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IZVLEČEK
Geografsko – zgodovinska učna pot po Kranju za osnovno šolo
Magistrsko delo predstavlja učno pot po Kranju, ki jo učitelji lahko uporabljajo za poučevanje
o zgodovinskih in geografskih značilnostih domačega kraja z učenci druge in tretje triade
osnovnih šol. V prvem delu je predstavljeno izkustveno učenje, prav tako pa glavne značilnosti
učne poti kot ene izmed metod spoznavanja domačega kraja. Analizirali smo učne načrte za
izbrane osnovnošolske predmete in preverili, koliko ciljev je namenjenih spoznavanju
domačega kraja. Mesto Kranj smo predstavili tako z zgodovinskega kot geografskega vidika in
izdelali podroben opis učne poti po sedmih točkah oz. postajah, na katerih učenci rešujejo
različne naloge, s katerimi ugotavljajo geografske in zgodovinske značilnosti Kranja. Učno pot
smo preizkusili s štirimi šolskimi skupinami, udeleženci pa so o njej podali tudi svoje mnenje.
V zadnjem delu magistrskega dela podamo mnenje učencev o učni poti in ovrednotimo znanje,
ki so ga učenci usvojili z izvedbo učne poti. Evalvacija učencev je pokazala, da jim je
spoznavanje domačega mesta s pomočjo učne poti všeč, znanje, ki so ga usvojili, pa je boljše
kot znanje tistih, ki so ga pridobili s klasičnim poukom v učilnici.

KLJUČNE BESEDE: učna pot, Kranj, osnovna šola, izkustveno učenje, učni načrt

ABSTRACT
Geographical and Historical Learning Trail Kranj for Primary Schools
This master's thesis focuses on a learning trail in Kranj suitable for educators to use in teaching
students of the second and third triad of primary schools about the historical and geographical
characteristics of their hometown. The first part presents experiential learning and the main
characteristics of a learning trail as one of possible methods for discovering one's hometown.
We analysed primary school curricula for the selected subjects and checked how many learning
objectives are dedicated to the exploration of the students' hometowns. Through the learning
trail, the city of Kranj is presented in both historical and geographical context, and a detailed
description has been prepared for all seven stations at which students need to identify various
geographical and historical features of the city. Four school groups evaluated the learning trail,
while participants also gave their own opinions on the trail. The last part of the thesis presents
student opinions of the learning trail and evaluates the knowledge that participants acquired
from experiencing the trail. Student evaluation showed that they enjoyed gaining knowledge of
their hometown through the learning trail, and that this knowledge goes deeper than the one
that students acquired through classroom methods.

KEYWORDS: learning trail, Kranj, primary school, experiential learning, syllabi
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1. Uvod
1.1. Opredelitev problema
Vsaka šola v Sloveniji leži v specifični pokrajini, ki jo določajo različne zgodovinske
značilnosti in geografski procesi. Mesta s svojimi srednjeveškimi centri, reke, kanjoni in doline
sporočajo vsak svojo zgodbo, ki jo je moč razbrati iz okolice. To pomeni, da lahko posamezne
geografske in zgodovinske tematike z učenci obdelamo kar na prostem, v naravi, in jim s tem
omogočimo osebno izkušnjo, ki jim bo pomagala pridobljeno znanje povezati s tem, kar vidijo
v svoji okolici. Poleg pridobivanja zgodovinskih in geografskih znanj je namreč pomembno, da
se zavedajo tudi prostora, v katerem živijo. S terenskim delom v okolici šole jih lahko učitelji
motivirajo za raziskovanje zgodovinskih in geografskih značilnosti ter v njih vzbudijo
radovednost za raziskovanje domačega kraja. Ker se zaradi obsega učne snovi in omejenosti
učnih ur lahko zgodi, da učiteljem za terensko delo zmanjka časa, je tematska pot eden izmed
načinov, kako v strnjeni obliki in na zanimiv način predstaviti tematike, vezane na učno snov.
Zato smo se odločili, da pripravimo geografsko-zgodovinsko učno pot po Kranju, ki bi jo lahko
učitelji uporabljali za spoznavanje domačega kraja z učenci druge in tretje triade osnovne šole.
Mesto Kranj nam s svojo lego na sotočju dveh velikih rek in ohranjenim srednjeveškim jedrom
ponuja mnogo različnih učnih tem, ki jih lahko na terenu uporabimo ne le pri zgodovini in
geografiji, temveč tudi pri družbi in več drugih izbirnih predmetih, ki v učnih načrtih
predvidevajo terensko delo in tematiko, povezano z domačim krajem. Učno pot želimo
zasnovati tako, da bi bila vloga učitelja predvsem spremljevalna in motivacijska, učenci pa bi z
lastno aktivnostjo in reševanjem nalog poleg novega znanja o domačem kraju pridobili veščine
skupinskega dela, samostojnost in odgovornost. Na ta način bi učna pot lahko veliko doprinesla
h kakovostnejšemu spoznavanju domačega kraja in kakovosti samega pouka zgodovine in
geografije. Terensko delo namreč predstavlja drugačen pouk, kot so ga učenci navajeni, kar jih
lahko še dodatno motivira za aktivno delo na terenu.
Ker menimo, da so učne poti izvrsten način, na katerega lahko učitelj svojim učencem predstavi
določeno tematiko, se bomo v magistrskem delu posvetili tudi učnim potem po Sloveniji,
njihovemu številu in predvsem dostopnosti informacij o njih. Ker so učne poti razširjene po
celotni Sloveniji, se jih učitelji lahko poslužujejo tudi na ekskurzijah.
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1.2.

Namen, cilji in hipoteze

Glavni namen magistrskega dela je priprava in izvedba učne poti po Kranju, ki bi bila primerna
za pouk zgodovine in geografije v drugem in tretjem triletju osnovnih šol. Specifični cilji, ki
smo si jih zastavili pri magistrskem delu, so naslednji:


ugotoviti povezanost izkustvenega učenja s terenskim delom;



ugotoviti razširjenost učnih poti v Sloveniji in njihovo uporabnost pri pouku zgodovine
in geografije v osnovnih šolah;



analizirati učne cilje v učnih načrtih za izbrane obvezne in izbirne predmete v drugem
in tretjem triletju osnovne šole;



na podlagi geografskega in zgodovinskega orisa mesta ter terenskega dela izdelati učno
pot po Kranju, ki bi bila primerna za izvedbo določenih geografskih in zgodovinskih
učnih vsebin ter bi bila hkrati zanimiva za učence;



izdelati učila za učence in pripraviti anketne vprašalnike, s pomočjo katerih bomo
ugotavljali mnenje učencev o učni poti in evalvirali njihovo pridobljeno znanje;



izvesti učno pot po Kranju s štirimi šolskimi skupinami in podati refleksijo.

Delovne hipoteze, ki jih želimo preveriti, so naslednje:
1.) V osnovnošolskih načrtih za izbrane obvezne in izbirne predmete je malo učnih ciljev,
ki se neposredno navezujejo na tematiko domačega kraja in domače pokrajine.
2.) Mesto Kranj je primerno za pripravo in izvedbo učne poti, ki bi bila uporabna pri pouku
osnovnošolskih predmetov Geografija in Zgodovina.
3.) Znanje o mestu Kranj, ki ga učenci pridobijo z opravljanjem učne poti, je večje od
znanja, ki ga učenci pridobijo s klasičnim poukom v učilnici.

1.3.

Metodologija

Za potrebe teoretičnega dela naloge smo kombinirali kabinetno in terensko delo. V sklopu
kabinetnega dela smo pregledali vire in literaturo ter z uporabo deskriptivne metode podali
didaktična izhodišča našega dela in celostno predstavili območje poteka naše učne poti.
Podrobneje smo predstavili izkustveno učenje, učne poti in njihovo uporabnost ter geografski
in zgodovinski oris območja. Še posebej smo se posvetili analizi učnih načrtov za izbrane
12

obvezne in izbirne predmete v drugi in tretji triadi osnovne šole ter preučili, kako pogosto se
učni cilji nanašajo na spoznavanje domačega kraja. Sledilo je terensko delo, pri katerem smo
podrobno pregledali obravnavano območje, nato pripravili didaktična gradiva za učitelje in
učence ter samorefleksivno izvedli učno pot za štiri skupine učencev. Na koncu smo opravili
analizo vprašalnikov, s pomočjo katerih smo ugotavljali mnenje učencev o učni poti in
evalvirali njihovo pridobljeno znanje.

1.4.

Vsebina

Magistrsko delo je razdeljeno na osem poglavij. V prvem poglavju smo predstavili izkustveno
učenje, njegove začetke in uporabnost pri pouku geografije in zgodovine. Učno pot kot eno
izmed podpornih metod izkustvenega učenja smo predstavili v drugem poglavju, v katerem smo
raziskali tudi razširjenost in dostopnost učnih poti v Sloveniji. V tretjem poglavju sledi analiza
osnovnošolskih učnih načrtov za predmete Zgodovina, Geografija, Družba, Turistična vzgoja,
Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja, Odkrivajmo preteklost svojega kraja
in Okoljska vzgoja; pri tem smo iskali učne cilje, ki se neposredno navezujejo na spoznavanje
domačega kraja. Za potrebe izdelave učne poti smo v četrtem in petem poglavju pripravili
zgodovinski in geografski oris mesta Kranja, v katerem smo strnili vse zgodovinske in
geografske značilnosti mesta, ki jih udeleženci spoznavajo skozi učno pot. Šesto poglavje
predstavlja podroben opis učne poti, didaktična priporočila in potek izvedbe po posameznih
točkah. Refleksija o izvedbi učne poti in analiza vprašalnikov, ki smo jih pridobili od
udeležencev učne poti, sta podani v osmem poglavju.
Z magistrskim delom želimo pokazati, kako preprosto in dosegljivo je spoznavanje domačega
kraja izven šolske učilnice.
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2. Izkustveno učenje
Ker učne poti oz. pridobivanje terenskih izkušenj predstavljajo eno izmed podpornih metod
izkustvenega učenja, smo v tem poglavju predstavili teorijo in idejne izvore izkustvenega
učenja.
Izkustveno učenje je opredeljeno kot posebna oblika učenja, pri katerem ima pomembno vlogo
osebna izkušnja udeleženca. Keeton in Tate sta že leta 1978 v svojem delu1 zapisala definicijo,
in sicer da je izkustveno učenje oblika učenja, pri katerem je učenec v direktnem stiku s
procesom ali tematiko, ki jo preučuje. Tako obstaja velika razlika med učenci, ki znanje
pridobijo na izkustven način, in tistimi, ki o tematiki samo berejo, slišijo in govorijo, nikoli pa
v procesu učenja z njo ne pridejo v dejanski stik (Kolb, 2015, str. 18).
Taka oblika učenja tako v praksi kot v teoriji zanika transmisijsko pojmovanje pouka, ki učenje
razume kot usvajanje gotovih znanj, na znanje pa gleda kot na skupek objektivno ugotovljenih
dejstev, podatkov in zakonitosti. Če pri takem pojmovanju pouka osebna izkušnja, ki jo doživijo
učenci, nima velikega pomena, želi izkustveno učenje doseči ravno nasprotno in osebno
izkušnjo postaviti v središče učnega procesa (Marentič Požarnik, 1992, str. 4). S tem, ko je
učencem omogočena konkretna izkušnja, se jim omogoči tudi pogoje za lastno nadgradnjo
znanja, stališč in vrednot (Nolimal, 2005, str. 5).
Za izkustveno učenje je značilno, da gre za cikličen oz. krožen proces, sestavljen iz več
stopenj. Njegov cilj je, da se razrešujejo konflikti med nasprotnimi načini spoznavanja. Pri tem
je prednost izkustvenega učenja to, da ni važno, na kateri stopnji pričnemo, pomembno je le,
da na nobeni stopnji ne obstanemo, temveč dosežemo prav vse. Druga značilnost je, da pri
izkustvenem učenju ne gre za sprejemanje gotovih spoznanj, česar smo navajeni pri
transmisijskem učenju, temveč gre za proces ustvarjanja znanja. S tem, ko združujemo
osebne izkušnje s teoretičnim in znanstvenim znanjem, na novo preoblikujemo znanje, pojme
in ideje, ki jih že imamo. Kot zadnjo značilnost lahko izpostavimo, da je izkustveno učenje
celosten način prilagajanja svetu. Z njim namreč ne obravnavamo procesov zaznavanj,
čustvovanj, delovanja in razmišljanja ločeno, temveč se jih povezuje v eno celoto (Marentič
Požarnik, 2014, str. 124).

1

Moris Keeton in Pamela Tate sta leta 1978 izdala delo z naslovom Learning by Experience.
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2.1.

Začetki izkustvenega učenja

Kljub temu, da lahko zametke ideje izkustvenega učenja najdemo med predstavniki različnih
smeri, kot na primer v humanistični psihologiji, družbenokritični pedagogiki in
nevrofizioloških raziskavah, pa med glavne začetnike štejemo Johna Deweyja, Kurta Lewina
in Jeana Piageta (Marentič Požarnik, 1992, str. 4). Vsak od njih je skušal ugotoviti, kako
neposredno izkušnjo v obliki čutnega ali čustvenega doživljanja povezati z razmišljanjem. Bili
so namreč mnenja, da za globlje učenje ni dovolj le posamična izkušnja, temveč se moramo
znati iz te izkušnje učiti in jo povezovati z že prej pridobljenim znanjem (Marentič Požarnik,
2014, str. 123–124).

2.1.1. John Dewey
Ameriški pedagog in filozof John Dewey je posebno pozornost pri raziskovanju procesa učenja
posvetil osebni izkušnji (Kolb, 2015, str. 21). Pri tem je izkušnjo opredelil kot nekaj, kar se
zgodi zaradi transakcije med posameznikom in okoljem in tistim, kar v dejanskem trenutku
okolje predstavlja (na primer drugi ljudje, knjige itd.) (Mijoč, 2005, str. 62). Vsaka izkušnja
ima dve dimenziji – subjektivno ali osebno čustveno dimenzijo in objektivno dimenzijo, ki jo
izzove okolje (Marentič Požarnik, 1992, str. 6). Obe dimenziji sta v interakciji in vplivata ena
na drugo (Mijoč, 2005, str. 62).
Učenje je tako dialektičen proces, pri katerem gre za integracijo izkušenj, pojmov, opazovanja
in akcije (Marentič Požarnik, 1992, str. 5). Resnični namen se vedno prične z impulzom, ki ga
lahko predstavlja nagon, strast, spodbuda ali nagib. Tega impulza ni mogoče takoj uresničiti,
zaradi česar se oblikuje želja. V zelo preprostih situacijah se namen spremeni v dejanja, v bolj
zapletenih situacijah pa je pomembno, da dejanje nikoli ne sledi neposredno impulzu izkušnje,
temveč da se šele preko opazovanja objektivnih pogojev in možnosti impulz prične spreminjati
v namen. Temu morata nato slediti aktivno razmišljanje in razumevanje možnih posledic našega
delovanja, kar pa je mogoče le zaradi preteklih izkušenj, ki so podobne sedanji situaciji (Mijoč,
2005, str. 62–63). Na koncu je treba opaženo povezati z zapomnjenjem in vse skupaj osmisliti
(Marentič Požarnik, 1992, str. 5).
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Slika 1: Grafični prikaz Deweyjevega izkustvenega učenja

Vir: Marentič Požarnik, 1992, str. 5.

