. Želeli smo 

umetniško delo, ki je večplastno in tako ob razlagi primerno za interdisciplinarno 

interpretacijo. Pogoj je bil, da izbrano delo odraža zgodovino oziroma čas v katerem 

je nastalo, da učencem in dijakom pomaga razumeti, kako so takrat ljudje živeli, kako 

so se počutili, kakšen je bil položaj umetnika. Izbrano delo je moralo ustrezati tudi 

kriterijema, da je pomensko in vsebinsko bogato ter unikatno oziroma neobičajno – in 

s tem zanimivo na pogled. 

Največ del slovenske povojne umetnosti je v zbirki Moderne galerije v Ljubljani, zato 

smo nadaljevali v tej umetniški instituciji, kjer je povojnemu modernizmu na 

Slovenskem namenjen eden izmed razstavnih prostorov. V tej sobi smo si kot dober 

primer za poglobljeno razumevanje druge svetovne vojne na Slovenskem izbrali 

Pompejansko omizje (1962) slikarja Marija Preglja, enega najpomembnejših povojnih 

slovenskih modernistov. 

Menimo, da smo izbrali likovno delo, ki ustreza vsem naštetim kriterijem, je primerno 

za poglobljeno razumevanje učencem in dijakom težko predstavljivega 

zgodovinskega obdobja. S to izbiro se lahko navežemo ne le na vsebino, pač pa tudi 

na cilje izbranih predmetov za povezovanje. Spoznavanje slike je priporočljivo in 

dobro povezati z obiskom Moderne galerije. 

Najprej smo pripravili galerijski kontekst: ugotovili, v katerem prostoru je slika 

razstavljena, kako do nje pristopimo, katera umetniška dela jo obkrožajo … ter 

spoznali nekaj ozadja o izbranem delu. Pripravljen galerijski kontekst je uporaben 

tudi za vse učitelje, ki sežejo po pripravljenem gradivu, saj si tako lažje predstavljajo 

prostor, kjer slika visi, predvsem, če niso seznanjeni s tem galerijskim prostorom. Ker 

se na našo izbrano sliko vsebinsko navezujejo tudi nekatera druga dela v prostoru, 

smo v shemo vključili tudi te slike. Galerijski kontekst je priporočljivo spoznati, ko se 

pripravljamo na obravnavo umetnine. 

Pompejansko omizje smo nato analizirali. Opravili smo formalno, ikonografsko in 

ikonološko (kontekstualno) analizo, na podlagi katerih smo pripravili gradivo za 

učitelje. Pri tem smo analizirali in uporabili naslednjo literaturo: 

- Brejc, T. (1991). Temni modernizem: slike, teorije, interpretacije. Ljubljana: 

Cankarjeva založba. 

- Denegri, J. (2004). Sprehodi po slovenski moderni in postmoderni umetnosti. 

Piran: Obalne galerije.  

- Kržišnik, Z. et al. (1969). Marij Pregelj: retrospektivna razstava 1937-1967, 

Ljubljana. Ljubljana: Moderna galerija. 
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- Komelj, M. (1997). Marij Pregelj. V Kržišnik, Z. et al., Umetniki eksistence: 

Zoran Mušič, Marij Pregelj, Gabrijel Stupica, Janez Bernik: Mednarodni 

grafični likovni center, Galerija Tivoli Ljubljana, 14. maj - 15. junij 1997 (str. 43-

63). Ljubljana: Mednarodni grafični likovni center. 

- Lévi-Strauss, C. (2004). Divja misel. Ljubljana: Krtina. 

- Mikuž, J. (1979). Slovensko povojno slikarstvo. V Bernik, S. et al., Slovenska 

likovna umetnost 1945-1978: Ljubljana 1979, Moderna galerija, Arhitekturni 

muzej (str. 13-36). Ljubljana: Mladinska knjiga.  

- Mikuž, J. (1995). Slovensko moderno slikarstvo in zahodna umetnost: od 

preloma s socialističnim realizmom do konceptualizma. Ljubljana: Moderna 

galerija. 

- Smolič, N. (2009). Eksistencialistična figuralika. V: Zgonik, N. (ur.) 

(2009). Pojmovnik slovenske umetnosti po letu 1945: pojmi, gibanja, skupine, 

težnje. Ljubljana: Študentska založba, Inštitut ALUO, Akademija za likovno 

umetnost in oblikovanje, str. 32–39. 

- Zabel, I. (1998). Od socializma do analitične abstrakcije. V Trenc-Frelih, I. 

(ur.), Umetnost na Slovenskem: od prazgodovine do danes (str. 330-367). 

Ljubljana: Mladinska knjiga. 

- Zgonik, N. (1988). Marij Pregelj: slikarstvo skrajnosti. Zbornik za umetnostno 

zgodovino, n.v. XXIV (1988), 53-82, slikovna priloga XXIX-XXXVI. 

- Zgonik, N. (1994). Marij Pregelj: risba v sliko. Ljubljana: Moderna galerija.  

- Zgonik, N. (2010). Študije iz slovenskega modernizma po letu 1945: (devet 

monografskih slikarskih interpretacij). Ljubljana: Raziskovalni inštitut 

Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. 

Ker je za spoznavanje umetnine pomemben pogovor, smo gradivu za učitelje kot 

smiseln zaključek dodali pripravljena vprašanja z odgovori. Ta vprašanja so predlogi, 

kako peljati učence z vodenim pogovorom k spoznavanju vsebine skozi umetniško 

delo. Vprašanja si učitelj v naprej pripravi, saj z njimi vodi pogovor od začetka do 

konca ob v naprej zastavljenih točkah in idejah. Le tako lahko zajame vso snov, ki jo 

želi predati učencem. Poleg vprašanj je priporočljivo predvideti tudi odgovore 

učencev. Vprašanja lahko preoblikujemo in dodajamo tako, da vsebinsko ustrezajo 

vsebini in ciljem predmetov vključenih v medpredmetno povezovanje. Pogovor je 

priporočljiv in smiseln tudi zato, da od učencev oziroma dijakov dobimo povratne 

informacije, ali vsebini sledijo, jo razumejo, niso le pasivni opazovalci, pač pa k 

vodenemu pogovoru vsak prispeva svoj delež.  

V naš pogovor smo vključili tudi nekatera druga dela povojnega modernizma, ki jih 

najdemo v Moderni galeriji. 

Pri pripravi tega gradiva za učitelje smo kot zgled imeli gradiva, ki jih za učitelje 

pripravljajo nekatere angleške galerije (na primer gradiva The National Gallery: 

Teachers' notes).   



51 
 

6.5.1 GALERIJSKI KONTEKST 

 

6.5.1.1 POSTAVITEV 

 

Pregljevo Pompejansko omizje je razstavljeno v zbirki Moderne galerije v Ljubljani. 

Stalna razstava, postavljena v levem krilu pritličja, je naslovljena 20. stoletje. 

Kontinuitete in prelomi*. Slika visi v prostoru modernizma 50-ih in 60-ih let. V prostor 

lahko vstopimo iz sobe partizanske umetnosti (ki je na tako imenovani problemski 

poti) ali iz razstavnega prostora generacije Neodvisnih (ki je na tako imenovani 

kronološki poti). Od tu se ogled razstavljenih umetniških del 20. stoletja nadaljuje v 

razstavni prostor informelnih del. 

V prostoru modernizma 50-ih in 60-ih let so razstavljena dela petdesetih, šestdesetih 

in sedemdesetih let v času socialistične Jugoslavije. Vsako izmed štirih sten prostora 

pokrivajo dela enega izmed pomembnih likovnih umetnikov povojnega modernizma. 

Na ogled so dela Zorana Mušiča, nasproti katerega sta razstavljeni sliki Staneta 

Kregarja, nasprotni pa sta si še steni del Marija Preglja ter Gabrijela Stupice. Po 

prostoru je razstavljenih tudi več kiparskih del Draga Tršarja, Jakoba Savinška in 

Lojzeta Spacala. 
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* »Stalna razstava Moderne galerije predstavlja temeljni pregled umetnostnega ustvarjanja in 

postopnega razvoja oziroma vzpostavitve in vseh ključnih sprememb umetnostnega sistema v 

slovenskem prostoru 20. stoletja. Njena prostorska zasnova ponuja (vsaj) dva načina ogleda, 

pravzaprav dva. med seboj povezana pristopa ali dve poti, ki se odpirata na začetku I. dvorane, v 

kateri se kronološki pregled pričenja z deli slovenskih impresionistov, pri čemer je vstop v stalno 

razstavo podvojen z vstopom likovnega modernizma v slovenski prostor. Na tej vstopni točki 

modernizma se takoj ponuja pogled v II. razstavno dvorano, natančneje v del, ki je namenjen 

predstavitvi slovenske avantgarde dvajsetih let, ki je ena od temeljnih novosti pričujoče stalne 

razstave. Pogled se na samem začetku pravzaprav odpira že na sklepno točko razstave, in sicer na 

delo Kapital skupine Irwin, ki je vključena v sklop predstavitve delovanja Neue Slowenische Kunst, kjer 

pa se nato skozi t .i. retroprincip odpira pogled nazaj na celotno prehojeno pot. Tako lahko sledite 

serpentinasti liniji kronološkega pregleda, ki se vije iz dvorane v dvorano, torej v grobem od 

impresionizma do časa osamosvojitve Slovenije. Na voljo pa je tudi premočrtna pot, ki ni zgolj krajši 

pregled ali enostavno izpodbijanje linearnosti kronološkega pregleda. Druga ali problemska pot, ki gre 

kot rezilo naravnost skozi vse dvorane, združuje avantgardo dvajsetih let, partizansko umetnost, 

avantgardo šestdesetih let (OHO) in nazadnje še retroavantgardo osemdesetih let (Neue Slowemsche 

Kunst). Stalna postavitev skuša na tak način izpostaviti vsaj dve temeljni vprašanji 20. Stoletja, 

vseskozi znotraj polja umetnosti in misli. Prvo vprašanje, ki ga v resnici odpira je problem 

avantgardnega in modernističnega, je vprašanje konca, odmika oziroma začetka, torej poslednjega in 

novega horizonta. S tem je tesno povezano drugo vprašanje umetnosti, življenja (npr. pri OHO) in 

politike, celo politike umetnosti v vseh njenih oblikah in z ozirom na različne družbeno-politične 

okoliščine, v katerih se je bolj ali manj jasno pojavilo. Vstopnih poti za misel in oko, ki vodijo nazaj 

oziroma skozi 20. stoletje, je seveda več. Kot obiskovalci 21. stoletja ste zato prepuščeni 

predvsem sebi oziroma lastni svobodi, ki jo na načrtu postavitve označuje vstopna točka razpotja med 

kronološko in problemsko potjo.« (20. stoletje. Kontinuitete in prelomi, str. 1) 

___________________________________________________________________ 

Če hodimo po kronološki poti in v prostor vstopimo iz sobe generacije Neodvisnih, 

naš pogled najprej pritegne Pompejansko omizje, najbolj leva izmed treh Pregljevih 

slik. Med Pregljevimi slikami je po merah največji Neznani heroj, srednja slika, ki ga 

iz leve in desne uravnotežita približno enakih mer veliki sliki »omizja« ter Tetralogija. 

Že na prvi pogled lahko ugotovimo, da so slike dela istega avtorja, saj jim je skupna 

paleta barv, kjer med odtenki sive izstopa »pompejansko« rdeča. Slike visijo dovolj 

narazen, da vsaka govori zase ter jih tako ne povezujemo s tem, da bi se njihova 

zgodba nadaljevala ali usklajevala. 

Če pogled usmerimo v desno, k manjši razstavni steni, je vzdušje veliko bolj 

utesnjujoče zaradi vsebinsko in barvno temnejših Mušičevih del. Drugačen slikarski 

izraz ima Stupica, ki je uporabljal pastelno paleto barv. Kregarjeva dela, na četrti 

steni, pa so abstraktnejša od ostalih treh predstavljenih slikarjev. 

 

6.5.1.2 INTERPRETACIJA 

 

O prostoru, v katerem je razstavljeno Pompejansko omizje, je nekaj malega 

obiskovalcu ponujeno v zgibanki z naslovom MG+MSUM: Moderna galerija plus 

Muzej sodobne umetnosti Metelkova: 
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»Vojnim letom sledi vrhunec modernizma petdesetih, šestdesetih in 

sedemdesetih let v času socialistične Jugoslavije, kjer so na ogled dela 

Gabrijela Stupice, Zorana Mušiča, Marija Preglja, Staneta Kregarja, 

Draga Tršarja, Jakoba Savinška in Lojzeta Spacala.« 

Več o tem umetniškem obdobju in sobi nam ponudijo v galerijskem vodniku po 

razstavi 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi, v katerem je pod peto točko Po 

osvoboditvi: Socrealizem in modernizem (str. 3) zapisano: 

»Povojna leta predstavljajo herojsko obdobje slovenskega modernizma: 

to je čas, ko se uveljavijo ali še bolj izpostavijo velika imena slovenske 

likovne umetnosti, med njimi zlasti Gabrijel Stupica, Marij Pregelj, 

Gojmir Anton Kos, Zoran Mušič, v kiparstvu pa na primer Jakob 

Savinšek, Drago Tršar, Zdenko Kalin, Karel Putrih in Frančišek Smerdu. 

Obenem je to tudi čas pomembnih sistemskih premikov: še močnejše 

institucionalizacije, postopne liberalizacije in vzpostavljanja 

mednarodnih vezi (Mednarodni grafični bienale, 1955), ki prinašajo 

kopico razstav tujih umetnikov. Tako leta 1962 v Moderni galeriji gostuje 

potujoča razstava ameriške sodobne umetnosti: služi nam lahko kot 

napoved spremembe v vzorih umetnostnega snovanja in premikov, ki 

jih prinašajo kasnejša, v slikarstvu še posebej 70-ta leta.« 

Ob sami sliki je na levi strani podnapisna tablica, ki nudi le osnovne informacije o 

delu. Nekaj več o »omizju« nam galerija sicer ponudi na svoji spletni strani, a jo mora 

obiskovalec poiskati sam: http://zbirke.mg-lj.si/artwork/?id=1528.  

»V vse strastnejšem delu Marija Preglja, enega najpomembnejših 

povojnih slovenskih modernistov, je miza ali omizje, kot na primer na 

tem pompejansko rdečem “banketu” z mrtvo ptico, ki zaznamuje lakoto 

ali tako konkretno kot simbolno osiromašenje, ponavljajoč se motiv. 

Najprej se pojavi na nekaj slikah, ki so nastale takoj po drugi svetovni 

vojni in ki kažejo prizore iz taborišč za vojne ujetnike, kar je umetnik 

sam izkusil kar dvakrat. Ta slika nam obenem kaže Pregljevo obujeno 

zanimanje za antiko in klasične avtorje (ob izteku štiridesetih let je 

ilustriral Homerjevo Odisejo in Iliado). Kar združuje moderno izkušnjo 

nasilja in grozodejstev druge svetovne vojne z antiko, je vprašanje 

človeka: je kaj hujšega od tragedije? Ali obstaja hujša izkušnja, kot je 

tista znotraj še vedno urejenega univerzuma tragedije?« 

Tako v zgibanki kot tudi v galerijskem vodniku, ki ju obiskovalec Moderne galerije 

lahko dobi na vhodu, je o našem galerijskem prostoru za obiskovalce galerije 

napisanega zelo malo in zelo na splošno. O sami sliki celo nič. Ker besedila o sliki v 

razstavnem prostoru obiskovalec ne more dobiti v fizični obliki, bi to lahko rešili s QR 

kodami ob podnapisnih tablicah, ki bi vodile do interpretacij umetniških del. 