Ravno zaradi vmesne faze opazovanja in razmišljanja je Dewey velik pomen pripisoval
metodam, kot so laboratorijske vaje, praktične terenske izkušnje in stažiranje (Marentič
Požarnik, 1992, str. 5).

2.1.2. Kurt Lewin
Naslednji znanstvenik, ki je veliko pripomogel k razvoju izkustvenega učenja, je bil Kurt
Lewin, poznan tudi kot utemeljitelj ameriške socialne psihologije. Ukvarjal se je predvsem s
skupinsko zasnovanim izkustvenim učenjem. Zanj je učenje pomenilo integriran proces rasti
oz. spreminjanja človeka, ki bi moral potekati preko štirih različnih faz: konkretnih izkušenj,
opazovanja in razmišljanja, oblikovanja abstraktnih pojmov ter preverjanja pojmov v novih
situacijah (Marentič Požarnik, 1992, str. 6).
Lewin je bil prepričan, da je temelj učnega procesa konkretna izkušnja, na podlagi katere se
izvedeta opazovanje in analiza (Kolb, 1984, str. 21). Konkretni izkušnji nato sledijo zbiranje
podatkov, opažanje in razmišljanje o sami izkušnji. Podatki se morajo preko analize
preoblikovati v abstraktne pojme in posplošitve, ki se nato v obliki povratne informacije vrnejo
k avtorjem konkretne izkušnje. Na ta način lahko potem posameznik oblikuje novo akcijo, ki
vodi do nove izkušnje. Pri tem s konkretno izkušnjo preizkušamo veljavnost abstraktnih pojmov
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in jim dajemo osebni smisel. Pri celotnem procesu je pomembno, da se povratne informacije
spiralno vgrajuje v naslednje faze akcije (Marentič Požarnik, 1992, str. 7).
Slika 2: Grafični prikaz Lewinovega izkustvenega učenja

Vir: Marentič Požarnik, 1992, str. 7.

2.1.3. Jean Piaget
Švicarski biolog in zdravnik se je veliko posvečal proučevanju razvojnih faz spoznavanja oz.
mišljenja, s svojimi ugotovitvami pa prispeval tudi k razvoju izkustvenega učenja (Marentič
Požarnik, 1992, str. 8). Poglobil se je v pomen izkušnje in ugotovil, da lahko govorimo o dveh
vrstah izkušenj. Prve so fizične izkušnje, ki jih otroci pridobijo ob spontanem in direktnem
manipuliranju z objekti, druge pa so logično-matematične in se nanašajo na spoznanja, ki jih
dobimo ob takem manipuliranju z objekti (Batistič Zorec, 2006, str. 52). Za razliko od prej
omenjenih Deweyja in Lewina se je Piaget osredotočil predvsem na to, kako izkušnja oblikuje
človekovo mišljenje (Marentič Požarnik, 1992, str.8).
Prepričan je bil, da »se intelektualni razvoj odvija v stalni interakciji med otrokovimi
obstoječimi miselnimi strukturami in izkušnjami, ki jih pridobi iz okolja okrog sebe« (Marentič
Požarnik, 1992, str. 8). Proces učenja tako poteka kot nepretrgan krog interakcije med dvema
različnima procesoma – asimilacijo in akomodacijo. Pri procesu asimilacije otroci na novo
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pridobljeno znanje vključijo v že obstoječe teoretične okvire, torej se izkušnja prilagodi tistim
shemam in pojmom, ki že obstajajo. V primeru akomodacije pa je potrebno ravno obratno, in
sicer prilagoditi sheme in pojme novi izkušnji, s čimer otrok obogati oz. spremeni obstoječe
miselne okvire (Rupnik Vec, 2000, str. 11). Za doseganje ravnotežja med asimilacijo in
akomodacijo je po Piagetu ključen proces ekvilibracije (Marentič Požarnik, 1992, str. 8).
Intelektualni razvoj v takem primeru poteka v stalnem rušenju in ponovnem postavljanju
mentalnega ravnotežja, pri čemer posameznik postaja vse bolj neodvisen od neposredne
izkušnje. Intelektualni razvoj gre namreč preko več zaporednih razvojnih faz: senzomotorične
faze, predoperativne faze, faze konkretnih in faze formalnih operacij. Pri razvoju najvišje
stopnje, ki naj bi se začel okrog 12. leta, je ta neodvisnost od konkretne izkušnje že zelo prisotna
(Marentič Požarnik, 1992, str. 8). Po Piagetu je torej intelektualni razvoj linearni proces, v
sklopu katerega posameznik s prehodom preko faz preoblikuje svoja spoznanja. Vedno se
prične z načinom mišljenja, ki je značilen za določeno stopnjo, nato pa zaradi vpliva zunanjih
in notranjih dejavnikov pride do konfliktov, ki jih mora posameznik razreši z lastno miselno
dejavnostjo. Cilj intelektualnega razvoja je torej razrešitev konflikta, ki omogoča novo
razmišljanje in novo ravnotežje na višji stopnji, s tem pa vse večjo neodvisnost od neposredne
izkušnje (Batistič Zorec, 2006, str. 54).

2.2.

Kolbov model izkustvenega učenja

Ameriški pedagog in vzgojni teoretik David Kolb poenostavi Deweyjev model izkustvenega
učenja in ga dopolni z Lewinovimi in s Piagetovimi spoznanji (Špilek Štumberger, 2000, str.
14). Kolb tako izkustveno učenje definira kot proces, v katerem se preko transformacij izkušenj
ustvarja vedenje. Temelj učenja je torej izkušnja, pri tem pa sama zaznava ni dovolj, temveč
moramo z njo nekaj narediti (Tomić, 2000, str. 100). Potemtakem je učenje multilinearen
proces, pri katerem gre za prepletanje dveh dimenzij spoznanja. Prva dimenzija predstavlja
neposredno subjektivno doživljanje na eni strani in abstraktno razmišljanje (konceptualizacijo)
na drugi. Druga dimenzija pa zajema razmišljujoče opazovanje pojavov in aktivno poseganje
vanje (Marentič Požarnik, 2014, str. 124). Cilj učenja ni, da popolnoma razvijemo možnosti
abstraktnega mišljenja, temveč da integrirano razvijamo tako afektivno (čustveno), perceptivno
(dojemanje), simbolično kot tudi akcijsko dimenzijo (Marentič Požarnik, 1992, str. 9).
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Slika 3: Kolbov krog izkustvenega učenja

Vir: Rupnik Vec et al., 2014, str. 14.

Za uspešno učenje je tako treba ves čas krožno prehajati med štirimi glavnimi fazami (konkretna
izkušnja, razmišljujoče opazovanje, abstraktna konceptualizacija in aktivno eksperimentiranje).
Od konkretne izkušnje je treba s pomočjo opazovanja in razmišljanja preiti do teoretične
osmislitve, nato do eksperimentalnega ustvarjanja nove izkušnje in tako naprej. Konkretna
izkušnja pri tem pomeni, da učenec v spomin prikliče situacijo, ki jo je nekoč doživel, ali pa je
vpleten v učno izkušnjo, ki jo spodbudi učitelj. Z razmišljujočim opazovanjem učenec nato
izkušnjo analizira in s pomočjo učiteljevih vprašanj o njej razmišlja ter ugotavlja možne
posledice. Sledi faza abstraktne konceptualizacije, pri kateri učenec izvaja generalizacijo in
ustvarja nove pojme, vključuje novo znanje v obstoječe pojme in jih spreminja. Zadnjo fazo
predstavlja aktivno eksperimentiranje. Novo znanje, ki ga je učenec ozavestil ali pridobil pri
pouku, preizkusi v realnih situacijah ali v novi situaciji pri pouku. Na ta način so vse faze
izkustvenega učenja izvedene in krog se lahko zaključi (Rupnik Vec et al., 2003, str. 14–15).
Zanimivo je, da ni toliko pomembno, da se proces učenja začenja na isti fazi, temveč to, da se
ves čas spodbuja prehajanje od ene do druge faze. V primeru, da poteka učni proces preveč
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izolirano, brez medsebojnih povezav in napredovanja med fazami, lahko pride do zastoja
(Tomić, 2000, str. 100).
Kolb izkustveno učenje opredeli kot vseživljenjski proces, določi pa tudi tri glavne faze
intelektualnega razvoja (Marentič Požarnik, 1992, str. 9).
1.) Faza pridobivanja znanj in izkušenj: poteka od rojstva do adolescence in zajema čas
med šolanjem v osnovni in srednji šoli.
2.) Faza specializacije v zgodnji odrasli dobi: gre za specializacijo poklicnih oziroma
strokovnih znanj. Pri tem se razvije tudi specifičen način razmišljanja in pogleda na
svet.
3.) Faza integracije: v tej fazi poskuša posameznik preseči omejitve, ki mu jih je vsilila
stroka. Pojavi se v drugi polovici poklicnega življenja, te faze pa ne dosežejo vsi
(Marentič Požarnik, 1992, str. 9).
Pri učni poti, ki smo jo oblikovali za potrebe magistrskega dela, bo upoštevana predvsem prva
faza intelektualnega razvoja, saj bodo učenci z delom v okolici svoje šole pridobivali nova
znanja in nove konkretne izkušnje.

2.3.

Metode in faze izkustvenega učenja

Za razliko od tradicionalnega transmisijskega poučevanja učne metode, kot so predavanje in
delo s tekstom, predstavljajo le del metod, ki jih lahko uporabimo pri izkustvenem učenju. Za
metode, uporabljene pri izkustvenem učenju, je pomembno, da izzivajo, upoštevajo in utrjujejo
posameznikove izkušnje, ki predstavljajo bistveno sestavino učenja (Marentič Požarnik, 2014,
str. 125–126).
Učne metode, ki jih uporabljamo pri izkustvenem učenju, Marentič Požarnik (1992, str. 13–14)
deli na:
-

osrednje metode, med katere lahko štejemo skupinsko interakcijo, telesno gibanje in
sproščanje, simulacije, socialne igre, igre vlog, strukturirane naloge;

-

podporne metode, med katere štejemo metodo primerov, metodo projektov, opazovanje
procesa, čas za razmislek, uporabo avdiovizualnih sredstev, vizualizacijo, ekskurzijo in
terensko delo;
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-

klasične metode, med katere štejemo predavanje, branje krajših besedil in študijo
primera. Te metode uporabljamo kot dopolnilo izkustvenemu učenju.

Če želimo, da je izkustveno učenje uspešno, je treba izpeljati več faz.
1. Načrtovanje: potrebne so predhodne priprave, pri katerih je treba upoštevati učne
zmožnosti udeležencev, pričakovanja, same izkušnje, potrebna učila in učne
pripomočke.
2. Uvodna faza: deli se na dva dela, splošnega in posebnega. V splošnem delu je treba
ugotoviti, kakšna so pričakovanja udeležencev, ustvariti je treba dobro vzdušje in podati
navodila za specifično aktivnost. Pri tem so za uspeh aktivnosti enako odgovorni tako
vodja kot udeleženci sami. V posebnem delu faze je treba udeležencem razdeliti vloge
in jim podati začetna navodila.
3. Faza aktivnosti: med prehodi med fazami je potrebno podajanje navodil, učitelj, ki vodi
dejavnost, je ves čas pozoren na dogajanje, a se vmeša le, če je to potrebno.
4. Faza analize: gre za osmislitev izkušnje s pomočjo diskusije, ki mora obsegati vsebino,
proces in posploševanje.
5. Faza povzetka, integracije in transferja: samo izkušnjo je treba povezati s predhodnimi
izkušnjami in pojmovanji. Pomembna je tudi navezava na že obstoječe teoretične
ugotovitve in osmislitev izkušnje.
6. Faza evalvacije: lahko poteka sproti ali na koncu. Zajema občutja, napredek
udeležencev in spremembe njihovih stališč. Če so cilji že na začetku jasno zastavljeni,
je faza evalvacije bolj enostavna (Tomić, 2000, str. 101–102).

2.4.

Izkustveno učenje pri pouku geografije in zgodovine

Eden izmed načinov geografskega poučevanja prostora je neposredno opazovanje, s katerim
pridobivamo spoznanja o okolju. Poleg tega se pri pouku geografije uporablja različne metode,
kot so akcijsko raziskovanje, projektno delo in terenske vaje. Že samo po sebi tako delo sloni
na izkustvu (Ferjan, 1992, str. 572).
S tem, ko učencem omogočimo izvajanje terenskega dela, jih postavimo v situacijo, v kateri se
morajo sami soočiti s problematiko, analizirati elemente v prostoru, o situaciji razmisliti in
podati sintezo elementov. Z izkustvenim učenjem učence tako postavimo v aktiven položaj, saj
se v naravi srečajo s teoretično snovjo in na ta način povežejo teorijo in prakso. S tem, ko v
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aktivni vlogi na terenu spoznavajo temeljne elemente v naravi, se navajajo na aktivnost,
samostojnost, srečujejo se z nalogami, ki jih je treba rešiti, in se navajajo na skupinsko delo ter
diskusijo. Kot piše Ferjan (1992) v svojem delu Izkustveno učenje in pouk geografije, se je
Kolbov ciklični proces izkazal za uspešnega pri poučevanju geografije, saj je njegova prednost
v tem, da lahko pričnemo z raziskovanjem na katerikoli stopnji.
Tudi pri zgodovini najdemo več primerov, v katerih lahko uporabimo izkustveno učenje.
Pomembno je, da se učencem omogoča tudi sodelovanje pri načrtovanju in organizaciji pouka.
S tem dosežemo, da je učenje bolj učinkovito, saj učenci ustvarjajo nove izkušnje. Učenje tako
ne temelji le na kopičenju znanja, temveč učenci z aktivnim učenjem s pomočjo zgodovinskih
virov, simulacij in terenskega dela pridobivajo nove izkušnje, znanja in spretnosti (Brodnik,
2001, str. 7).
Primer metode izkustvenega učenja, ki jo lahko uporabimo pri pouku zgodovine, je igra vlog.
Učenec za kratek čas trajanja igre vlog prevzame način obnašanja ali perspektivo povsem druge
osebe. S tem se vživi v zgodovinsko dogajanje, ki ga igra želi prikazati, hkrati pa krepi svojo
predstavljivost, zmožnost analiziranja in ocenjevanja dogajanja, vživljanje ter argumentiranje
(Brodnik, 2001, str. 7). Ne samo, da igra vlog spodbuja poglobljeno razumevanje obravnavane
tematike, ampak učencu pomaga tudi do razumevanja pojavov in procesov v svetu, ki ga
obkroža (Rupnik Vec, 2003, str. 26).
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3. Tematske poti
Prve tematske poti so v Sloveniji nastale že pred več kot 40 leti. Namenjene so bile turizmu,
izobraževanju in rekreaciji. Prvi so z urejanjem in upravljanjem pričeli gozdarji, a kmalu so se
jim pridružila še različna turistična društva, taborniki, občine, pa tudi šole. Za prvi tematski poti
v Sloveniji štejemo leta 1974 ustvarjeni gozdni učni poti po šmarnogorski Grmadi in Bistri pri
Vrhniki. Sprva so tematske poti obravnavale le gozd in rastlinstvo, kasneje pa so pričele
vsebovati tudi nove vsebine, ki so bile povezane z naravnimi, zgodovinskimi in geografskimi
značilnostmi območja. Iz leta v leto se je število tematskih poti povečevalo, pričelo pa je
naraščati tudi število učnih poti, katerih glavni namen ni bil več samo rekreacija, temveč so z
njimi želeli uporabnike dodatno poučiti o okolju, v katerem so se nahajali (Lesnik, 2006, str.
1). V nadaljevanju bomo predstavili prednosti in slabosti učnih poti kot načina interpretacije
okolice, vključevanje učnih poti v šolski pouk in možnosti dostopa do podatkov o učnih poteh
po Sloveniji.