Zaradi dejstva, da je interpretacija, ki jo ponuja galerija, zelo kratka, se nam zdi 

priprava gradiva za učitelje še bolj smiselna. 

http://zbirke.mg-lj.si/artwork/?id=1528
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6.5.2 GRADIVO ZA UČITELJE 

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNI PODATKI O DELU 

Avtor: Marij Pregelj 

Naslov dela: Pompejansko omizje 

Datacija: 1962 

Tehnika: mešane tehnike, platno 

Mere: 130,7 x 162,5 cm 
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POMPEJANSKO OMIZJE 

Na sliki je skupina ljudi postavljena za veliko rdečo mizo. Najbolj izpostavljena je 

desna figura, ki je, čeprav ne vidimo njenih stopal, saj nosi dolgo do tal padajočo 

svetlo obleko, celopostavna. Tako kot ostale, je tudi ta ploskovita. Figura spominja na 

jonski kapitel, ki se zaključi pri glavi, z lasmi zvitimi v figo. S tem se slikar nasloni na 

antiko, v kateri je jonski steber veljal za ženskega, dorski za moškega in korintski za 

dekliški steber. Da je figura ženskega spola, slikar nakaže tudi s prsmi. Njena glava 

je ležeče jajčaste oblike, usta so zaprta. Drža in obleka namigujeta, da verjetno 

prihaja iz drugega okolja kot ostale figure za mizo. Poleg nje je še en ženski lik, ki v 

svoji levi stilizirani roki drži mrtvo ptico. Z rahlo diagonalno črto, ki iz leve proti desni 

pada čez mizo, je v mizi nakazana nekakšna reža, v katero je postavljena figura. 

Njena glava je usmerjena v nebo s široko odprtimi usti in skrajno poenostavljena. 

Predstavlja jo sklenjena linija, ki izriše profilni pogled. Obraz je izjemno stiliziran in 

skoraj reduciran le v usta. Glava izgleda kot da tuli kot žival, kriči. Usta se pri kriku iz 

črte (drobne zareze kot na najbolj desni figuri) spremenijo v površino, ki preoblikuje 

celotno obrazno fizionomijo. Individualne poteze obraza se pri tem izgubijo. Usta se 

raztezajo v obliki črke U, ko je glava usmerjena v nebo. Če pogled usmerimo naprej v 

levo stran, ne moremo določiti za koliko človeških figur gre. Razberemo le dele 

razkosanega človeškega telesa ali več le teh. Vemo, da so na sliki najmanj tri 

človeške figure. Vsekakor so najmanj tri glave naslikane v isti višini, pasu – tako 

imenovana izokefalija. Preglja je verjetno pritegnila izokefalija antičnih reliefnih frizov 

in bizantinskih mozaikov. Ostali deli človeškega telesa ali teles nekako lebdijo na levi 

polovici slike, a kljub temu niso izgubili prostorske povezanosti. Figure povezuje 

rdeče omizje, okrog katerega so zbrane. Miza, ki pokriva velik del slikarske površine 

in je slikarju dala možnost oblikovanja prostora, v katerega je ujet motiv, določa 

kompozicijo. Prostor ni nakazan – ozadje oziroma prostor slike je ploskev, ki je 

zapolnjena z neizoblikovano barvno materijo in kolažem. Razen prekrivanja, globine 

v sliki ni, a jo slutimo zaradi figur zbranih za zvrnjeno mizo. 

Naslov dela, Pompejansko omizje, gledalca lahko hitro spomni na antiko, na pojedine 

Rimljanov. A nič kaj veselega ne najdemo v teh asociacijah, predvsem tistih na 

Pompeje ne. To mesto v rimskem imperiju je leta 79 uničil piroklastični tok ognjenika 

Vezuv, za katerega niso vedeli, da je ognjenik. Mesto je nekaj stoletij ostalo prekrito z 

debelim nanosom vulkanskega pepela in lave. Po naključju so ga odkrili leta 1748. 

Od takrat buri domišljijo mnogih vojskovodij, arheologov, umetnikov … Pompeji so bili 

uspešno trgovsko mesto ob Tirenskem morju. Na dan izbruha naj bi bilo v mestu po 

ocenah le okrog 20.000 ljudi. Vse se je začelo, ko je eksplozija odtrgala del 

vulkanskega pobočja in črna reka pepela in skal je priletela iz kraterja ter usmerila 

svoj tok skozi mesto, za sabo pa pustila smrt in uničenje. Mešanica kamenja in prahu 

se je pričela ohlajati in padati navzdol. S tem je pokopala veličastne Pompeje pod 

šest do sedem metrov debelo plastjo zemlje. Razvili so se strupeni plini in zadušili 

ljudi, ki niso zbežali iz mesta. Ljudje so živi zgoreli ali bili zasuti. Danes si lahko med 

ostanki ogledamo mavčne odlitke nekaterih okamnelih žrtev, ki spominjajo na 
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»zakrčene« Pregljeve figure. Ta slika pa ni edino Pregljevo delo, ki ga lahko 

povežemo z reminiscencami na antiko oziroma antično umetnost. 

 

MARIJ PREGELJ 

Slikar Marij Pregelj se je rodil 8. avgusta 1913 v Kranju. Leta 1936 je diplomiral na 

Umetniški akademiji v Zagrebu. S svojimi slikami se je prvič predstavil javnosti na I. 

razstavi Kluba neodvisnih slovenskih umetnikov v Ljubljani leta 1937. V javnosti pa ni 

bil povsem neznan, saj je že v času dijaških in študentskih let objavljal svoje 

ilustracije. Kot sin pisatelja Ivana Preglja (1883-1960), ki je bil Mariju velik zgled, je bil 

deležen široke klasične izobrazbe. Ker so doma veliko brali, mu je bil svet evropske 

klasične mitologije, h kateremu se je vedno znova vračal, blizu. Nadja Zgonik je 

zapisala, da je imel v očetu vzor, hkrati pa tudi nasprotnika, proti kateremu se je 

moral uveljaviti. Do neposrednega stika med očetom in sinom je prišlo v knjižni 

ilustraciji. Med letoma 1949 in 1951 je ilustriral znani Homerjevi deli Iliado in Odisejo, 

skoraj tri tisoč let stari pesnitvi, v ilustracijah katerih je združil dramatičnost in 

tragičnost. Njegove najuspešnejše ilustracije ponazarjajo zgodbe z epsko širino, med 

katere spadata tudi Starec in morje, 1958, ter Beli očnjak, 1957. 

Poleg družinskega okolja je slikarja močno zaznamovalo še življenje v 

koncentracijskih taboriščih. Kot oficir jugoslovanske vojske je bil med drugo svetovno 

vojno dvaintrideset mesecev zaprt v nemškem in italijanskem taborišču. 

Marij Pregelj je bil univerzalen umetnik, ki se je ukvarjal s slikarstvom, grafiko, 

stenskim slikarstvom, mozaikom, tapiserijo in ilustracijo. 

 

EKSISTENCIALIZEM 

Zaradi izkušenj grozot druge svetovne vojne so umetniki v času po njej začeli 

razmišljati o človeku, njegovem obstoju in usodi. V povojnih delih teh umetnikov so 

prisotni trpljenje, groza, smrt ... Pri nas je poleg izkušnje vojne na umetnost bistveno 

vplivala še vzpostavitev nove države in novega političnega sistema (Federativne 

ljudske republike Jugoslavije, leta 1963 preimenovane v Socialistično federativno 

republiko Jugoslavijo – SFRJ). 

Marij Pregelj se je ukvarjal s temo eksistencializma, ki se sprašuje po človekovem 

obstoju, eksistenci. Eksistencialisti opozarjajo na časovno omejenost in enkratnost 

človekovega bivanja ter neizbežnost konca – smrti. Znotraj te omejenosti človek išče 

svoj smisel. Pregelj je dobro poznal dela sodobnih umetnikov eksistencialistov (na 

primer pisateljev Jeana-Paula Sartra in Alberta Camusa ter slikarjev Francisa Bacona 

in Roberta Motherwella), ki so izražali podobna vprašanja o življenju in minevanju. 

V ujetništvu je veliko risal s tušem in svinčnikom, predvsem študije ujetnikov v vseh 

mogočih položajih in pri različnih opravilih. Iz taboriščnega časa izvirajo njegova prva 

omizja, ki so osrednji motiv Pregljevega slikarstva. V prizore je pogosto vključeval 

omare, postelje, pograde ali mize ter tako izrazil občutje utesnjenosti posameznika v 
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svetu, ki ga obdaja. Za omizji so se odvijali dogodki, ki so kot edini razbili enoličnost 

taboriščnega življenja – povezovanje neznanih ljudi, razgovori tovarišev, deljenje 

hrane, miza kot mrtvaški oder. Risbe iz časa ujetništva so formalno, motivno in 

vsebinsko vplivale na njegova poznejša dela, saj so bile Pregljeve prve povojne slike 

krajine, v katerih ni bi prisoten človek. Krajine bi lahko razumeli kot beg pred 

resničnostjo, ki ga je obdajala v taborišču. Spoznal je, kako kratko je življenje, kako 

blizu je smrt, se soočal s tesnobo, strahom in trpljenjem. Ta taboriščna doživetja, ki 

so bila tako močno prisotna v njegovem spominu, se zdi, da je nekaj let potiskal v 

podzavest. Do poznih 50. let je še ustvarjal idealizirane podobe v svetlih tonih, nato 

pa so se začeli v njegovih delih pojavljati spomini na pretekla doživetja. Ta novi 

motivni svet taboriščnih izkušenj se mu je najprej odprl v grafiki, kasneje tudi v 

slikarstvu. V petdesetih letih je hudo zbolel njegov oče Ivan, ki ga je bolezen 

prikovala na posteljo. Očetovo staranje je Marij dokumentiral v portretih – 

kontinuirano ga je slikal od prihoda iz taborišča. Po letu 1960, ko je oče umrl, so 

naslikana Pregljeva telesa začela razpadati. Čez leta je v portretih zaznati grozo 

telesnega propada, ki se dve leti po očetovi smrti celo spremeni v povsem 

poduhovljeno podobo. Marijeva dela se zaostrijo, kar na platno posreduje s čedalje 

bolj ostrimi, grozečimi formami in uporabo kričečih barv. Umetnikovo sporočilo ni več 

simbolično prikrito, ampak neposredno. Odslikavati začne z močnim psihičnim 

nabojem, njegovo čustveno stanje pa se je zrcalilo v izboru motivov, slikarskih 

elementov in postopkov ter upodabljanju figur. 

 

 

Francis Bacon, Triptih, Maj-Junij 1973, 1973, zbirka Esther Grether, Basel 

 

POVOJNA FIGURALIKA 

Povojna zahodnoevropska umetnost figuraliki ni bila naklonjena. Šele po letu 1959 je 

javnost ponovno odkrila širok razpon izraznih možnosti, ki jih omogoča ekspresivnost 

figure. Takrat se je uveljavilo slikarstvo Francisa Bacona s trpečimi in iznakaženimi 

človeškimi postavami, po katerem se je močno zgledoval tudi Marij Pregelj. Tako kot 
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Baconov tudi Pregljev človek trpi in doživlja vse hujše deformacije z izgubljanjem 

delov telesa.  

V času po drugi svetovni vojni v umetnosti ne govorimo več o slogih. Če se ozremo 

po razstavnem prostoru Moderne galerije, v katerem visijo dela slovenskih slikarjev 

(Marija Preglja, Zorana Mušiča, Gabrijela Stupice), ki so delovali po drugi svetovni 

vojni, in katerih dela veljajo za vrhunce slovenskega modernizma, opazimo, da je 

imel vsak slikar svoj oseben likovni stil oziroma likovni jezik. Slikarji so bili poglobljeni 

vase, izhajali so iz notranjih vtisov in osebnih doživetij. Vsak je po svoje dojemal 

razmerje med motivom, slikarskimi postopki in ekspresivno težnjo. Poleg izrazito 

osebnih opusov je omenjeni trojici povojne generacije skupen figuralni modernizem. 

Figuralna umetnost v modernizmu dobi nalogo alegoriziranja stvarnosti in tako 

postane sredstvo, preko katerega se lahko umetnik izpove o sebi in svetu v prvi osebi 

ednine. 

Če podrobneje pogledamo Marija Preglja in Gabrijela Stupico (njuna dela si v 

Moderni galeriji visijo nasproti), ugotovimo, da sta se njuni življenjski poti prepletali. 

Oba sta se rodila leta 1913, oba sta obiskovala Umetniško akademijo v Zagrebu, po 

vojni postala profesorja na Akademiji upodabljajočih umetnosti v Ljubljani ter slikala v 

sosednjih ateljejih. Njun vzporedni tok dogodkov se je zaključil s Pregljevo smrtjo. 

Slikarja sta se kljub vsemu močno razlikovala po značaju in sporočilnosti svojih del. 

Nadja Zgonik na primer Stupico označi kot lirika, Preglja pa kot epika. Zoran Mušič je 

tako kot Pregelj na platno zlil ogromno razočaranja, ravno tako pa je glavni motiv 

njegovih del vezan na ujetništvo v koncentracijskem taborišču. Njegovi motivi so zelo 

direktni in neposredni, z izborom barv pa je Mušič predstavnik tako imenovanega 

temnega modernizma. S ciklom del Nismo poslednji lahko njegove ugotovitve 

primerjamo s Pregljevimi, ki pa so na platnu izražene na drugačen način in naslikane 

z drugačnim temperamentom. 

V prvi polovici 50. let je Pregelj začel postave poenostavljati in opuščati manj 

bistvene anatomske dele. Ploskve je začel drobiti – če pogledamo figure 

Pompejanskega omizja iz desne proti levi, lahko opazimo, kako je prva desna figura 

še cela, proti levi strani platna pa je figure drobil do te mere, da so deli teles še komaj 

prepoznavni. Njegovi liki pred našimi očmi razpadajo. Figuralike se oklepa, a na svoj, 

nov, naprednejši način. Njegova figura ni več posnetek realnosti in ne odslikava 

resničnosti, ampak psihično stanje slikarja. Figuro deformira in transformira v, lahko 

bi rekli, strašljiv znak, ki simbolizira človeško trpljenje, ogroženost, neizbežno smrt, … 

Modele za ekspresivno in kubistično deformiranje človeške postave je v 60. letih 

začel povzemati po tujih vzorih, ki jih je izpeljeval iz konkretnih vtisov. »Razbijanje« 

neposredno opisne forme je izvedel skozi zmerno kubistično stilizacijo, v kateri lahko 

opazimo vplive poznejših del Pabla Picassa (1881-1973), ki ga v literaturi navajajo 

kot Pregljevega vzornika. Znamenita Picassova Guernica (1937), ki jo je naslikal kot 

odgovor na nemško bombardiranje mesta Guernica v času španske državljanske 

vojne, je za Preglja navdih in spodbuda. Slika je sicer historična, a ne prikazuje 

konkretnega dogodka, pač pa agonijo totalne vojne. V črni, beli in odtenkih sive je 
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dokumentiral žalost, grozo, trpljenje in tragedijo vojne. Kljub temu, da so bombe 

nevidne, zaznamo žrtve, nenadoma vržene na tla, in začutimo krik njihove bolečine. 