3.1.

Učne poti

Učne poti so ena izmed oblik tematskih poti, ki so se v zadnjih desetletjih razširile v Sloveniji.
Gre za posebne smeri ali poti, ki obiskovalcem na privlačen način razložijo zanimive pojave in
procese v okolici. Običajno so učne poti opremljene tudi s pojasnjevalnimi tablami, na katerih
si obiskovalci lahko preberejo bolj podrobne informacije o pokrajini, ki jih obdaja. Z učno
potjo, pa naj bo to naravoslovna, gozdna ali muzejska, si obiskovalec pomaga pri interpretaciji
naravnih in družbenih procesov v okolici (Peterlin, 1987, str. 58). Z njimi dosežemo, da
obiskovalci izbrano območje bolje spoznajo, z odkrivanjem novih stvari pa se v njih vzbudi
radovednost (Ogorelec, 2004, str. 1). Učne poti so namenjene tako posameznim obiskovalcem,
kot so ljubitelji sprehodov v naravi, naravoslovni amaterji, slučajni obiskovalci in družine, kot
tudi skupinam – šolskim, turističnim in strokovnim (Peterlin, 1987, str. 60).
Kot navaja Ogorelec (2003, str. 3), so učne poti zaradi svojih številnih prednosti ena izmed
najbolj priljubljenih oblik interpretacije narave pri nas in tudi drugod. Glavne prednosti učnih
poti so:


naravo in njene značilnosti lahko prikazujemo »v živo«, v njenem dejanskem okolju;



ljudje lahko tempo obiska prilagodijo svojim sposobnostim;
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dostopne so širokemu krogu obiskovalcev;



enostavne so za uporabo;



ker so izredno prilagodljiv medij, so primerne za skoraj vseh tipe območja in za vse
ciljne skupine;



urejajo jih lahko tudi ljubitelji;



z njimi lahko opišemo tudi manj opazne pojave;



na pojasnjevalnih tablah lahko kombiniramo besedila in slike;



z njimi si obiskovalci lahko pomagajo pri orientaciji v opazovanem prostoru;



so vedno na voljo za obiskovalce, ne glede na čas dneva in letne čase;



obvezna prisotnost osebja ni potrebna.

Poleg že naštetih prednosti učne poti pogosto spremlja tudi zloženka ali vodnik, v katerem lahko
malo bolj zahtevni obiskovalci pridobijo dodatne informacije o učni poti in pojavih oz.
procesih, ki jih prikazuje (Ogorelec, 2004, str. 4).
Obstaja pa tudi nekaj negativnih strani učnih poti, in sicer:


obiskovalci lahko postanejo pasivni, saj so učne poti neosebne; informacije ob poti jih
le spremljajo, ni pa možnosti za dvosmerno komunikacijo;



z njimi le težko prikažemo zapletene vsebine in abstraktne pojme;



težavo lahko predstavljajo večje skupine, saj si tablo z napisi lahko ogleduje le manjše
število ljudi naenkrat;



velik obisk učne poti lahko negativno vpliva na naravo, saj lahko povzroča erozijo in
moti živalstvo;



3.2.

postavitev tabel lahko kvari izgled pokrajine (Ogorelec, 2004, str. 4).

Vključevanje učnih poti v šolski pouk

Učne poti kot del terenskega dela ali ekskurzij lahko v izobraževalni proces vključimo na več
načinov. Lahko jih uporabimo za krajše oglede, lahko predstavljajo del programa ekskurzij ali
pa jih uporabimo za eksperimentalno delo znotraj naravoslovnih dni. Značilnost učnih poti je,
da na čim manjšem prostoru prikažejo celoto naravnih in družbenih procesov v določeni
pokrajini (Kunaver, 1987, str. 39). Ker terensko delo in ekskurzije predstavljajo eno izmed
podpornih metod izkustvenega učenja, lahko učenci z obiskom učnih poti (v sklopu terenskega
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dela ali ekskurzije) pridobijo osebno izkušnjo, preko katere lahko že usvojeno znanje povežejo
s prakso (Marentič Požarnik, 2014, str. 125). Ko v sklopu ekskurzije učenci obiščejo pokrajino,
ki jim ni poznana, lahko z uporabo učne poti pridobijo strnjen vpogled v značilnosti pokrajine
in procese, ki se dogajajo okrog njih. Z obiskom učnih poti se učencem tako omogoči
razumevanje prostora, v katerem se nahajajo, zakonitosti razvoja in povezav med naravo in
človekom, prav tako pa analizo in sintezo.
Učne poti običajno potekajo na območju, ki je zanimivo z različnih vidikov (zgodovinskih,
naravoslovnih, geografskih), spremljajo pa jih tudi vodniki ali brošure, na katere lahko učenci
in učitelji navežejo svoja opazovanja in dejstva. Poleg tega so učne poti primerne za izvedbo
naravoslovnih dni, saj omogočajo medpredmetno povezovanje (kemija, biologija, zgodovina,
geografija, športna vzgoja), pri čemer učenci uporabljajo znanje, pridobljeno pri različnih
predmetih, in ugotavljajo povezavo med naravo in ljudmi (Kunaver, 1987, 39).
Ker je eden izmed glavnih vzgojno-izobraževalnih ciljev pri pouku geografije odkrivanje in
pojasnjevanje geografskih procesov in pojavov v naravi in družbi, so učne poti zelo primerne
za izvajanje geografskega terenskega dela. Ker je vsaka šola postavljena v specifičen geografski
prostor, lahko učenci s pomočjo neposrednega opazovanja, preučevanja in lastne aktivnosti
oblikujejo jasne predstave o svojem domačem okolju. Neposrednega vtisa o zunanji podobi
pokrajine se namreč ne da nadomestiti z nobenim drugim učilom ali učnim pripomočkom
(Bevc, 1997, str. 7–8).
Tudi pri predmetu zgodovina se lahko učenci veliko naučijo iz terenskega dela na učnih poteh.
Mnogo je namreč šol, ki imajo v bližini zanimive zgodovinske zgradbe (npr. baročne cerkve)
ali srednjeveška mestna jedra. Če so učne poti speljane tudi poleg takih elementov lokalne
zgodovine, lahko učitelj to izkoristi in primerne učne tematike izpelje kar na terenu (Kunaver,
2000, str. 27).
Po drugi strani imajo učitelji lahko težave pri uporabi učne poti, saj vsak vodnik ni primeren za
organizacijo naravoslovnih dni, poleg tega pa je lahko snov v vodnikih obdelana preveč
enostransko. Težava je lahko tudi v tem, da šole za mnoge učne poti, ki bi jih lahko izkoristile,
sploh ne vedo ali pa se premalo zavedajo njihove didaktične vrednosti. Prav tako se pogosto
zgodi, da za organizacijo in izvedbo terenskega dela zmanjka časa in je tako izbrane teme
učencem lažje predstaviti kar v učilnici (Kunaver, 1987, str. 41).
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3.3.

Dostopnost učnih poti

V Sloveniji lahko najdemo preko 100 različnih učnih poti, ki obravnavajo različne tematike in
pokrajinske značilnosti. Dostop do njih je omogočen vsem, saj na spletu lahko najdemo več
internetnih strani, ki z interaktivnimi zemljevidi in kratkimi opisi učnih poti omogočajo lažji
pregled in posledično lažjo izbiro primerne poti. Učitelji si tako lahko s pomočjo spletnih strani,
ki jih predstavljamo v nadaljevanju, pomagajo pri izboru najprimernejše učne poti v bližini
svoje šole ali na lokaciji načrtovane ekskurzije.

1.) Spletna stran Zavoda za gozdove Slovenije
Zavod za gozdove Slovenije je leta 2006 izdelal podroben seznam gozdnih učnih poti,
turističnih in drugih učnih poti po Sloveniji, ki je objavljen na njihovi spletni strani. Nanj so
uvrstili kar 96 učnih poti po vsej državi. V preglednici so učne poti razvrščene glede na ime
(npr. Gozdna učna pot Panovec), dolžino (npr. 1600 m), leto nastanka (npr. 1981), upravljalca
(npr. ZGS OE Tolmin), ciljno publiko in (ne)obstoječo možnost vodenja. Dodatno so s sivo
barvo označili tiste poti, ki so trenutno v upravljanju ali soupravljanju Zavoda za gozdove
Slovenije.
Slika 4: Primer preglednice

Vir: Gozdne učne poti, 2016.

Poleg preglednice lahko na spletni strani najdemo bolj podrobne opise učnih poti, ki jih upravlja
Zavod za gozdove Slovenije. Razdeljene so na 14 območnih enot, in sicer Tolmin, Bled, Kranj,
Ljubljano, Postojno, Kočevje, Novo mesto, Brežice, Celje, Nazarje, Slovenj Gradec, Maribor,
Mursko Soboto in Sežano. K opisom poti so priložena dodatna gradiva, kot so zgibanke,
vodniki po učnih poteh in zemljevidi poti (Gozdne učne poti, 2016).
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Slika 5: Primer opisa Pišeške učne poti

Vir: Pišeška gozdna pot, 2016.

2.) Spletna stran Ministrstva za okolje in prostor: Za ljubitelje narave
Spletna stran ministrstva za okolje in prostor nam poleg iskanja po muzejih, botaničnih vrtovih,
turističnih jamah in živalskih vrtovih omogoča tudi pregled učnih poti po Sloveniji. 118 učnih
poti je razdeljenih v 9 večjih regij2. Za primorsko regijo tako najdemo opise 20 učnih poti, za
notranjsko regijo 5 učnih poti, za gorenjsko regijo 19, za osrednjeslovensko regijo 14, za
kočevsko regijo 9, za Dolenjsko in Belo krajino 8, za Zasavje in Posavje 6, za Štajersko in
Koroško 30 ter za pomursko regijo 7 učnih poti. Na spletni strani si lahko pri izboru poti glede
na lokacijo učitelji pomagajo tudi z interaktivnim zemljevidom (Za ljubitelje narave, 2016).

2

Pri tem je zanimivo, da klasifikacija regij ne sledi ne naravnogeografskim enotam (alpske pokrajine,
predalpske pokrajine, dinarskokraške pokrajine, obsredozemske pokrajine in obpanonske pokrajine), ne
zgodovinskim deželam (Gorenjska, Dolenjska, Notranjska, Štajerska, Primorska, Koroška in Prekmurje) in niti
statističnim regijam (obalno-kraška, notranjsko-kraška, goriška, gorenjska, osrednjeslovenska, jugovzhodna
Slovenija, spodnjeposavska, zasavska, savinjska, koroška, podravska in pomurska) (Senegačnik, 2016, str. 14–
15; Statistične regije, 2017).
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Slika 6: Zemljevid učnih poti po Sloveniji

Vir: Za ljubitelje narave, 2016.

Vsaka pot je tudi natančno opisana. Iz opisa so razvidni dolžina in čas poti, izhodiščna točka,
višinska razlika in vsebinske točke, pripisano pa je tudi, če za pot obstaja vodnik ali zloženka.
Vsaka pot ima dodan tudi kontakt, preko katerega se je mogoče dogovoriti za voden ogled poti
(Za ljubitelje narave, 2016).
Slika 7: Primer opisa učne poti Škocjan

Vir: Učna pot Škocjan, 2016.
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3.) Spletna stran Učne poti – Natura 2000
Za bolj usmerjen izbor učnih poti nam ta spletna stran omogoča pregled nad 53 različnimi
učnimi potmi, ki v celoti ali deloma ležijo na območju Nature 2000. Preko interaktivnega
zemljevida je mogoče iskanje poti v bližini želene lokacije. S klikom na želeno učno pot se
prikaže stran Za ljubitelje narave (Ministrstvo za okolje in prostor), na kateri so zbrani kratki
opisi učnih poti. V opisih poti je zabeležena dolžina, število vsebinskih točk, čas trajanja in
kontakt – v primeru, če bi želeli vodenje po poti. Vse učne poti na seznamu so opremljene s
pojasnjevalnimi tablami (Učne poti, 2016).
Slika 8: Zemljevid učnih poti, ki segajo na območje Nature 2000

Vir: Učne poti, 2016.

Kljub temu, da je v Sloveniji veliko učnih poti, pa so te neenakomerno razporejene. Iz
zemljevida (gl. slika 4) je razvidno, da se večje število učnih poti nahaja ob vodotokih (npr.
Savi in Muri) ter ob naravnih znamenitostih (Kočevski gozd, Ljubljansko barje, Blejsko jezero
…). Pri izboru lokacije za izdelavo učne poti je zagotovo bistvenega pomena raznolikost
izbranega območja, saj se z učnimi potmi želi prikazati čim več različnih pojavov in procesov
v pokrajini ter njihove medsebojne povezave. Poleg tega je pomembna tudi sama dostopnost
učne poti, saj se obiskovalci raje odločijo za lažje dostopne poti, ki so namenjene širši publiki.
Predvidevamo, da je to tudi eden izmed razlogov, zakaj na zemljevidu lahko opazimo
29

pomanjkanje učnih poti v severozahodnem delu Slovenije, kjer že sam relief predstavlja
določeno oviro. Ker velik del obiskovalcev učnih poti predstavljajo naključni obiskovalci, se
večje število učnih poti nahaja tudi ob bolj turističnih lokacijah (Piran, Kranjska gora, Blejsko
jezero …).
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4. Domači kraj v učnih načrtih
Ker nas je zanimalo, koliko se domačemu kraju posvečajo v osnovnih šolah, smo pregledali
učne načrte. Odločili smo se za pregled učnih načrtov obveznih predmetov Zgodovina,
Geografija in Družba ter učne načrte izbirnih predmetov Raziskovanje domačega kraja in
varstvo njegovega okolja, Odkrivajmo preteklost svojega kraja, Turistična vzgoja in Okoljska
vzgoja. Poleg izbranih predmetov se učenci lahko spoznavajo z domačim krajem tudi pri
predmetu Slovenščina, saj je pri poučevanju književnosti velik poudarek na poznavanju
pesnikov in pisateljev, ki so bili rojeni v kraju šole ali bližnji okolici. S spoznavanjem njihovih
življenj in del se učenci lahko veliko naučijo o svojem domačem kraju, ker pa predpostavljamo,
da v učnem načrtu za slovenščino ne bomo našli veliko učnih ciljev v povezavi z domačim
krajem, se za analizo tega učnega načrta nismo odločili. Pri izbranih predmetih smo izpostavili
samo učne cilje, ki se neposredno navezujejo na temo domači kraj in pokrajina. Pri tem se
zavedamo, da se še mnogo drugih učnih ciljev lahko doseže z vključevanjem domače pokrajine,
a je povsem odvisno od posameznega učitelja, če se za to odloči ali ne.

4.1.