 

 

Pablo Picasso, Guernica, 1937, Muzej Reina Sofia, Madrid 

 

Pregelj: »Iz preteklosti si lahko izposojamo vse oblike, načine, ki imajo potencialne 

možnosti nadaljnjega razvoja, toda prek njih moramo izraziti novo vsebino, ki jih 

spotoma spreminja, in jih vključujemo v nove celote, odvisne od novih odnosov 

človeka do sveta.« (Mikuž, 1995, str. 118) 

Pregelj: »Učimo se lahko, celo moramo. Toda te izkušnje so nastale v drugačnih 

razmerah, v drugačni tradiciji, niti stopnja dospelosti civilizacije, niti njihove 

perspektive za prihodnost niso nujno enake našim. Umetnosti ne moremo preprosto 

uvažati. Ustvarjalni proces mora biti pogojen v naših perspektivah in realiziran doma, 

pa čeprav s skromnimi silami.« (Mikuž, 1995, str. 118-119) 

Osnovni nosilec je torej postala deformirana in izčiščena človeška figura, ki pa ni le 

predelana, ampak je predrugačena – »Pregljeva«. Za Preglja pa je bil značilen še en 

oblikovni element – barva. 

 

RDEČA BARVA 

Prevladujoča velika rdeča barvna ploskev se v Pregljevih slikah prvič pojavi prav v 

Pompejanskem omizju, kjer jo izrabi kot eksplozivno in agresivno, v delih, ki so 

sledila, pa je postala stalnica. Z njo začne tudi svoje zadnje, a najpomembnejše, 

ustvarjalno obdobje. 

V rdeči se skriva močna simbolna vrednost. Lahko je barva revolucije, neznosne 

bolečine, krutosti, strasti, ljubezni. Predvsem pa je barva krvi, ki te ne le predstavlja, 

pač pa zastopa (celo Pregljevo življenje). Ni nujno uporabljena za slikanje rane 

dobesedno, pač pa kot znak slikarjevih notranjih pretresov – čeprav telesa na sliki ne 
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krvavijo, čutimo rdečo kot barvo krvi v pravem pomenu krvi in trpljenja. Kot zapiše 

Jure Mikuž (1979, str. 23), »je Pregljeva rdeča sicer barva, toda v konceptu 

umetnikove zavesti je to kri, polna obeležij, ki jih je dobila v zgodovini človeške 

civilizacije od mističnih prakultov do razvrednotene tekočine, ki je v potokih odtekala 

v raznih vojnah«. 

Nekateri umetnostni zgodovinarji to rdečo poimenujejo »pompejanska rdeča«, pri 

čemer se lahko ponovno navežemo na antično mesto Pompeje, v katerih je, kljub 

tragediji, še vedno ohranjenih veliko fresk, naslikanih z živimi barvami, med katerimi 

prevladuje ta »pompejansko rdeča« barva. 

Pregelj dramaturgijo slike gradi predvsem s pomočjo barve, zato nasproti rdeči 

postavi sivo, ki je najbolj brezvsebinska in je, kot najbolj nevtralna, barva ozadja. Je 

tudi barva eksistencializma. Nadja Zgonik celo zapiše, da Pregelj z njo slika, saj jo je 

doživel. Med sivim ozadjem in veliko rdečo površino se odvija drama. Na platnu 

najdemo še barvne lise modre in ugaslo zelene, ki sta kontrastni rdeči barvi in skupaj 

s sivo predstavljata trohnenje, razpadanje, gnitje telesa. Ker so tako figure kot tudi 

ozadje sivo-peščene barve, so figure obrobljene z rahlo temno konturo.  

Ko sliko pogledamo od blizu, na njej poleg barve najdemo še druge materiale. Tu je 

pesek vmešan v barvo (zgornji del slike oziroma ozadje), ki ustvarja grobo teksturo,  

prilepljene pa so tudi različno debele vrvi. V 50. letih so slovenski slikarji začeli z 

raziskovanjem tehnik, čemur z uporabo tehnike kolaža sledi tudi Marij Pregelj. Kolaž 

je pri Preglju izraz zavesti. Nekateri elementi slike so na ta način poudarjeni in na 

novo zaživijo. Na Pregljevih slikah lahko najdemo tudi teksture vrečevine, delce 

zasušene barve vmešane v barvo ali vpise. Ta razširjen tehnični repertoar dopolni še 

z nepobarvanim, grobim delom platna. Če podrobno pogledamo nekatere dele 

ozadja in levo roko najbolj desne figure, opazimo dele platna, ki niso poslikani. Slika 

ni grundirana (nima belega podpremaza, kot so ga imela platna včasih, saj to ni več 

potrebno). Barvo in teksturo platna tako uporabi kot dela slike. 

V tem izrazito bolj osebnem načinu slikanja je prisotna izkušnja ekspresionizma. 

Ekspresionizem je umetniška smer, ki se pojavi v začetku 20. stoletja, a spet pride v 

ospredje po vojni. Objektivnost popolnoma podreja subjektivnemu doživljanju in 

posebno poudarja izrazno plat. Barvni ekspresionisti, tudi Pregelj, so ohranjali sledi 

slikarskega procesa in ekspresivno strukturiranih barvnih nanosov.  

 

KAOS, SMISEL, KRIK 

Če pogledamo letnico nastanka slike, 1962, in odštejemo letnico konca druge 

svetovne vojne, 1945, kaj hitro ugotovimo, da je slikar dolga leta taboriščna doživetja 

in občutke potiskal v podzavest, preden jih je zlil na platno Pompejanskega omizja. 

Sedaj, ko bolje razumemo, v kakšnem kontekstu je slika nastala, se še enkrat vrnimo 

k vsebini. 

Slika je na prvi pogled res misteriozna in nejasna, lahko nam vzbuja občutek kaosa, 

nekega nesmisla. Najznačilnejši konstanti Pregljevega slikanja pa sta ravno dvoboj 
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med urejenostjo in zmedo ter smislom in nesmislom. Vsa njegova dela so urejena po 

slikarjevi meri – figure so zavestno postavljene in dosledno izpeljane, v čemer je 

slikarjeva moč. Razporeditev oblik na platnu je uravnotežena in premišljena. Poleg 

teh dveh dvobojev je za Preglja značilno tudi gibanje med drugimi skrajnimi točkami: 

(1) živo – mrtvo, (2) skupno – posamično, (3) telesno – duhovno, zato si lahko 

njegovo umetnost razlagamo tudi s pomočjo teorije binarnih nasprotij, ki pravi, da si 

ljudje pogled na svet organiziramo preko parov nasprotij. 

Omizje lahko razumemo kot žrtveni oltar, saj so te nelagodne, trpke figure 

postavljene okrog močno izpostavljenega ptičjega kadavra. Ožgana ptica na mizi 

uteleša vsakodnevno žrtev življenja. Ptica je poleg temnega pasu na levi najtemnejši 

del slike. Temen pas uravnoteži svetlo figuro na desni – je kot odmev stebra. Mrtva 

ptica je kontrastna živim človeškim figuram za omizjem (1). Med temi figurami 

posebno izstopa najbolj desna ženska figura, ki je poleg načina upodobitve drugačna 

zaradi svoje odtujenosti – proti levim deluje izjemno spokojno, umirjeno, neaktivno, z 

zaprtimi očmi nekako odtujeno (2). Leva ženska figura zaradi ust razprtih v črko U, ki 

nakazujejo krik v nebo, deluje veliko bolj telesno od desne. Deluje, kot da tuli kot 

žival, kar predstavlja dehumanizacijo sodobne civilizacije. Ti ljudje-grizala (kot jih je 

poimenoval slikar sam) notranja občutja izražajo le še s krikom, ki ga izvabijo iz 

telesa (3). 

Pregelj je torej izkušnje druge svetovne vojne in taboriščnega življenja, na katerega 

se veže z barvo, podobo raztelešenega človeka, mrtvo ptico ter krikom, na platno zlil 

kot ogromno razočaranje. Tega je intenzivno izražal zadnjih pet let svojega življenja. 

Umrl je 18. marca 1967. Umetnostni zgodovinar in likovni kritik Zoran Kržišnik je 

zapisal, da obžaluje smrt, ki je temu mojstru iztrgala čopič iz rok prav v trenutku, ko je 

notranje plemenito dozorel. Kljub prezgodnji smrti je Marij Pregelj močno zaznamoval 

in usodno opredelil slovensko povojno slikarstvo. Zaznamoval je predvsem petdeseta 

in šestdeseta leta, s svojo usmerjenostjo v prihodnost pa so slike, ki so ostale za 

njim, zaznamovale tudi sedemdeseta in osemdeseta leta slovenske likovne 

umetnosti.  
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6.5.3 VODEN POGOVOR O UMETNINI 

 

Učitelj:  Stojimo pred eno najbolj znanih slik Marija Preglja. Kaj vidite na njej? 

Učenci nizajo odgovore: Na sliki so ljudje, visoka ženska, velika rdeča miza, mrtev 

ptič, neki nerazločni liki … 

Učitelj:  Kaj pa se na sliki dogaja? Kaj ti ljudje počnejo? 

Učenci:  Ne vem točno. 

  Ljudje stojijo za mizo, ena ženska figura pa ob mizi.  

  Nekdo v rokah drži ptiča, ki leži na mizi. 

Učitelj:  Sliko si bomo po delih podrobno pogledali, da bomo skupaj ugotovili, kaj 

se na sliki dogaja. Zato me najprej zanima, kakšne so figure, ki jih vidite? 

Učenci: Figure so popačene. So kar nekako grde.  

  Njihove oblike so precej geometrične in enostavne. 

Učitelj:  Bi znal kdo povedati, kateri izraz uporabimo, ko govorimo o figurah, ki so 

poenostavljene? 

Učenci: Stilizacija? 

Učitelj:  Slikar je figure poenostavil in jih preoblikoval, zato rečemo, da je figure 

stiliziral. Koliko figur pa na sliki sploh je? 

Učenci: Dve?  

Tri? Težko je razbrati koliko figur je na sliki, saj se mi zdi, da nekje vidim 

glavo, drugje telo …  

  Izgleda kot bi bili deli telesa razkosani. 

Učitelj:  Težko je razbrati, koliko figur je na sliki, saj jih je slikar tudi abstrahiral – 

naslikal le bistvene značilnosti človeškega telesa, nepomembnosti pa 

izpustil. Gotovo pa lahko trdimo, da so figure tri (jih pokažemo). Tretja 

figura je razkosana na več delov, njena glava lebdi v zraku in ne vemo 

kam točno spada. Marij Pregelj je figure deformiral. Spremenil je njihovo 

naravno, pravilno obliko – jih preoblikoval. Po čem lahko sklepamo, da so 

na sliki res ljudje? Pa začnimo pri najbolj desni. Kaj lahko o njej razberete? 

Učenci: Figura je ženskega spola, saj ima prsi, dolge lase, ki so zviti v figo.  

  Je svetle barve, naslikana nekako nežno – žensko. 
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Učitelj:  Ali vas morda na kaj spominja? Bodite pozorni na njeno telo. Pomislite na 

steber. 

Učenci: Ja, pa res – spominja na steber.  

Antični steber. Mislim, da jonski, saj ima zavite lase kot ima jonski steber 

zavit zaključek. 

Učitelj:  Jonski steber je v času antike veljal za ženski steber, dorski za moškega in 

korintski za dekliškega. Slikar je dobro poznal antično umetnost in klasična 

dela na splošno, saj so doma veliko brali in je bil dobro izobražen. 

Velikokrat se v svojih slikah naslanja na umetnost antike, kar lahko 

opazimo v takšnih in drugačnih podrobnostih v njegovih delih. Pa 

poglejmo še figuro levo od nje. Kakšna je? 

Učenci: Ta figura je veliko manj jasna. Bolj je deformirana. Ne znam razbrati, ali je 

njena desna roka za mizo ali je odrezana. Tudi prstov na levi nima. Njen 

obraz je zelo stiliziran.  

 Izgleda, kot da bi se drla. 

 Ja, njena usta so odprta, kot da bi kričala. Ni tako prijetna, kot je desna 

figura. 

Učitelj:  Zakaj bi slikar lahko upodobil figuro tako, kot jo je? 

Učenci: Najbrž je želel sporočiti, da se dere. 

  Morda trpi.  

  Izraža neko bolečino. 

Učitelj:  Kakšen občutek dobimo o sliki? Ali je vsebina jasna? 

Učenci:  Ne, na sliki vlada nekakšen kaos. 

  Težko je razbrati vsebino … 

Učitelj:  Slikar je je rad slikal dvoboj med urejenostjo in zmedo ter smislom in 

nesmislom. Katera nasprotja še opazite na sliki? 

Učenci (skupaj naštejemo in pokažemo na sliki): Kričeča rdeča proti umirjenim 

odtenkom sive in bež, mrtva ptica proti živim figuram (izpostavimo najbolj 

desno figuro) … 

Učitelj:  Morda še kakšno nasprotje? Če primerjamo desno figuro s skupino 

razkosanih figur? 

Učenci:  Vidim kontrast, a ne vem kako bi ga poimenovala. 
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Učitelj:  Pri razkosanih figurah veliko bolj občutimo telesnost – kar slišimo lahko 

bolečino krika – kot pri desni, ki je nekako odtujena. Morda duhovno 

nasproti telesnemu? Bi lahko v tej posamični figuri v povezavi z ostalimi 

lahko našli še kakšen kontrast? 

Učenci:  Figura deluje sama. 

  Posameznik proti skupini. 

Učitelj:  Kje se figure nahajajo? Kakšen je prostor? 

Učenci: Ozadja ne vidimo. 

  Slikar nam nič ne pove. Lahko bi bilo kjerkoli. 

Učitelj:  Kateri del slike pa je najprej pritegnil vaše oko? Zakaj? 

Učenci: Miza! 

  Je zelo velika. Zavzema velik del slike in je kričeče rdeče barve.  

  Drugačna je od ostalih, svetlih, sivih, peščenih barv na slik. 

Učitelj:  Prostor slike res ni nakazan. Ozadje je zelo preprosto in nevtralno. 

Največji del slikarskega platna pa zavzema velika rdeča miza, ki zaradi 

svoje velikosti kar nekako utesnjuje figure, ki so okrog nje. Miza ima 

pomembno vlogo tudi v naslovu slike. Preberite naslov. 

Učenci: Pompejansko omizje! 