Obvezni predmeti

4.1.1. Družba
Poudarek predmeta je na spoznavanju razmerja med posameznikom, družbo in naravnim
okoljem, pri čemer gre za spoznavanje in vrednotenje okolja. Učenci imajo obvezni predmet
Družba na urniku v 4. in 5. razredu, skupaj pa je predmetu namenjenih 175 ur (Budaner et al.,
2011, str. 4).
Pri pregledu učnega načrta smo med 24 splošnimi cilji odkrili 3 cilje (12,5 %), ki se neposredno
nanašajo na domačo pokrajino, v treh različnih vsebinskih sklopih:
»Učenci:
-

poglabljajo razumevanje svojih osebnih značilnosti ter prepoznavajo vloge, ki jih imajo
v različnih skupinah in skupnostih, spoznavajo, kako pomembno je za posameznika, da
je povezan s člani družine, ljudmi v šoli, lokalni skupnosti in širšem okolju, (...)

-

širijo prostorsko orientacijo od domačega kraja, domače pokrajine na Slovenijo,
Evropo in svet (informativno), (…)
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-

učenci spoznavajo življenje ljudi v preteklosti (zlasti domači pokrajini) in ga primerjajo
z današnjim življenjem« (Budaner et al., 2011, str. 5–6).

Med 36 operativnimi cilji za 4. razred se jih kar 9 (25,0 %) nanaša na domačo pokrajino:
»Učenci:
-

se orientirajo na različnih skicah, kartah, zemljevidih (domači kraj/domača pokrajina),
znajo brati podatke (besedni, količinski, simbolični podatki), (…)

-

poznajo naravne osnove za nastanek in razvoj domačega kraja za življenje ljudi, (…)

-

razumejo vlogo posameznika v skupnosti pri skrbi za urejenost domačega kraja,

-

vrednotijo urejenost domačega kraja z vidika različnih potreb ljudi, varovanja okolja
ter naravne in kulturne dediščine;

-

spoznajo naravne značilnosti domače pokrajine (relief, vode, prst, podnebje, kamnine,
tla, rudnine),

-

opišejo nekatere značilnosti in razlike med naselji v domači pokrajini (občinsko
središče, mesto, vas),

-

spoznajo vlogo gospodarskih in drugih dejavnosti v domači pokrajini,

-

spoznajo preteklost domačega kraja/domače pokrajine skozi življenje ljudi in jo
primerjajo z današnjim življenjem,

-

spoznajo naravno in kulturno dediščino domačega kraja/domače pokrajine in razumejo,
zakaj moramo skrbeti zanjo« (Budaner et al., 2011, str. 8–9).

Med 36 operativnimi cilji za 5. razred pa najdemo le 1 cilj (2,7 %), ki se navezuje na domačo
pokrajino:
»Učenci:
-

se orientirajo z različnimi zemljevidi (domača pokrajina, Slovenija, Evropa, svet)«
(Budaner et al., 2011, str. 9).

Pri pregledu učnega načrta smo pod poglavjem Didaktična priporočila kot priporočeno
strategijo odkrili izkustveno učenje. Učni načrt pri tem navaja, da je treba pri procesu
izkustvenega učenja izpeljati vse njegove faze (načrtovanje, uvod, dejavnosti, analizo, povzetek
in prenos ter vrednotenje), saj s tem učenci povežejo neposredno izkušnjo, opazovanje,
spoznavanje in ravnanje v neločljivo celoto. Kot osrednja metoda izkustvenega učenja je
izpostavljena igra vlog, pri kateri lahko učenci v bolj ali manj strukturiranih situacijah rešujejo
konkretna vprašanja (Budaner et al., 2011, str. 14).
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4.1.2. Zgodovina
Zgodovina je obvezni predmet, ki ga učenci obiskujejo v 6., 7., 8. in 9. razredu. Skupno je v teh
štirih letih zgodovini namenjeno 239 ur. Namen pouka zgodovine je, da pri učencih vzbudi
zanimanje tako za svetovno zgodovino kot za zgodovino slovenskega naroda in prostora. V ta
namen učenci pri urah zgodovine spoznavajo in proučujejo pomembnejše zgodovinske
dogodke, procese in pojave iz lokalne, regionalne, slovenske, evropske in svetovne zgodovine
(Kunaver et al., 2011, str. 4).
Izmed 23 splošnih ciljev, zapisanih v učnem načrtu, se 1 (4,4 %) navezuje na domačo pokrajino:
»Učenci so zmožni:
-

na primerih iz krajevne zgodovine presojati pomen ohranjanja in varovanja kulturne
dediščine, ter razviti odgovoren odnos do okolja« (Kunaver et al., 2011, str. 6).

Nekaj več jih najdemo med operativnimi cilji. Med 42 cilji za 6. razred lahko najdemo 4
operativne cilje (9,5 %) pod izbirno temo Kulturna dediščina:
»Učenci
-

na primerih iz krajevne zgodovine opišejo pomen ohranjevanja kulturne dediščine,

-

oblikujejo svoj načrt za ohranitev izbranega kulturnozgodovinskega spomenika iz
domačega kraja, (…)

-

na primerih iz krajevne zgodovine opišejo najbolj znane šege in navade,

-

zberejo podatke o domačih obrteh, ki so se ohranile do danes« (Kunaver et al., 2011,
str. 9).

Ti štirje operativni cilji pod izbirno temo v 6. razredu, so edini v celotnem učnem načrtu, ki se
neposredno nanašajo na domači kraj oz. pokrajino. Med operativnimi cilji za 7., 8. in 9. razred
nismo našli nobenega.
V poglavju Didaktična priporočila lahko zasledimo priporočilo, naj učitelji vključujejo v pouk
čim več primerov iz lokalne, regionalne in narodne zgodovine. Prav tako je predlagana uporaba
raznovrstnih didaktičnih pristopov, med katerimi najdemo tudi zgodovinsko terensko delo
(Kunaver et al., 2011, str. 40–41).
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4.1.3. Geografija
Geografija je obvezni predmet, ki ga učenci obiskujejo v 6., 7., 8. in 9. razredu osnovne šole. V
vseh letih skupaj je predmetu namenjenih 221,5 ur. Namen pouka geografije je, da učencem
pomaga pridobiti spretnosti in sposobnosti za orientacijo in razumevanje ožjega in širšega
okolja, s čimer učenci oblikujejo tudi pozitiven odnos do narave, sočloveka in družbe (Kolnik
et al., 2011, str. 4).
Med 24 splošnimi cilji, ki jih lahko najdemo v učnem načrtu, se jih kar 6 (25,0 %) nanaša na
domačo pokrajino:
»Učenci pri pouku geografije razvijejo spoznavanje 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, (…)

-

pomembnejših geografskih pojavov in procesov v domači regiji (v domačem kraju,
občini) (lokalna raven), državi (regionalna raven) in na svetu (planetarna raven) z
vidika časovnih sprememb, da bi spoznali, da je vse v nenehnem spreminjanju (procesni
vidik)« (Kolnik et al., 2011, str. 6).

»Učenci pri pouku geografije razvijajo spretnosti:
-

osnovnega geografskega proučevanja in raziskovanja domače pokrajine in Slovenije
ter sposobnost za uspešno vključevanje v odločanje o njunem razvoju,

-

za vrednotenje protislovij v okolju (lokalnem, regionalnem, planetarnem) sodobnega
sveta, obenem pa se usposabljajo za prepoznavanje nujnosti trajnostnega razvoja ter
odgovornosti do ohranjanja fizičnih in bioloških življenjskih razmer za prihodnje
generacije« (Kolnik et al., 2011, str. 6).

»Učenci pri pouku geografije razvijajo vrednote, ki prispevajo k:
-

zanimanju za družbene potrebe, reševanju skupnih trajnostnih prostorskih vprašanj na
lokalni, nacionalni, regionalni in planetarni ravni, (…)

-

reševanju lokalnih, regionalnih in planetarnih vprašanj po načelih trajnostnega razvoja
in načelih Svetovne deklaracije o človekovih pravicah« (Kolnik et al., 2011, str. 7).
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Od 47 operativnih ciljev za 6. razred osnovne šole se 4 (8,5 %) navezujejo na domačo pokrajino:
»Učenec:
-

se usposablja za uporabo komunikacijskih, miselnih, praktičnih in socialnih veščin za
raziskovanje geografskih vprašanj na lokalni, regionalni in planetarni ravni,

-

razvija sposobnost za osnovna proučevanja in raziskovanja pokrajine (lokalne,
regionalne) ter sposobnost za vključevanje v odločanje o njenem razvoju, (…)

-

izdela svoj reliefni zemljevid in panoramsko skico domače pokrajine, (…)

-

pridobiva prostorske predstave o domačem kraju, pokrajini in državi« (Kolnik et al.,
2011, str. 8–10).

Pri operativnih ciljih za 9. razred najdemo še 2 cilja (3,8 %) v povezavi z domačo pokrajino:
»Učenec:
-

na primeru domače regije se uri in usposablja za uporabo preprostih metod
raziskovalnega dela na lokalnem in regionalnem območju ter razvija sposobnost za
vključevanje v odločanje o njihovem razvoju, (…)

-

na primeru statističnih podatkov domačega ali večjega bližnjega naselja opiše
narodnostno sestavo prebivalstva Slovenije« (Kolnik et al., 2011, str. 16–18).

V didaktičnih priporočilih je zapisano, da učenci lahko določena deklarativna znanja, kot so
topografija, tipi poselitve, sestava prebivalstva ali pokrajinska členitev, pridobijo tudi z
neposrednimi izkušnjami, saj živijo na določenem geografskem območju. Učenci lahko tako v
učilnici v naravi ali s terenskim delom razvijejo sposobnosti uporabe preprostih metod
geografskega raziskovanja (opazovanje, merjenje, anketiranje in intervju …). Naloga učitelja
je torej, da v okviru rednega učnega programa večkrat izvede terensko delo in ekskurzijo
(Kolnik et al., 2011, str. 29–32).

4.2.

Izbirni predmeti

4.2.1. Turistična vzgoja
Turistična vzgoja je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Namen
predmeta je, da učencem oblikuje pozitiven odnos do turizma in turistov. S predmetom
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turistična vzgoja učenci nadgrajujejo znanje, ki so ga pridobili pri zgodovini, geografiji,
slovenščini in tujih jezikih (Cigler et al., 2004, str. 5).
Med 9 splošnimi cilji, ki so v učnem načrtu za predmet Turistična vzgoja, se kar 4 (44,4 %)
nanašajo na domači kraj:
»Učenci:
-

na primeru domačega kraja spoznavajo turizem kot spreminjajoč se razvojni pojav,
družbeno gibanje in gospodarsko dejavnost, pomembno za razvoj Slovenije,

-

seznanjajo se z osnovami za razvoj turizma v domačem kraju (pokrajini) in v Sloveniji,

-

spoznavajo in vrednotijo naravne, družbene, gospodarske in politične osnove za razvoj
turizma, zlasti naravno in kulturno dediščino v domačem okolju in v Sloveniji in ob tem
pridobivajo nacionalno samozavest in ponos,

-

odkrivajo in vrednotijo tiste sestavine življenja v domačem kraju in regiji, ki bi lahko
obogatile obiskovalce in tudi njih same,

-

se vključujejo v turistično življenje domačega kraja in pri tem spoznavajo ljudi in
ustanove, ki se ukvarjajo s turizmom in živijo od njega« (Cigler et al., 2004, str. 6).

Tudi med 42 operativnimi cilji je 8 (18,0 %) takih, ki se navezujejo na domači kraj:
»Učenec:
-

opisuje razvoj turizma v domačem kraju, (…)

-

na primeru iz domače regije opredeljuje relief kot pogoj za razvoj turizma, (…)

-

vrednoti pomen vode v domači pokrajini za razvoj turizma, (…)

-

našteje primere spomenikov, pomembnih za razvoj turizma v domači pokrajini,

-

našteje primere turističnih prireditev v domači pokrajini in v Sloveniji, ki temeljijo na
dediščini, (…)

-

na zemljevidu pokaže prometne povezave domačega kraja z najbližjimi turističnimi
središči, (…)

-

opiše vpliv turizma na gospodarstvo domačega kraja,

-

na konkretnih primerih iz domačega kraja razloži pozitivne in negativne učinke turizma
na življenje v kraju« (Cigler et al., 2004, str. 7–10).

V specialnodidaktičnih priporočilih je zapisano, da naj pri predmetu Turistična vzgoja pouk
poteka v učilnici, kljub temu pa je za dosego ciljev predmeta potrebno, da učenci teorijo, ki jo
pridobijo v učilnici, povežejo s prakso v okolju, ki ga dobro poznajo. Priporočeno je, da se čim
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več pouka izvede na terenu, kjer učenci z raziskovalnimi metodami samostojno oblikujejo
sklepe in jih kasneje predstavijo (Cigler et al., 2004, str. 15).

4.2.2. Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja
Izbirni predmet Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja lahko učenci
izberejo v 9. razredu osnovne šole. Namenjeno mu je 32 šolskih ur. Gre za povezavo dveh
izbirnih predmetov, Življenje človeka na Zemlji (7. razred) in Raziskovanje domačega kraja in
varstvo njegovega okolja, ki se sicer povezujeta z vsebinami Geografije kot obveznega
predmeta, jih razširjata in poglabljata. Izbirni predmet lahko učenec obiskuje eno ali obe leti.
Ker v 9. razredu osnovne šole učenci podrobneje spoznajo Slovenijo, je tudi izbirni predmet
usmerjen v raziskovanje domačega kraja. Učenci se tako preko 3 glavnih tematik
(naravnogeografske značilnosti, družbenogeografske značilnosti, varstvo okolja ter varstvo
naravne in kulturne dediščine) podrobneje spoznavajo z domačim krajem. V sklopu tega
predmeta se učenci pripravljajo tudi na tekmovanje iz znanja geografije (Kunaver et al., 2004,
str. 5).
Izmed 12 splošnih ciljev, ki so zapisani v učnem načrtu, se 1 (8,3 %) neposredno navezuje na
domači kraj:
»Učenci pri predmetu:
-

razširijo osnovno znanje o naravnogeografskih in družbenogeografskih pojavih ter
procesih v svetu in domačem kraju predvsem s študijem primerov« (Kunaver et al.,
2004, str. 6).

Od 20 operativnih ciljev se jih kar 19 (95 %) nanaša neposredno na domači kraj, le eden pa je
usmerjen izključno v pripravo na tekmovanje iz geografije:
»Učenci:
-

preučujejo geološke značilnosti (kamninsko sestavo),

-

preučujejo reliefne značilnosti s posebnim poudarkom na najbolj značilnih oblikah
površja,

-

opravljajo meteorološka merjenja na šolskih meteoroloških postajah,

-

preučujejo talne značilnosti,

-

preučujejo značilnosti rastlinstva (s posebnim poudarkom na gozdovih),
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-

preučujejo tekoče in stoječe vode ter njihovo varovanje,

-

ugotavljajo, kam odtekajo odpadne vode,

-

preučujejo oskrbo s pitno vodo,

-

preučujejo gibanje prebivalstva (rast prebivalstva, selitve),

-

preučujejo sestavo prebivalstva,

-

preučujejo nekdanje in sedanje običaje prebivalstva,

-

preučujejo gospodarske dejavnosti (primarne, sekundarne, terciarne, kvartarne) in
zaposlenost prebivalcev s posebnim poudarkom na najbolj značilnih dejavnostih,

-

preučujejo nekdanjo in današnjo izrabo obdelovalne zemlje,

-

preučujejo oskrbo prebivalstva v domačem kraju,

-

preučujejo prometno funkcijo območja, kraja in posameznih delov naselja,

-

preučujejo spremembe pokrajine zaradi delovanja človeka v preteklosti in zaradi
novejšega delovanja,

-

ugotavljajo stopnjo in vrste ogroženosti narave ter ukrepe za varovanje naravnega
okolja,

-

preučujejo odlagališča odpadkov,

-

evidentirajo naravne in kulturne spomenike ter ugotavljajo njihov pomen« (Kunaver et
al., 2004, str. 11–12).