Učitelj:  Pompeji so bili mesto v rimskem imperiju, ki ga je leta 79 uničil hiter tok 

izjemno vročega plina ognjenika Vezuv, za katerega niso vedeli, da je 

ognjenik. Mesto je nekaj stoletij ostalo prekrito z debelim nanosom 

vulkanskega pepela in lave, po naključju pa so ga odkrili v 18. stoletju. 

Mešanica kamenja in prahu je pokopala veličastne Pompeje pod debelo 

plastjo zemlje. Ljudje so tako živi zgoreli ali bili zasuti. Danes si lahko med 

ostanki ogledamo mavčne odlitke nekaterih okamnelih žrtev, ki spominjajo 

na »zakrčene« Pregljeve figure. Na to antično mesto pa se lahko 

povežemo tudi pri barvi, saj je tam še vedno ohranjenih veliko fresk, 

naslikanih z živimi in obstojnimi barvami, v katerih prevladuje 

»pompejansko rdeča«. Kaj po vaše sporoča s to »pompejansko rdečo« 

barvo? 

Učenci: Mislim, da kri. 

Učitelj:  Zakaj mislite tako in zakaj zavzema tako veliko površino slike? 

Učenci: Če predstavlja kri, bi se to lahko povezalo z vsebino slike. Te figure trpijo, 

so ranjene. 
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   Mislim, da je logično, da je to kri. Najbrž je bilo prelito veliko krvi.  

  Rdeča barva na tej sliki deluje agresivno in kričeče ter v tako veliki količini 

kar malo zastrašujoče. Ker je čez tako veliko površino, veš, da ima jasno 

sporočilo. Gledalcu želi nekaj sporočiti. 

Učitelj:  Na mizi leži ptičji kadaver, ki ga srednja ženska figura drži v roki. Ali je ta 

mrtev ptič lahko kako povezan z barvo mize? Kako z omizjem samim? 

Učenci: Ja, tudi zato veš, da je nekaj povezano s smrtjo. 

Učitelj:  Kakšne občutke slika z vsem tem v vas vzbudi? 

Učenci: Zelo neprijetne.  

Sedaj, ko jo opazujemo in se o njej pogovarjamo, mi je čedalje 

grozljivejša. 

 Kar nekako utesnjuje. Najbrž je slikar želel, da se počutimo neprijetno. 

Učitelj: Ali se vam zdi, da lahko tako sliko naslika kdorkoli? 

Učenci: Če ima res bogato domišljijo … 

 Mislim, da moraš imeti za seboj kar težko izkušnjo. 

Glede na vsebino in vse podrobnosti, je moral slikar prestati veliko 

neprijetnega. 

Učitelj:  Ozrite se po prostoru. Bi lahko še za kakšno sliko rekli, da je imel umetnik 

za seboj težko izkušnjo? 

Učenci: Ja! Tamle na steni desno. 

Tudi tam naslikane figure delujejo mrtvo. Veliko je črne, temne barve. Zelo 

je mračno, neprijetno. 

Učitelj:  Če primerjamo slike na tisti steni s Pompejanskim omizjem, kaj jim je 

skupno? Katere povezave razberete? 

Učenci: Vse štiri slike so na pogled neprijetne. 

  Ne vsebujejo veliko živih barv, zato delujejo žalostno … 

Na eni izmed teh slik so trupla, zato jim je najbrž skupna bolečina, 

trpljenje? 

Učitelj:  V čem pa so te slike drugačne od Pregljeve? 

Učenci: Manj je barv. Prisotni so samo odtenki sive in črne. 

  Na slikah je manj dogajanja, ampak so še vseeno zelo pripovedne. 
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Mislim, da je Pregelj manj direktno naslikal velike bolečine in trpljenje, kot 

so na teh slikah. 

Ja, na tisti sliki tam so trupla, njegovi liki pa morda še bodo trupla … 

Pregljeva je veliko bolj kompleksna, nisem je takoj razumela. 

Učitelj:  Zelo dobro ste opisali in zajeli razlike! Sedaj pa se bomo še malo navezali 

na zgodovino. Ali si je kdo zapomnil, katerega leta je nastalo 

Pompejansko omizje? Letnico lahko najdete tudi na sliki. Preberite še 

letnico na sliki Nismo poslednji, najbolj desna na desni steni. Naslikal jo je 

Zoran Mušič. 

Učenci: 1962, Mušičeva pa 1970! 

Učitelj:  Tako je. Sedaj pa se spomnite zgodovinskega dogodka, ki se je odvijal 

pred letom 1962 in bi lahko vplival na vsebino slik, ki sta jih zajela avtorja. 

Učenci: Druga svetovna vojna? 

  Ampak druga svetovna vojna se je končala že leta 1945? 

Učitelj:  Marij Pregelj je bil kot oficir jugoslovanske vojske med drugo svetovno 

vojno dvaintrideset mesecev zaprt v nemškem in italijanskem 

koncentracijskem taborišču. Tam je spoznal, kako minljivo je življenje, 

kako blizu je smrt, se soočal s tesnobo, strahom, trpljenjem. Slikar je svoje 

izkušnje vojne in taboriščnega življenja na platno zlil kot ogromno 

razočaranje. Podobno zgodbo je imel tudi slikar Zoran Mušič, ki je znan po 

slikanju grozot, ki jih je videl v taborišču Dachau. Tam je bil zaprt od konca 

leta 1944 pa do konca vojne. Na skrivaj je v taborišču narisal nekaj skic in 

portretov sojetnikov. 

 Kako si razlagate, da je Pompejansko omizje nastalo kar 17 let po 

uradnem zaključku druge svetovne vojne? 

Učenci: Mogoče niso smeli slikati takih slik?  

  Ali pa jih še niso želeli? 

Učitelj:  Slikar je dolga leta taboriščna doživetja in občutke potiskal v podzavest, 

preden jih je lahko zlil na platno, saj je težko predelal vse te grozote, 

trpljenje, osebno stisko, ki jo je doživel.  

V prostoru, v katerem se nahajamo, visijo slike slovenskih slikarjev, ki so 

delovali po drugi svetovni vojni, ugotovimo pa, da je imel vsak od slikarjev 

svoj oseben likovni stil oziroma likovni jezik. Bili so poglobljeni vase in so 

izhajali iz svojih notranjih vtisov in osebnih doživetij, čeprav so se njihove 

življenjske poti prepletale na kar nekaj točkah. 



67 
 

Učitelj:  Ali bi bile te slike lahko odraz takratnega časa? Zakaj? 

Učenci: Mislim, da ja. Najbrž so bili ljudje po vojni zelo prestrašeni. Izgubili so 

veliko bližnjih. 

 Verjetno so bili razočarani nad vojno. 

 Ali pa so se bali, da bi morda prišla še kakšna? 

 Pregelj je dobro upodobil to tesnobo, ki jo lahko čutimo tudi mi, ki sliko 

gledamo. Verjamem, da je bilo vzdušje po vojni tako. 

Učitelj: Pregljeve in Mušičeve slike so nekakšne upodobitve zgodovinskih 

dogodkov, vendar v obliki umetnikovega doživljanja le teh, preko 

njegovega lastnega slikarskega izraza. 

Kakšne občutke imate, ko pogledate »Pregljevo« in »Mušičevo steno« 

sedaj, ko smo se o vsebini pogovorili? 

Učenci: Pompejansko omizje sedaj sigurno bolje razumem, ima smisel. 

 Zanimivo je, kako sta se slikarja vsak na svoj način izrazila, čeprav oba 

izhajata iz bolečine. 

 Težko je verjeti, da nekdo lahko tako dobro izrazi svoja čustva skozi sliko. 

Res jih čutim. 