V specialnodidaktičnih priporočilih učnega načrta je zapisano, da naj učitelj pouk organizira
tako, da učenci cilje dosegajo z lastnim delom. Domači kraj naj učenci raziskujejo z metodami
terenskega dela (opazovanje, merjenje, kartiranje, anketiranje, orientacija), pri tem pa naj se
navajajo na uporabo kartografskega gradiva (Kunaver et al., 2004, str. 14).

4.2.3. Odkrivajmo preteklost svojega kraja
Izbirni predmet Odkrivajmo preteklost svojega kraja lahko učenci obiskujejo v 7. ali 8. razredu
osnovne šole. Namenjeno mu je 35 ur. Izbirni predmet je sestavljen iz štirih tematskih sklopov
(Srednjeveške zgodbe, Kako smo potovali?, Slovenci kot vojaki in Selitve skozi zgodovino), ki
se vsebinsko povezujejo z obveznim predmetom Zgodovina. Glede na lego šole si učitelj izbere
dva tematska sklopa, preko katerih učenci podrobno spoznajo zgodovino svojega kraja
(Balkovec et al., 2004, str. 3).
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Od 15 splošnih ciljev, ki jih lahko zasledimo v učnem načrtu, se 1 (6,7 %) nanaša neposredno
na domači kraj:
»Učenci:
-

na primerih iz krajevne zgodovine presojajo pomen ohranjanja kulturne dediščine«
(Balkovec et al., 2004, str. 4).

Med 166 operativnimi cilji pa je takih ciljev 26 (1,6 %):
»Učenci:
-

raziščejo življenje in delo ene izmed znanih fevdalnih rodbin, povezanih z domačim
krajem, mestom ali pokrajino, (…)

-

na primeru sklepajo o pomenu gradnje prometnega omrežja za razvoj domačega kraja
ali mesta,

-

v obliki študijskega primera preiskujejo najpomembnejšo obliko kopenskega prometa v
domačem kraju, (…)

-

na primeru domačega kraja preiščejo vlogo gostiln v prometu, (…)

-

poiščejo in zapišejo ljudska poimenovanja in drugo izročilo povezano z vodnim
prometom v domačem kraju, (…)

-

na primeru domačega kraja preiščejo vlogo hospicev, gostiln, hotelov, motelov, hostlov
skozi zgodovino, (…)

-

v domačem kraju ali njegovi bližnji okolici poiščejo ostanke ali spomenik iz 1. svetovne
vojne in o tem napišejo poročilo, (…)

-

s pomočjo virov poimenujejo vojaške spopade v 2. svetovni vojni v bližini domačega
kraja,

-

opišejo pomen najpomembnejšega spopada v bližini domačega kraja za nadaljnji
pomen vojne,

-

razlikujejo med vojaškimi formacijami, ki so delovale na slovenskem ozemlju in v okolici
domačega kraja in razločijo cilje in način njihovega delovanja, (…)

-

pojasnijo vlogo civilnega prebivalstva v osamosvojitveni vojni in v obliki kronike
zapišejo pomembne dogodke iz tega časa v domačem kraju, (…)

-

s primeri, ki jih poiščejo sami ponazorijo, v katerih selitvenih tokovih je bil udeležen
domači kraj ali mesto do druge svetovne vojne,

-

s pomočjo podatkov, ki jih zberejo na terenu, v arhivu, v muzeju ali knjižnici preiščejo
posledice selitev v domačem kraju ali mestu do druge svetovne vojne,
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-

na izbranih življenjskih zgodbah osvetlijo, kako je bilo prebivalstvo domačega kraja
vključeno v pojav izseljevanja in zdomstva po drugi svetovni vojni,

-

primerjajo vzroke izseljevanja iz domačega kraja z vzroki izseljevanja Slovencev sploh,

-

razložijo poklicno, socialno in spolno strukturo izseljencev iz domačega kraja v
posameznih obdobjih od konca 19. stoletja dalje,

-

opredelijo oblike izseljevanja iz domačega kraja (zakonito/nezakonito, posamezno/v
skupinah, sezonsko),

-

navedejo pomembne domačine v pojavu selitev od konca 19. stoletja dalje, (…)

-

preiščejo vzroke in obseg selitev iz domačega kraja v sosednje kraje in mesta nekoč in
danes zaradi zaposlitve, šolanja, porok, boljših stanovanjskih razmer ipd., (…)

-

na temelju zgodovinskih virov opredelijo obseg udeležbe otrok v pojavu selitev na
Slovenskem in v domačem kraju med obema vojnama,

-

na primeru ukradenih otrok razložijo vojno divjanje na Slovenskem in zapišejo
morebitne primere v domačem kraju,

-

opredelijo obseg udeležbe otrok v političnih in ekonomskih selitvah po drugi svetovni
vojni na Slovenskem in v domačem kraju in zapišejo značilne življenjske zgodbe, ki so
jih odkrili in raziskali,

-

po razpoložljivi literaturi opredelijo odnose med staroselci in alpskimi Slovani v
zgodnjem srednjem veku in v domačem kraju preiščejo, ali na staroselce spominjajo
krajevna in ledinska imena ali ljudsko izročilo,

-

razložijo etnične posledice srednjeveške kolonizacije za slovensko narodnostno ozemlje
in na izbranem primeru iz krajevne zgodovine odnose med etnično raznolikim
prebivalstvom, (…)

-

primerjajo obdobje prve in druge svetovne vojne v domačem kraju glede odnosa
domačinov do vojnih ujetnikov in beguncev, (…)

-

na primeru domačega kraja primerjajo in razložijo odnose med narodnostno različnim
prebivalstvom kot posledico nastanka prve in druge Jugoslavije,

-

osvetlijo in na izbranih primerih ponazorijo vlogo domačega kraja v sodobnih selitvenih
tokovih v Evropi in po svetu« (Balkovec et al., 2004, str. 8–22).

V specialnodidaktičnih priporočilih je zapisano, da se priporoča raziskovanje zgodovine
domačega kraja tudi v obliki sodelovalnega učenja, projektnega dela in terenskega dela z
vključevanjem muzejev in arhivov (Balkovec et al., 2004, str. 32).
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4.2.4. Okoljska vzgoja
Okoljska vzgoja je triletni izbirni predmet, ki ga učenci lahko obiskujejo v 7., 8. in 9. razredu
osnovne šole. Vsako leto je predmetu namenjenih 35 ur. Izbirni predmet temelji na spodbujanju
okoljske pismenosti, pri čemer učenci pridobivajo razumevanje o okoljskih pojavih in
problemih, njihovih vzrokih in načinih reševanja (Marentič Požarnik et al., 2004, str. 5).
Med 14 splošnimi cilji, ki jih zasledimo v učnem načrtu, se 2 (14,3 %) nanašata neposredno na
domači kraj:
»Učenci:
-

poznajo in povežejo najpomembnejše podatke o stanju okolja v domačem okolju, v
Sloveniji in svetu ter trende na tem področju, (…)

-

razvijajo osnovna stališča in vrednote (spoštovanje naravne in kulturne dediščine,
obzirnost, varčnost, solidarnost), potrebne za varovanje in izboljšanje (svojega
neposrednega in širšega) okolja ter za njegovo ohranjanje prihodnjim rodovom«
(Marentič Požarnik et al., 2004, str. 7).

Med 58 operativnimi cilji se jih 7 (12,1 %) navezuje na domači kraj:
»Učenec:
-

pozna glavne porabnike in onesnaževalce vode (v domačem kraju, v Sloveniji),

-

pozna stanje vode v svojem okolju (tekoče, stoječe vode, mokrišča, morje …), vrste in
stopnjo ogroženosti ter omejenost virov čiste vode, (…)

-

predlaga in uveljavi ukrepe za varčevanje z vodo v šolskem, domačem okolju, spremlja
učinke, (…)

-

spozna najpomembnejše podatke o stanju zraka v lastnem okolju,

-

spozna kako pride do onesnaženosti in stopnjo onesnaženosti zraka zaradi človekovih,
posegov v svojem okolju in Sloveniji, (…)

-

pozna glavne onesnaževalce zraka v domačem okolju in Sloveniji, (…)

-

kritično ovrednoti različne scenarije razvoja človeštva, Slovenije in domače regije«
(Marentič Požarnik et al., 2004, str. 8–10).

Didaktična priporočila kot osrednji namen predmeta navajajo ustvarjanje okoljsko pomembnih
izkušenj v lastnem okolju. V ta namen je izpostavljena pomembnost neposrednega čustvenega

41

in čutnega doživljanja okolja skozi okoljsko pomembne akcije v krajevnem okolju, učne poti,
ekskurzije in terensko delo (Marentič Požarnik et al., 2004, str. 19).

4.3.

Analiza učnih načrtov

Pri pregledu učnih načrtov smo ugotovili, da so učni cilji, ki se navezujejo neposredno na
domači kraj in pokrajino, zelo neenakomerno razporejeni tako med predmeti kot tudi med
razredi. Pri obveznih predmetih smo največ takih ciljev našli v učnem načrtu za predmet
Družba, ki ga učenci obiskujejo v 4. in 5. razredu. V četrtem razredu se tako kar 25 % (9 od 36)
operativnih učnih ciljev navezuje na tematiko domačega kraja in pokrajine, v petem razredu pa
je ta delež manjši, saj se na to tematiko nanaša le še 2,7 % (1 od 36) učnih ciljev. Pri Geografiji
smo učne cilje s to tematiko našli v šestem razredu (12,8 % oz. 4 od 47 ciljev) in v devetem
razredu (3,8 % oz. 2 od 52 ciljev), medtem ko jih v sedmem in osmem razredu ni. Pri Zgodovini
so bili v šestem razredu taki cilji štirje (9,5 % oz. 4 od 42 ciljev), pri čemer so bili vsi operativni
cilji na to tematiko vpisani pod izbirno temo, tako da je odvisno od posameznega učitelja, ali jo
izbere ali ne. V sedmem, osmem in devetem razredu se pri predmetu Zgodovina niti en
operativni cilj ne nanaša na izbrano tematiko.
Več ciljev na to temo najdemo med izbirnimi predmeti. Pri predmetu Raziskovanje domačega
kraja in varstvo njegovega okolja se tako kar 95 % (19 od 20) operativnih ciljev nanaša na
izbrano tematiko. Nižji delež takih operativnih ciljev najdemo pri predmetih Odkrivajmo
preteklost svojega kraja (15,7 % oz. 26 od 166 ciljev) in Turistična vzgoja (19 % oz. 8 od 42
ciljev). Najnižji delež operativnih ciljev z izbrano tematiko pa ima predmet Okoljska vzgoja
(12,1 % oz. 7 od 58 ciljev).
Če povzamemo, to pomeni, da učenci lahko v času svojega šolanja na osnovni šoli pridobijo
zelo podrobno znanje o domačem kraju, vendar le, če se za to sami odločijo. Pri obveznih
predmetih, kot sta Zgodovina in Geografija, je namreč povsem odvisno od učitelja, ali se odloči
vključiti tematiko domačega kraja v svoje ure. Res je, da se učenci pri Družbi bolj posvetijo
domačemu kraju, a tu nastopi vprašanje, ali se je v četrtem in petem razredu smiselno spoznavati
z reliefnimi značilnostmi in prstmi domačega kraja, glede na to, da učenci še niso usvojili osnov
geografije, ki jih pridobijo v šestem razredu osnovne šole.
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5. Zgodovinski oris mesta Kranj
V tempoglavju podajamo krajši oris zgodovine mesta Kranj od prve poselitve naprej. V pregled
zgodovine smo vključili vse tematike, ki so kasneje uporabljene pri učni poti. Strnjen oris
zgodovine mesta tako lahko služi kot dodatno gradivo za uporabnike učne poti.

5.1.