 Trpljenje ljudi v času vojne si lahko veliko lažje predstavljam. 
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7 ZAKLJUČEK 

 

Kaj bo vsebina magistrskega dela, smo se odločili precej preprosto, saj sem v času 

svojega šolanja, pa tudi po številnih pogovorih z dijaki in učenci, spoznala, kako 

težko se je poistovetiti z ljudmi iz različnih časovnih obdobij, predvsem, če so bili 

priča nam nepredstavljivim dogodkom. Eden izmed takih dogodkov je tudi vojna. O 

drugi svetovni vojni smo se učili v osnovni in srednji šoli, obravnavali pa smo jo tudi 

pri nekaterih predmetih na fakulteti – posredno in neposredno. Ker takih strahot sama 

nikoli nisem doživela, zelo težko razumem, kaj se je takrat dogajalo, razumem pa, da 

je vsebina še manj razumljiva otrokom.  

Kot študentka likovne pedagogike sem skozi leta študija začela probleme reševati z 

»likovnimi odgovori«. Velikokrat sem se vprašala, kako lahko s pomočjo umetnosti 

pristopim k problemu, pa naj bo to pri pisanju seminarskih nalog ali inštrukcijah iz 

matematike, ki sem jih nudila dijakom. Menim, da učenje otrok skozi umetnost, pa ne 

le likovno, v svetu dobiva čedalje večji pomen. Naj bo to kot motivacija, sredstvo za 

umiritev ali koncentracijo, morda kot dodatna podpora učenju, na primer v obliki 

slikovnega gradiva ali filma. O tem pričajo tudi številne raziskave s tega področja. 

Po analizi učnih načrtov nas je presenetilo, kako malo je konkretnih priporočil za 

medpredmetno povezovanje predmetov z likovno umetnostjo, predvsem umetnostno 

zgodovino, glede na to, da jo avtorji učnega načrta prepoznajo kot naravno 

interdisciplinarno vedo, izredno primerno za medpredmetne povezave. Presenetila so 

nas tudi didaktična priporočila, ki se vežejo na muzeje in galerije. Likovno-kulturni 

dan je na primer ena od novosti posodobljenih učnih načrtov, a je le priporočen in ne 

obvezen.  Prav tako je priporočen ogled stalnih zbirk Narodne in Moderne galerije ter 

drugih umetniških institucij. Povezava šole s temi zunanjimi institucijami je tako v 

vseh učnih načrtih priporočena ali predvidena, nikjer pa ni obvezna. Verjamemo, da 

nikoli ni prezgodaj, da se otroci spoznajo z institucijama kot sta ti dve ter da je 

povezovanje šole z njima izjemnega pomena. 

Pred analizo načrtov smo predvideli, da bomo v medpredmetno povezovanje vključili 

tudi slovenščino oziroma njen književni del, kot predstavnico besedne umetnosti. 

Analiza pa je pokazala, da je za to povezovanje predvidenih malo povezav. Ker 

posodobljeni učni načrti predvidevajo fleksibilnost in precejšnjo  avtonomijo učitelja, 

smo mnenja, da je medpredmetno povezovanje za katero koli vsebino možno med 

številnimi predmeti, a smo se kot likovni pedagogi na koncu odločili za povezovanje 

zgodovine z likovno umetnostjo. Kot končni cilj našega medpredmetnega 

povezovanja smo pripravili gradivo za učitelje z vodenim pogovorom o umetnini. S 

tem smo zajeli učne cilje načrtov osnovne šole ter gimnazije za predmeta zgodovina 

in likovna umetnost, ki se posredno in neposredno vežejo na vsebino druge svetovne 

vojne na Slovenskem. Ker imata oba predmeta na obeh stopnjah šolanja med 

didaktičnimi priporočili povezovanje z muzeji in galerijami, smo bili pozorni tudi na ta 

dejavnik. Predmeta smo torej povezali s skupno temo in zajetimi didaktičnimi 

priporočili. Glede na Fogartyjeve stopnje povezanosti med predmeti, bi lahko naše 
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povezovanje označili za stopnjo zaporedja ali stopnjo deljenja, najbolj pa ji ustreza 

oznaka stopnje prepletanja. Stopnja prepletanja temelji na skupni temi kot osnovi za 

povezovanje, ki pa mora biti premišljeno izbrana in imeti ustrezno ter natančno 

določeno vsebino.  

Čeprav smo v nalogi povezali le dva predmeta, je lahko naša povezava osnova za 

nadaljnje povezovanje, predvsem s slovenščino in literarnimi deli, ki jih glede na 

zgodovinsko obdobje predvideva gimnazijski učni načrt slovenščine: na primer branje 

in pogovor o Kocbekovi Črni orhideji ali Zupanovem Menuetu za kitaro. Za voden 

pogovor o umetnini puščamo številne možnosti, kako ga nadaljevati oziroma kam ga 

napeljati. Učitelj ali muzejski pedagog, ki vodi pogovor, mora biti dovolj fleksibilen, 

prilagodljiv in spreten, da se odziva na nepredvidljive odgovore ali celo provokacije 

učencev. Pustiti mora tudi prostor za njihove lastne interpretacije, ob enem pa imeti 

dovolj znanja o delu in zgodovinskem obdobju, o katerem je govora, da lahko brez 

težav in kvalitetno vodi potek učne ure. Na podlagi tega upamo, da je pripravljeno 

gradivo spodbuda za učitelje, ki jim bi podrobno spoznavanje umetniškega dela lahko 

vzelo veliko časa in priprav, da se za to lažje odločijo ter učence oziroma  dijake z 

več vneme pripeljejo v galerijski prostor. Gradivo je na voljo, da ga učitelj prime v 

roke in se lažje ter hitreje pripravi na poučevanje. Učencev ali dijakov ni nujno 

seznaniti z dejstvom, da gre za medpredmetno povezovanje, saj bodo ob 

spoznavanju dela sami prišli do spoznanja, da se navezuje na znanje, ki so ga 

predhodno že pridobili v razredu pri zgodovini, ali pa bodo to zgodovinsko znanje 

celo pridobili med samim obiskom galerije in vodenimi aktivnostmi. Učitelj (ali več 

učiteljev, ki so skupaj stopili v povezavo) se tako lahko po galeriji z učenci sprehodi 

sam in vsebino prilagaja svojim zastavljenim ciljem. Učenci preko vodenega 

pogovora, opazovanja in lastnega razmišljanja prejmejo nova znanja, ne da bi nujno 

vedeli, da se učijo. Tak kreativen pristop lahko pomembno vpliva in spodbuja 

pozitiven prenos znanja.  Upamo tudi, da smo s pripravo gradiva vsaj komu približali 

enega od pomembnih spomenikov slovenske umetnost, ki se mu drugače morda ne 

bi posvetil. Izbira dela domačega umetnika se veže tudi na cilje, povezane z 

razvijanjem narodne zavesti in kulturne identitete, ki jih je v vseh analiziranih učnih 

načrtih kar nekaj. 

Z analizo učnih načrtov in umetnostno-zgodovinsko metodologijo smo odgovorili na 

vsa zastavljena vprašanja in pripravili gradivo, ki se nam zdi smiselno in pripravno za 

poglobljeno in celostno razumevanje ena zahtevnejših vsebin, ki jih srečamo v času 

šolanja. Povezavo lahko izvedemo v obliki kulturnega dne, druge ekskurzije, 

zaporednih ali ločenih ur, tematskega tedna … Možnosti za to je kar nekaj. Menimo, 

da smo s povezavo pokazali tudi pomembnost pogleda na stvari iz različnih zornih 

kotov, s čimer učence in dijake pripravljamo na reševanje problemov, ki jih čakajo v 

življenju. 
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