Od prve poselitve do zgodnjega srednjega veka

Območje, na katerem danes stoji mesto Kranj, je bilo zaradi svoje strateške lege poseljeno že
zelo zgodaj. Sprva so na poselitev v času mlajše kamene dobe nakazovali le ostanki naselbine
in grobišča v Drulovki, leta 2010 pa so arheologi na območju Pungerta odkrili dele keramičnega
posodja, ki dokazujejo, da je bila poselitev v tem delu Kranja prisotna že 4000 let pred našim
štetjem (Hanc, 2011).
Večja naselbina se je razvila v času stare železne dobe kot posledica priseljevanja novih
prebivalcev. Arheološka odkritja žganih grobov kažejo, da se je tedaj naselbina raztezala čez
celotno območje današnjega starega mestnega jedra, segala pa je vse do pobočja ob levem bregu
Save in na prostor, kjer danes stoji hotel Creina. Kljub temu, da je velikost naselbine v
naslednjih stoletjih nihala, se je poselitev neprekinjeno nadaljevala vse do prihoda Rimljanov
(Leben, Sagadin, 2008, str. 5).
S širjenjem rimskega imperija je območje današnjega Kranja prešlo pod vpliv Rimljanov. Na
začetku le posredno, s trgovanjem, leta 15 pred našim štetjem pa je ozemlje osvojil cesar Avgust
in ga pravno priključil provinci Panoniji (Valič, 1960, str. 31). Rimljanov ravninsko ozemlje
brez pomembnejših naravnih bogastev, ki bi se jih dalo izkoriščati, ni posebej zanimalo, tako
da se tam ni razvila večja mestna naselbina, temveč le cestna postaja (Žontar, 1939, str. 10).
Kljub temu, da Kranj ni bil vezan na glavno cesto, ki je vodila iz Ogleja proti Emoni in Poetoviu,
pa je mimo vseeno tekla stara tovorniška pot. Ta je vodila mimo Medvod, preko Sorškega polja
in pod Kranjem prečkala strugo reke Save, nato pa se je nadaljevala preko Ljubelja v Virunum
(Pibernik, 2000, str. 6; Valič, 1960, str. 31). Na rimsko prisotnost opozarja več arheoloških
odkritij; obzidja, nagrobniki, delci keramike in ostanki orožja. Tudi v pisnih virih najdemo
zapise o tedanji poselitvi. Anonimni geograf iz Ravene, ki se je opiral na starejše pisce, v svojih
zapisih omenja cestno postajo Carnium, ki pa na pomembnosti pridobi šele v času razpada
rimskega imperija (Žontar, 1939, str. 11; Pibernik, 2000, str. 6).
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Razpad rimskega cesarstva in preseljevanje ljudstev sta povzročila, da je pomen naselbine
ponovno narasel. Predvsem je do izraza prišla njena vojaško strateška lega, saj je bilo prehodov
ljudstev vedno več (Pibernik, 2000, str. 6). Sprva je imela naselbina na prehodu iz 5. v 6. stoletje
pomemben pomen za Gote, saj je s svojo lego zapirala stranske vhode v Italijo. Po porazu
Gotov, leta 536, so območje Kranja prevzeli Bizantinci, a že čez dobrih deset let so ga osvojili
Langobardi. Ti so tu ustvarili pomembno oporišče in ozemlje v lasti obdržali vse do 7. stoletja
(Avguštin, 1999, str. 24–26).
Ne Goti ne Langobardi niso veliko vplivali na razvoj naselbine, veliko večjo vlogo pri tem so
imeli Slovani, ki so se tam naselili na prehodu iz 6. v 7. stoletje. Njihov prodor proti zahodu in
jugozahodu je pomenil, da so postopoma pričeli opuščati langobardske postojanke na
Gorenjskem, vključno s Carniumom. Slovane je kot poljedelce bolj privlačila zemlja, primerna
za poljedelstvo, tako da jim poselitev antične naselbine ni bila tako zanimiva. Vseeno pa so
izkoristili obrambno lego in postavili utrdbo, na katero se je kasneje vezalo tudi naselje. Ker je
bil glavni gradbeni material les, se je ohranilo le malo dokazov o velikosti naselbine (Avguštin,
1999, str. 24–28).
Do večjih sprememb je nato prišlo v drugi polovici 8. stoletja, ko so z vzhoda pričeli prodirati
Franki in si podredili slovanska in obrska plemena (Žontar, 1939, str. 12). Leta 791 je bilo
zgornje Posavje (Carniola) tako priključeno frankovski državi, kasneje, in sicer po uporu
Ljudevita Posavskega, pa je Gorenjska postala del Posavske marke (Žibert, Rogelj, 2006, str.
10). Franki so z vključitvijo plemenskih državic, ki so bile do tedaj le deloma odvisne, želeli
pospešiti uvedbo frankovskega gospodarskega in pravnega reda. Boji z drugimi ljudstvi so
uresničitev teh želja zadržali za skoraj sto let, tako da je do ponovne vzpostavitve oblasti prišlo
šele leta 955 (Žontar, 1939, str. 12).
Kranj ali Creina je v drugi polovici 10. stoletja postal sedež novoustanovljene krajine Carniole
(Kranjske krajine). Ta je obsegala Gorenjsko, Ljubljansko kotlino in vzhodno Notranjsko. Iz
tega časa izhaja tudi prva pisna omemba kraja v briksenških tradicijskih listinah iz leta 1060, v
katerih se omenja utrdba briksenških škofov v Kranju ali Creini, kot se je kraj takrat imenoval.
Naselbina se je razvila na mestu nekdanjega Carniuma in postala politično, sodno in upravno
središče, služila pa je tudi kot izhodišče za vojne pohode proti Madžarom v 10. in 11. stoletju
(Žibert, Rogelj, 2006, str. 10; Žontar, 1939, str. 12–14).
Ozemlje Kranjske kotline je bilo po germanski osvojitvi razdeljeno med različne cerkvene
dostojanstvenike in plemiške rodbine (Žibert, Rogelj, 2006, str. 11). Leta 1093 je mejna grofija,
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in s tem tudi Kranj, prešla pod oblast oglejskega patriarha, ta pa jo je v prvi polovici 12. stoletja
predal grofom Andeškim kot uradni fevd deželnega grofovstva (Žontar, 1939, str. 17). Ker
srednjeveška mesta niso predstavljala le ekonomskih središč, temveč so bila tudi utrdbe, so
Andeški v začetku 13. stoletja za utrditev svojih posesti na Kranjskem ustanovili dve mesti –
Kamnik in Kranj. Meščani Kranja so tako prvič omenjeni že leta 1221, dobrih 30 let kasneje,
leta 1256, pa je omenjeno tudi mesto Kranj kot civitas Creinburg3 (Leben, Sagadin, 2008, str.
9–10). Andeški so takrat mestu podelili mestne pravice, privilegije in svoboščine, mesto pa je
od njih prevzelo tudi grb, rdečega orla na modrem polju (Žibert, Rogelj, 2006, str. 11).
Sredi 13. stoletja je Kranj tako že prava mestna naselbina, ki prične razvijati tudi mestno
samoupravo. Na začetku so bili vsi meščani organizirani v t. i. občini ali srenji. Poleg nje je za
pravni red pod oblastjo deželnega kneza skrbel mestni sodnik, katerega naloge je vse do leta
1423 opravljal deželnoknežji uradnik, kasneje pa so ga lahko izbrali meščani sami. Na koncu,
sredi 14. stoletja, se je razvil še mestni svet (Žibert, Rogelj, 2006, str. 12).
V tem času se je pričela postopoma oblikovati podoba mestnega jedra. Ker je preko Gorenjske
tekla pomembna trgovska pot, se je tudi v Kranju razvilo pomembno tržno središče. Na
najširšem delu mesta, današnjem Glavnem trgu, se je najprej razvilo tržišče z zasilnimi
kolibami, ki so jih kasneje nadomestile trajnejše lesene hiše. Ker so bile umaknjene od ceste,
da stojnice ne bi bile v napoto vozovom, se je v središču izoblikoval pravokoten tržni prostor.
Okrog njega se je razvila najstarejša meščanska naselbina v Kranju, ki je štela približno 30 hiš.
Deželni knez je kot lastnik zemlje dodeljeval meščanom enaka pravokotna zemljišča, ki pa so
bila dokaj ozka, zato so si ob trgu meščani zgradili hiše, na drugi strani zemljišča pa so imeli
vrt in hlev. Kasneje, v 15. in 16. stoletju, so bogatejše meščanske rodbine pričele kupovati po
več sosednjih hiš in jih preurejati v večja poslopja ob trgu. Na skrajnem južnem delu mesta, nad
sotočjem Kokre in Save, je ostal večji nepozidan del, kjer so meščani imeli svoje vrtove. To še
danes dokazuje ledinsko ime tega dela mesta – Pungert (Žontar, 1939, str. 36–38).
Zaradi gospodarskega razvoja mesta se je pričelo tudi notranje razslojevanje prebivalstva. Med
vodilna meščanska sloja lahko štejemo trgovce in obrtnike s svojimi cehi (Pibernik, 2000, str.
7). Najbolj znana sta bila mesarski in krznarski ceh, medtem ko je med najstarejšo obrt v Kranju
spadalo mlinarstvo (Žibert, Rogelj, 2006, str. 12). Pomembno vlogo so imele tudi cerkvene
bratovščine. Mesto je vseeno obdržalo svoj agrarni značaj, saj so imeli meščani v lasti kmetijske

Omemba Kranja se pojavi v listini, v kateri koroški vojvoda Ulrik III. Speinheimski podeljuje grofoma Henriku
in Frideriku Ortenburžanu posest za utrdbo v mestu Kranju.
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površine na območju Zlatega, Velikega in Malega polja (Pibernik, 2000, str. 7). Kranj je deloval
kot aktivno gospodarsko središče z redno blagovno izmenjavo s podeželjem na tedenskih
sejmih. Ti so se odvijali ob ponedeljkih, poleg njih pa sta bila pomembnejša še dva letna sejma,
pomladanski Markov sejem (12. april) in jesenski Tilnov sejem (1. september). Kasneje, v 17.
stoletju, je Kranj pridobil še tretji letni sejem, Martinov sejem (11. novembra), ki je bil
namenjen trgovanju z živino. Glavni izdelki, s katerimi so trgovali, so bili kože, žito, vino in
kovine (baker, cink in železo). Kljub vsemu pa je bil ključnega pomena za večje vključevanje
mesta v blagovni promet srednje in južne Evrope razmah rudarstva in fužinarstva na
Gorenjskem in Koroškem. S porastom tranzitnega prometa je namreč raslo tudi povpraševanje
po živilskih in obrtniških izdelkih (Žontar, 1960, str. 139–144).

5.2.

Kranj v poznem srednjem in zgodnjem novem veku

Leta 1335 je Kranj prišel pod oblast Habsburžanov, ki pa so ga takoj dali v zastavo različnim
fevdalcem. Tako je konec 14. stoletja Kranj s svojo okolico prišel pod oblast Celjskih grofov,
kar pa za mesto in meščane ni pomenilo nič dobrega. Sprva je obstajala bojazen, da bi izgubili
mestne svoboščine, kasneje pa je bil Kranj priča več sporom med rodbino Celjskih in
Habsburžanov. Začelo se je z nekdanjim gradom Ortenburžanov v Kranju, ki bi po smrti
zadnjega iz rodbine moral ponovno pripadati Habsburžanom, a ga je Herman Celjski obdržal
zase. Po nekajletnem sporu so se leta 1431 Habsburžani s Celjskimi grofi pobotali in jim
prepustili grad. Do novega spora je prišlo leta 1436, ko so bili Celjski grofje povišani v deželne
kneze, česar pa Habsburžani niso priznavali. Zato so se med njimi večkrat vneli boji, ki so
vplivali tudi na mesto Kranj. Šele po smrti zadnjega Celjskega grofa, leta 1456, je mesto po
boju za dediščino spet prišlo pod oblast Habsburžanov (Žontar, 1939, str. 41–42).
Konec 15. stoletja pa se je za Kranj pričela nova nevarnost – turški vpadi. Deželni knez je zato
leta 1475 izdal ukaz, naj se vsa mesta na Kranjskem utrdijo. Tako je tudi Kranj dobil svoje
mestno obzidje, ki je imelo velik pomen za nadaljnji prostorski razvoj mesta. Na zahodni strani
mesta, nad reko Savo, se je tako na dolžini 870 m raztezal zahodni ali savski del mestnega
obzidja. Potekal je vse od Pungerta pa do vrha današnjega Jelenovega klanca. Na tej dolžini je
bilo sedem obrambnih stolpov. Obzidje se je nadaljevalo na severnem robu mesta, kjer je bilo
mesto naravno najslabše varovano. Zaradi tega je severni del obzidja v širino ponekod meril
kar 10 metrov, v višino pa do 6 metrov. Obzidje je od Jelenovega klanca zavilo proti nekdanjim
dvojnim Gornjim mestnim vratom, za razvoj mesta pa je pomembno tudi zato, ker je
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zaustavljalo njegovo širitev proti severu, ki je predstavljal edino možno smer širitve mesta.
Obzidje je bilo postavljeno tudi na vzhodni strani, in sicer nad reko Kokro, a se točnega poteka
ne da določiti. V vsakem primeru je bila vzhodna stran že naravno zelo dobro zavarovana, saj
je na tem mestu kanjon reke Kokre zelo strm in onemogoča dostop do mesta (Žontar, 1939, str.
38–39).
Glavni vhod v mesto so predstavljala Spodnja vrata pod Roženvensko cerkvijo in Gornja vrata
na severni strani mesta, ki so bila dodatno zavarovana z obrambnim jarkom in dvižnim mostom.
V mesto je vodilo še dvoje manjših vrat – Savska vratca na zahodni strani mesta in Kokrske
durice na vzhodni strani (Žontar, 1939, str. 39).
16. stoletje je mestu prineslo več vzponov in padcev. Po eni strani sta vse bolj cveteli trgovina
in obrt, po drugi strani pa so po podeželju pustošili Turki (Pibernik, 2000, str. 7). Zaradi krize
fevdalnega sistema je na podeželju večkrat prišlo tudi do kmečkih uporov, ki pa so jih zemljiška
gospostva s pomočjo države na koncu premagala, tako da se gospodarski in pravni položaj
kmetov ni prav nič izboljšal (Žontar, 1939, str. 158–160).
V mestu se v tem času prične širiti verska reformacija. Nagla širitev protestantizma med
meščani v mestu je bila posledica zelo dobrih stikov z nemškimi deželami v začetku 16. stoletja.
Prvi, ki so te ideje prinesli v mesto, so bili trgovci in rudarji, pomembno vlogo pa so imeli tudi
dijaki, ki so se šolali na protestantskih šolah v Leipzigu, Strasbourgu in Tübingenu. Prav oni so
bili tisti, ki so v mesto na skrivaj uvažali nemške in italijanske protestantske knjige (Žontar,
1939, str. 175). Do leta 1547 se je protestantizem že tako močno zasidral, da je na povabilo
meščanov v mesto prišel delovat Gregor Rokavec. Za potrebe protestantske cerkve mu je uspelo
pridobiti Roženvensko cerkev in pod njegovim vodstvom je protestantizem v Kranju doživel
velik razmah (Žibert, Rogelj, 2006, str. 13). Celo Primož Trubar se je leta 1561 ustavil v Kranju
in Rokavca potrdil za pastorja. Po Rokavčevi smrti je delo širjenja protestantizma in
organizacije verske občine uspešno nadaljeval Jernej Knafelj. Prav on je dokončno preuredil
Roženvensko cerkev v protestantsko svetišče, pod njegovim vodstvom pa je tudi zaživela
protestantska mestna šola v Kranju. Kljub vsemu pa se želja, da bi bila cerkvena organizacija
priznana pri deželnem knezu, nikoli ni uresničila (Žontar, 1939, str. 179–184). Končni udarec
protestantizmu v Kranju je zadal nadvojvoda Ferdinand, ki je leta 1598 prepovedal
protestantsko šolo in bogoslužje. V ta namen je bila proti koncu leta 1600 organizirana
protireformacijska komisija, ki je s Tomažem Hrenom na čelu leta 1601 prišla v Kranj in kot
opomin na glavnem trgu zažgala protestantske knjige in slike (Žibert, Rogelj, 2006, str. 13).
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Nemirno 16. stoletje se je končalo s hudimi gospodarskimi posledicami, ki so se stopnjevale še
naprej v 17. stoletje. Mesto je izgubljalo monopol nad obrtjo in trgovino (Leben, Sagadin, 2008,
str. 13). Položaj mestne obrti se je zaradi padca kupne moči poslabšal. Mesto je izgubilo skoraj
ves delež v trgovini na dolge razdalje. Meščanski sloj je obubožal zaradi visokih davkov, ki sta
jih država in dežela terjali za potrebe vojske. Na svojih pohodih so vojske pogosto prečkale
Kranj, kar je za mesto predstavljalo dodatno breme (Žontar, 1939, str. 199–200). Poleg tega pa
so mesto prizadeli še izbruhi kuge v letih 1624 in 1657 ter močnejši požari (1668 in 1749),
zaradi katerih je pogorela tretjina hiš v mestu. Zaradi slabe mestne uprave, ki se ni bila sposobna
prilagajati novim izzivom merkantilizma in manufaktur, se je razvoj mesta upočasnil vse do
začetka 18. stoletja. Šele reforme Marije Terezije in Jožefa II so namreč odpravile mestno
samoupravo in mestu dale novo gospodarsko vzpodbudo (Leben, Sagadin, 2008, str. 13–14).
Mesto je bilo po novem načinu vodenja magistrat, kjer je imel namesto mestnega sodnika
najpomembnejšo vlogo sindik ali justiciar. Podrejeno je bilo okrožnemu uradu za Gorenjsko,
ki je bil ustanovljen leta 1748 (Žibert, Rogelj, 2006, str. 14). V tem času so v mestu uredili
težave z vodo, saj leta 1770 dobijo celo vodovod. Največ gospodarskega zagona pa je Kranju
dal tedenski sejem za žito, ki je bil največji v Notranji Avstriji (Leben, Sagadin, 2008, str. 14).

5.3.

19. stoletje in industrializacija

Kljub kratkotrajni oblasti so imele velik vpliv na razvoj Kranja Ilirske province (Žibert, Rogelj,
2006, str. 14). Francoske čete so leta 1809 v mestu nastanile novo oblast, ki je prinesla več
sprememb. Kranj je tako postal sedež občine ali merije, ki je obsegala mesto in okoliške vasi:
Besnico, Bitnje, Britof, Drulovko, Huje, Jamo, Klanec, Mavčiče, Podrečo, Praše, Primskovo,
Sv. Jošt in Stražišče (Pibernik, 2000, str. 9). Največje spremembe so se kazale v odpravi
privilegijev plemstva in duhovščine; cehom pa so bile odvzete svoboščine. Poskrbeli so tudi za
šolstvo – leta 1810 je bila v Kranju na pobudo generala Marmonta ustanovljena prva državna
gimnazija, v kateri so poučevali v slovenskem jeziku (Pibernik, 2000, str. 9; Žibert, Rogelj,
2006, str. 14). Kljub svojemu kratkemu obstoju so Ilirske province Kranju prinesle gospodarsko
svobodo, a hkrati povzročile tudi veliko revščine (Pibernik, 2000, str. 9). Avstrijska vojska je
po več bitkah s Francozi mesto ponovno zasedla 22. septembra 1813 (Leben, Sagadin, 2008,
str. 15).
V prvi polovici 19. stoletja se je pričela spreminjati socialna podoba mesta, saj se je v ospredje
prebil višji meščanski sloj, ki se je preživljal s trgovino z žitom in pričel ustvarjati prva manjša
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industrijska podjetja. Kljub temu, da je bil to čas Metternichovega absolutizma, se je med
kranjskim meščanstvom le počasi pričela zbujati narodna zavest. Večji zagon je dobila po tem,
ko Janez Bleiweis prične leta 1843 izdajati Kmetijske in rokodelske novice. V to obdobje spada
tudi prihod Franceta Prešerna v mesto, saj leta 1846 tam odpre svojo pisarno (Pibernik, 2000,
str. 9–10).
Pomembno vlogo pri zbujanju narodne zavesti med meščanstvom je imela narodna čitalnica, ki
so jo v mestu ustanovili leta 1863. Vse do prve svetovne vojne je predstavljala središče
narodnostnega in kulturnega prebujanja mesta. V njej so bile združene različne kulturne
dejavnosti; knjižnica, petje in kasneje celo dramatika (Žibert, Rogelj, 2006, str. 15–16). V
šestdesetih letih dobi mesto tudi klasično nižjo gimnazijo, v kateri so sprva poučevali v
nemškem jeziku. Kasneje je pouk potekal v slovenskem jeziku, nemščino pa so poučevali kot
obvezni predmet (Žontar, 1939, str. 320–334).
Z velikimi pričakovanji so meščani Kranja čakali na izgradnjo gorenjske železnice, ki je bila
dokončana leta 1870. Sprva je obstajala ideja, da bi pot železnice potekala iz Trsta preko
Divače, Škofje Loke in Kranja proti Celovcu, pri čemer bi se en krak železnice pri Kranju
odcepil in nadaljeval preko Celja proti Madžarski. To bi pomenilo veliko prednost za Kranj, ki
bi postal pomembno trgovsko središče, a do uresničitve tega načrta nikoli ni prišlo (Pibernik,
2000, str. 10). Železnica tako ni izpolnila vseh velikih pričakovanj, prinesla pa je kar nekaj
težav. S prihodom železnice so v mesto prišli tudi cenejši izdelki od drugod, kar je povzročilo
nazadovanje domače obrti. Še posebej so to občutile tradicionalne mestne obrti, poleg tega pa
so močno nazadovale tudi živilske in tekstilne obrti. Napredek je bil opazen le na področju
mlinarstva in usnjarstva (Slavec Gornik, 1997, str. 42).
Kljub temu, da prihod železnice ni sprožil hitrega razvoja industrije, kot so pričakovali, pa je
mesto prvi val industrializacije vseeno zajel še pred prvo svetovno vojno. Tu sicer ni šlo za hiter
razvoj, saj so še vedno uporabljali zastarele stroje, vsega skupaj pa je bilo v industriji zaposlenih
le okrog 300 delavcev. Prava industrializacija Kranja se je tako začela šele po prvi svetovni
vojni, natančneje med letoma 1920 in 1930. V mesto je namreč prišel tuji (češki in poljski)
kapital, s katerim se je pričel hiter in močan razvoj tekstilne industrije (Šorn, 1960, str. 323–
325). Nove tovarne so pričele nastajati na območju Gaštejske gmajne med Savo in železnico.
Hiter dostop do dobrih cestnih povezav in železnice, pa tudi bližina reke, so to lokacijo naredile
idealno za industrijo (Slavec Gornik, 1997, str. 51).
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S prihodom tujega kapitala so prišli tudi tuji strokovnjaki in, še pomembneje, novi moderni
stroji, ki so že delovali na sodobna pogonska sredstva, kot so bencin, elektrika in plin. Zaradi
hitrega razvoja industrije se je močno povečalo število parnih strojev, strmo pa sta narasla tudi
poraba električne energije in promet na železnici in cestah (Šorn, 1960, str. 323). Mesto se je z
električno energijo zalagalo samo. Zaradi izgube tržišča je Vinko Majdič leta 1922 svoje
mlinarsko podjetje preuredil v prvo moderno elektrarno, ki je mestu dovajala elektriko. Do
konca druge svetovne vojne je ta elektrarna na Savi s pomočjo še ene na Kokri pod Primskovim
zadostovala za vse potrebe mesta (Turistični vodnik po …, 1991, str. 22).
V času med letoma 1920 in 1930, ko je bila industrializacija na višku, so v Kranju na novo
zgradili dvanajst tovarn, od tega jih je bilo devet tekstilnih. Kranj je tako v desetih letih postal
drugo najpomembnejše središče tekstilne industrije na slovenskem ozemlju (Šorn, 1960, str.
323–324; Pibernik, 2000, str. 12). V preglednici so prikazane tekstilne tovarne, ki jih Šorn
(1960) navaja kot pomembne za razvoj industrije v Kranju.
Preglednica 1: Tekstilne tovarne v Kranju med letoma 1920 in 1930

Leto

Ime

Kapital

nastanka

Št.

Izdelki

zaposlenih

1923
Jugočeška,

jugoslovansko- češki,

1027

tiskanine,

(l. 1937)

žamet, svila ipd.

Kranjske tekstilne tovarne, d. češki,

1364

bombažne

z o. z., Kranj (Jugobruna)

(l. 1939)

svila in svilnati izdelki

317

kanafas, oksford, žepni

(l. 1939)

robci, rute, posteljnina

češka

tvornica

bombažnih slovenski

flanela,

tkanin, d. d., Kranj
1928

slovenski

tkanine,

1928
Tekstilindus,

kranjska češki,

tekstilna industrijska družba, slovenski
d. z o. z., Kranj – Stražišče

itd.

1926
Intex, tekstilno-industrialna d. poljski,

633

popelin,

z o. z., Kranj

(l. 1939)

srajce, flanela, rokavina

slovenski

ipd.

50

blago

za

1924
Ika,

mehanična

tovarna češki,

80

oksford, flanela, šifon,

(l. 1939)

cefir, popelin ipd.

Franjo Sirc, tekstilna tovarna slovenski

239

oksford, flanela, šifon,

v Stražišču pri Kranju

(l. 1938)

cefir, popelin ipd.

Adolf Prah, tovarna volnenih slovenski

50

blago za moško perilo,

in

(l. 1938)

cefir, gradel, oksford,

pletenin, d. z o. z., Kranj

slovenski

1929

1931
bombažnih

tkanin,

brisače ipd.

Primskovo pri Kranju
1929
Anton

40

namizni prti, brisače,

(l. 1929)

oksford za srajce ipd.

Trikotaža, tovarna za izdelavo slovenski

40

perilo in rokavice

in

(l. 1931)

volnenih

Božič,
in

tkalnica slovenski
bombažnih

tkanin, Primskovo pri Kranju
1931

predelavo

pletenega,

vezanega in tkanega blaga,
Ivan Savnik, Kranj
Vir: Šorn, 1960, str. 325–334.
Kranjska industrija je bila tako zelo odvisna od ene same industrijske panoge, in sicer od
tekstilne. V začetku 30. let je zaradi hude svetovne gospodarske krize na slovenskih
industrijskih območjih prihajalo do nemirov, ki so se leta 1934 razvili v organizirane stavke
tekstilnih delavcev. Višek so stavke dosegle leta 1936, ko je prišlo do splošne tekstilne stavke,
katere posledice je občutil tudi Kranj (Pibernik, 2000, str. 14).
Poleg tekstilne se je v tem času razvila tudi gumarska industrija. Prvo gumarsko podjetje,
ustanovljeno leta 1921, je bilo Vulkan, tvornica za gumijeve izdelke d.z o.z. Kranj. Po desetih
letih delovanja je podjetje 11. julija prešlo pod dunajsko lastništvo in postalo Semperit,
jugoslovanske tvornice gumijevih izdelkov, d. z o. z., Kranj. Leta 1939 je zaposlovalo kar 424
delavcev (Šorn, 1960, str. 334–337).
Razvoj industrije je posledično sprožil proces deagrarizacije podeželja. Število prebivalcev se
je v mestu in okoliških vaseh pričelo hitro večati. Pred industrializacijo se je v mestu povečevalo
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število ljudi predvsem v srednjeveškem jedru, v okoliških vaseh pa je število stagniralo. Po
izgradnji tovarn pa naglo začne naraščati predvsem prebivalstvo okoliških vasi. V desetih letih
je število prebivalcev v mestnem jedru naraslo za 44,2 %, medtem ko se je v bližnjih vaseh
povečalo kar za 88 % (Slavec Gornik, 1997, str. 51).

5.4.

Kranj po 2. svetovni vojni

Razcvet Kranja kot industrijskega mesta je za štiri leta prekinila druga svetovna vojna. Mesto
je bilo leta 1941 najprej okupirano s strani italijanskih in nato nemških čet. V tem času so
kranjsko industrijo preuredili v vojaške namene (Turistični vodnik po …, 1991, str. 24).
Tekstilno tovarno Jugočeška so tako preuredili v tovarno vojaških letalskih delov LGW
(Pibernik, 2000, str. 14). Za potrebe nastanitve nemškega uradništva so sezidali stanovanjsko
blokovsko naselje Planina, v mesto pa so nastanili več policijskih in vojaških enot (Turistični
vodnik po …, 1991, str. 24). Vse to je v mestu sprožilo spontan odpor proti okupatorju. Mladi
fantje so se pred vpoklicem v vojsko pričeli umikati v partizanske enote, v okoliških kmečkih
krajih pa so po letu 1944 pričele nastajati postojanke gorenjskih domobrancev. Mesto je bilo
osvobojeno 9. maja 1945 (Pibernik, 2000, str. 14–15).
V prvih letih po drugi svetovni vojni je industrija ponovno doživela hitro rast, nato nekajletno
stagnacijo in od leta 1953 naprej ponoven vzpon (Ekar, 1960, str. 421). Zaradi potreb planskega
gospodarstva so pričeli širiti tovarne. Predvojno tekstilno industrijo so nadomestile bolj
perspektivne panoge, kot sta gumarska in elektrotehnična industrija, pri čemer sta bili
najpomembnejši tovarni Sava in Iskra. Na novo je nastala tudi tovarna Planika, v kateri se je
združila razdrobljena čevljarska obrt iz mesta in okolice (Turistični vodnik po …, 1991, str.
25).
Zaradi gospodarskega razvoja, osrednjega upravnega položaja in središčne lege je po vojni
Kranj postal regionalno središče za šolstvo, kulturo, zdravstvo in sodstvo. Z razvojem industrije
se je ponovno pričelo priseljevanje v mesto in po nekaj letih se je število prebivalcev v mestu
skoraj podvojilo (Pibernik, 2000, str. 15).
Kasneje na pomenu vse bolj pričneta pridobivati trgovina in promet, saj ima Kranj pomembno
središčno lego in prednost bližine meja. V bližini mesta tako leta 1963 zgradijo osrednje
slovensko letališče Brnik oz. letališče, ki je danes znano kot Letališče Jožeta Pučnika (Turistični
vodnik po …, 1991, str. 25).
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Hiter in intenziven razvoj je nato industrija v Kranju dosegla sredi 70. let, ko je bil zabeležen
tudi višek v številu zaposlenih in obsegu proizvodnje. Najpomembnejši tovarni sta postali Iskra,
v kateri so se ukvarjali z merilnimi napravami in telekomunikacijo, ter Sava, v kateri so se
usmerili v proizvodnjo avtomobilskih plaščev in zračnic. Zaradi velike potrebe po novi delovni
sili se je povečalo priseljevanje nekvalificiranih delavcev iz drugih republik nekdanje
Jugoslavije, ki se je upočasnilo šele sredi 80. let zaradi gospodarske krize in političnih
konfliktov. Sredi 80. let je kranjsko gospodarstvo namreč zajela gospodarska kriza, zaradi
katere sta opazno upadla število zaposlenih in obseg proizvodnje. Mnoga podjetja so zaradi
izgube jugoslovanskega tržišča in nekonkurenčnosti na trgu zašla v težave, kar je nekatere
izmed njih pripeljalo do stečaja (npr. tekstilno tovarno Tekstilindus). Razmere so se pričele
izboljševati sredi 90. let in tako še danes industrijski sektor ostaja največji v gospodarski
strukturi mesta (Žibert, Rogelj, 2006, str. 21–22).
Danes mesto Kranj s 37586 prebivalci predstavlja četrto največje mesto v Sloveniji in
regionalno središče Gorenjske (SURS, 2017). Prav tako ima mesto funkcijo zaposlitvenega,
trgovskega, gospodarskega, finančno-poslovnega, izobraževalnega, kulturnega in upravnega
središča (Žibert, Rogelj, 2006, str. 22).
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6. Izbrane geografske značilnosti Kranja
6.1.

Lega in relief

Kranj leži v Ljubljanski kotlini, natančneje na Kranjskem polju in skrajnem severnem delu
Sorškega polja. Na zahodu ga omejuje Šmarjetna gora (652 m n. v.), ki predstavlja skrajni del
Škofjeloškega hribovja, na vzhodu pa prične preko Bistriške ravni prehajati v Posavsko
hribovje (Slavec Gornik, 1997, str. 22; Slovenija: pokrajine …, 2001, str. 84).
Kranjsko-Sorško polje predstavlja osrednjo, ravno površino velike udorine, Ljubljanske
kotline. Na robnem delu prevladujejo vzdignjeni deli iz terciarja, v središču pa polje, ki ga
sestavlja kvartarna nasipina in ima značaj tektonske depresije (Slavec Gornik, 1997, str. 22).
Prevladujejo prodni nasipi in pesek (Osnovna geološka karta …, 1974). Polje je nastalo že pred
srednjim oligocenom, današnjo podobo pa je dobilo v času alpidske in dinarske orogeneze
(Slovenija: pokrajine …, 2001, str. 85).
Samo površje in oblika se spreminjata glede na starost fluvioglacialnih nasipov. Na obrobju se
nahaja močno valovito in zakraselo površje na starejših nasipih iz pleistocena, v osrednjem delu
pa je površje le rahlo valovito (Slavec Gornik, 1997, str. 24).
Kot je razvidno iz geološke karte (Slika 9), se je mesto Kranj razvilo na konglomeratnem bregu
nad sotočjem Save in Kokre (Osnovna geološka karta …, 1974). Na izoblikovanje površja je
najbolj vplivalo nasipanje rek v času poledenitev. Ko so se ledeniki umikali, sta reki nanosili in
naplavili tudi do 100 m debele plasti morenskega materiala. Zgornje plasti proda, ki so iz
mlajše, würmske poledenitve, so v sipkem stanju, starejše plasti pa so se sprijele v trd
konglomerat ali laboro (Slavec Gornik, 1997, str. 24; Slovenija: pokrajine …,2001, str. 85).
Večji zarezi sta v ravninsko površje vrezali reki s svojima globokima kanjonoma. Kanjon reke
Kokre tako na Primskovem doseže globino 27 m, kanjon reke Save pa v bližini mesta pri Čirčah
doseže globino 38 m. V času med ledenimi dobami se je površje dodatno preoblikovalo kot
posledica erozije in denudacije. Ker je bila erozija rek tako močna, vsako naslednje zasipavanje
ob poledenitvah ni doseglo prejšnjega, kar še danes lahko vidimo v obliki teras. Sava je tako
pri Kranju izoblikovala štiri terase, reka Kokra dve, na njih pa se je razširilo tudi mesto (Slavec
Gornik, 1997, str. 24).
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Slika 9: Geološka karta Kranja v merilu 1 : 100.000

Vir: Osnovna geološka karta …, 1974.

Legenda:
Prod, pesek – prodni zasip

Konglomerat, slabo sprijet prod, glina –
konglomeratni zasipi

Peščena in lapornata glina, lapor,
peščenjak

Piroklastiti, apnenec

Debeloskladovit apnenec, dolomitiziran
apnenec, ponekod dolomit

Neplastovit dolomit

Siv in rumenkast pretežno ploščat
apnenec z rožencem

Laporni apnenec, dolomit, peščen
skrilavec, oolitni apnenec

Keratofir, porfir in njihovi piroklasti –
vložki apnenca

Grodenski skladi – rdeč peščenjak,
alevrolit, prehodi v skrilavec in
peščenjak

Diabazi, spiliti, bazični porfirit, piroklasti

Glinasti skrilavec, peščenjak in
konglomerat
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6.2.

Podnebne značilnosti

Na preučevanem območju prevladuje zmerno vlažno celinsko podnebje, na katerega pa močno
vplivata kotlinasta oblika reliefa in lega med gorami, ki zmanjšuje vetrovnost in pospešuje
toplotni obrat (Slovenija: pokrajine …, 2001, str. 87). Značilne so torej hladne, a ne ekstremno
mrzle zime, in topla, a ne prevroča poletja (Slavec Gornik, 1997, str. 28).
Ker se na območju mesta Kranj nahaja le padavinska merilna postaja, so temperaturne in
padavinske razmere opisane na podlagi podatkov z najbližje meteorološke postaje – Letališče
Jožeta Pučnika. Podatki se nanašajo na obdobje med letoma 1987 in 2016.
Graf 1: Klimogram Kranja
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Vir: Klimatološko povprečje …, 2016.

Iz tridesetletnega povprečja temperature zraka je razvidno, da znaša najnižja povprečna
mesečna temperatura v mesecu januarju -0,9 ˚C, najvišje povprečne mesečne temperature pa se
v mesecu juliju povzpnejo na 19,9 ˚C. Povprečna letna temperatura zraka, izmerjena na
Letališču Jožeta Pučnika, znaša 9,5 ˚C (Klimatološko povprečje …, 2016).
Padavinske razmere kažejo na to, da je območje preko celega leta dobro namočeno. V obdobju
med letoma 1987 in 2016 je na Letališču Jožeta Pučnika padlo v povprečju 1183 mm padavin
letno. Primarni maksimum je novembra, primarni minimum pa je dosežen januarja. Letno je na
obravnavanem območju 141 dni padavin, ki so v zimskem času tudi v obliki snega. V povprečju
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je bilo v tem tridesetletnem obdobju na leto 49 dni s snežno odejo, zadnja leta pa je število takih
dni manjše (2016 – 23 dni s snežno odejo, 2015 – 37 dni s snežno odejo) (Klimatološko
povprečje …, 2016).

6.3.

Vodovje

Na preučevanem območju se nahajata dva pomembnejša vodotoka, in sicer reka Sava in reka
Kokra. Njuno sotočje se nahaja na južnem robu obravnavanega območja.
Slika 10: Sotočje Kokre in Save

Vir: Združenje mestnih občin …, 2016.

Glavni vodotok preučevanega območja je reka Sava, ki je s svojimi 219 kilometri najdaljša
slovenska reka. Njenemu porečju pripada več kot polovica ozemlja Slovenije. Reka ima dva
povirna kraka, Savo Dolinko, ki šteje za njen glavni krak in izvira v Zelencih, in Savo Bohinjko,
ki izteka iz Bohinjskega jezera. Kraka se združita pri Radovljici in nato pot nadaljujeta po
Ljubljanski kotlini. Struga reke Save je vrezana v litološko nehomogeno podlago. Na
preučevanem območju je Sava vrezala strugo pretežno v triasne apnence in dolomite, kar je
značilno za njen tok od izvira do Most. Pomembnejša leva pritoka od Radovljice do
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preučevanega območja sta Tržiška Bistrica in Kokra, desnih pritokov pa reka v bližini Kranja
nima (Bricelj, 1991, str. 7–8).
Graf 2: Povprečni mesečni pretok Save

Povprečni mesečni pretok reke Save v m³/s, merilna postaja
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Vir: Hidrološki arhiv, 2016.

Reka Sava s svojimi pritoki ima na območju Kranja že snežno-dežni režim, s primarnim viškom
zaradi deževja v novembru in sekundarnim zaradi taljenja snega v maju. Najmanjši pretok ima
reka februarja zaradi snežne retinence in avgusta zaradi velike evapotranspiracije (Slavec
Gornik, 1997, str. 31).
Reka Kokra izvira v treh krakih pod Virnikovim Grintavcem. V zgornjem delu porečja, od
izvira do Preddvora, teče po reliefno razgibanem površju, z obeh strani pa dobiva številne
pritoke, kot so Jezernica, Čemšeniški potok in Lobnica. V spodnjem delu porečja, do izliva v
reko Savo, teče predvsem po nižinskem svetu, pritoke, kot so Rupovščica in Bela, pa dobiva le
z desne strani (Draksler, 2015, str. 28).
Po svojih značilnostih je Kokra alpska reka z večinsko hudourniškim značajem. Hudourniškega
značaja so tudi vsi pritoki, ki se vanjo zlijejo v zgornjem delu porečja (Draksler, 2014, str. 30–
31). Reka ima snežno-dežni pretočni režim, s primarnim viškom novembra ob jesenskem
deževju in sekundarnim viškom aprila zaradi taljenja snega. Najnižji pretok ima reka v avgustu
in februarju (Hidrološki arhiv, 2016).
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Graf 3: Povprečni mesečni pretok Kokre

Povprečni mesečni pretok reke Kokre v m³/s, merilna postaja Kranj II,
1986–2014
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Vir: Hidrološki arhiv, 2016.

6.4.

Prsti in rastlinstvo

Velik vpliv na lastnosti prsti in posledično na rastlinstvo, ki je značilno za preučevano območje,
imajo podnebne razmere in kamnine. Za območje Kranja in bližnje okolice je značilno
neenakomerno razmerje med karbonatnimi kamninami, ki prevladujejo, in nekarbonatnimi
kamninami (Lovrenčak, 1981, str. 120). Večji del preučevanega območja sestavljajo trde in
malo preperele kamnine (Slavec Gornik, 1997, str. 33).
Dno Ljubljanske kotline, katerega del je tudi mesto Kranj, je v večji meri zapolnjeno z že
razpadlim kamninskim gradivom. Gre za fluvioglacialni prod in pesek, ki je po večini
karbonaten. Starost rečnih teras je dodatno vplivala na različne prsti, ki so se razvile v procesu
pedogeneze. Tako najdemo na peščenih in prodnatih nanosih Save in Kokre obrečne prsti, ki
so nastale na holocenskem površju. Gre za mlade in slabo razvite prsti. Ob vodah jim pripadajo
prodišča, primerne pa so za travnike in, kjer reke ne poplavljajo, za obdelovalne površine.
Značilno rastlinstvo na obrečnih prsteh so logi vrbovja, med njimi pa najdemo tudi topole in
veliki jesen (Lovrenčak, 1981, str. 122–123; Učna pot Kanjon …, 2017).
Na višjih terasah so se zaradi daljšega trajanja pedogeneze oblikovale drugačne prsti. Za mlajše
terase je značilna rendzina, 20–30 cm debela prst, v kateri se nahaja precej karbonatov. Ob njej
se je razvila evtrična rjava prst, ki je že debelejša in vsebuje manj karbonatov, značilna pa je za
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starejše rečne terase. Te prsti so kmetijsko najbolj ugodne, prekrivajo pa večji del KranjskoSorškega polja. Zaradi intenzivne kmetijske dejavnosti na zahodnem in severnem delu
Kranjsko-Sorškega polja je naravno rastlinstvo v obliki nižinskega gozda gradna in belega
gabra v večji meri izkrčeno, na njegovem mestu pa najdemo njive, vrtove, sadovnjake in
travnike (Lovrenčak, 1981, str. 123–125; Slavec Gornik, 1997, str. 33).
Na najstarejših rečnih terasah sta se drugače sipki prod in pesek sprijela v konglomerat ali
laboro. Skozi čas so karbonatni prodniki že prepereli in netopni ostanki tvorijo izprane prsti na
konglomeratih. Značilno rastlinstvo na območjih s tako prstjo so kisloljubni gozdovi rdečega
bora in brez (Lovrenčak, 1981, str. 125).

6.5.

Poselitev

Arheološka odkritja kažejo, da je bila prva naselitev območja, na katerem danes stoji stari center
mesta, že v času mlajše kamene dobe. Kontinuiteto poselitve lahko nato opazujemo vse od časa
Rimljanov naprej, s tem da se je mesto začelo opazno večati po pridobitvi mestnih pravic leta
1256. Danes Kranj šteje 37586 prebivalcev, kar ga uvršča na četrto mesto v Sloveniji po številu
prebivalcev (SURS, 2017).
Na območju Kranja, velikem 26,3 km², je povprečna gostota poselitve 1430 prebivalcev na km²;
povprečje v Sloveniji je 100 prebivalcev na km² (SURS, 2017). Poselitev je zgoščena predvsem
na območju Zlatega polja, Huj in Planine (stanovanjskih sosesk Planina I, Planina II in III).
Nadpovprečno gostoto prebivalstva je mogoče opaziti še na območju krajevnih skupnosti
Center in Vodovodni stolp (Pak, 1995, str. 154; Statistika mestne občine …, 2017).
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Slika 11: Območja zgoščene poselitve
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Vir: Statistika mestne občine …, 2017.
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4 – Vodovodni stolp
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6.6.

3 – Zlato polje

Prebivalstvo

Glede na podatke iz leta 2016 je število prebivalcev v Kranju znašalo 37586 oseb, od tega jih
je bilo 18560 moškega spola in 19026 ženskega spola. 15,8 % vsega prebivalstva je spadalo v
starostno kategorijo 0–14 let, 66,8 % v kategorijo 15–64 let in 17,4 % v kategorijo nad 65 let.
Povprečna starost prebivalcev je bila leta 2016 42 let. Naravni prirastek je bil v letu 2015
pozitiven, saj se je rodilo več otrok, kot pa je umrlo prebivalcev. Znašal je 4,4 (v Sloveniji 0,4).
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Pozitiven je bil tudi migracijski saldo, saj se je priselilo več oseb (1988), kot pa se jih je iz
Kranja odselilo (1946) (SURS, 2017).
Graf 4: Starostna piramida
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Vir: SURS, 2017.

V Kranju je leta 2015 imelo 7774 oseb (20,6 %, v Sloveniji 22,2 %) osnovnošolsko ali nižjo
izobrazbo, 16388 oseb (43 %, v Sloveniji 44,9 %) srednješolsko izobrazbo in 7508 oseb (20 %,
v Sloveniji 18,2 %) višjo ali visokošolsko izobrazbo (SURS, 2017).
Graf 5: Izobrazbena struktura prebivalcev

Stopnja izobrazbe, Kranj 2015
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Vir: SURS, 2017.
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7. Učna pot po Kranju
Pestrost zgodovinskih in geografskih značilnosti mesta, ki smo jih raziskali tako s kabinetnim
delom kot ogledom terena, se nam je zdela primerna za izdelavo učne poti, s katero bi
osnovnošolci lahko spoznavali domače mesto. Učno pot po Kranju smo sestavili tako, da
vključuje sedem postaj, na katerih učenci opazujejo glavne zgodovinske in geografske
značilnosti mesta Kranj. Namenjena je učencem od 6. do 9. razreda osnovne šole, lahko pa se
jo uporabi tudi v srednji šoli za obnavljanje znanja o domačem mestu. V nadaljevanju so
predstavljeni namen in cilji učne poti, vsa potrebna učila in učni pripomočki ter podani predlogi
za učne oblike in metode, ki jih lahko uporabimo ob izpeljavi dela na terenu. Prav tako je
podrobno opisan potek učne poti po točkah oz. postajah, in sicer skupaj z organizacijo in
izvedbo aktivnosti. Ker je predvideno spremstvo oz. vodenje učitelja, ta učna pot ne vsebuje
pojasnjevalnih tabel.

7.1.

Didaktična zasnova učne poti

1.) Namen in cilji
Namen učne poti po Kranju je ponuditi učencem pouk v naravi kot alternativno obliko tistemu
učenju, ki običajno poteka v učilnicah. Učenci s tem, ko samostojno spoznavajo zgodovinske
in geografske značilnosti mesta Kranj, razvijajo različne veščine, kot so orientacija, delo s
kompasom in delo z različnimi merilnimi napravami (termometer in meter). S tem, ko so
razdeljeni v skupine in so sami odgovorni za to, da pridejo do pravih rešitev, se navajajo tudi
na delo v skupini, dajejo svoje predloge in ideje ter poskušajo inovativno rešiti zastavljene
naloge.
Z aktivnim učenjem na učni poti učenci dosežejo več tako splošnih kot tudi operativnih ciljev,
ki so zapisani v učnih načrtih za osnovno šolo pri predmetih Zgodovina in Geografija. Pri vsem
tem pa nadgrajujejo svoje znanje, ki so ga v četrtem in petem razredu pridobili pri pouku
predmeta Družba.
Zgodovinski učni cilji, vezani na učno pot, so naslednji:
»Učenec:
-

razvije spretnosti časovne in prostorske predstavljivosti, (…)
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-

z uporabo in učenjem ob raznovrstnih zgodovinskih virih razvija spretnosti preproste
uporabe zgodovinskih raziskovalnih metod, prilagojenih starosti in zmožnostim
učencev, (…)

-

na primerih iz krajevne zgodovine presoja pomen ohranjevanja in varovanja kulturne
dediščine ter razvija odgovoren odnos do okolja, (…)

-

zna določiti neki zgodovinski letnici ustrezno desetletje, stoletje, tisočletje, (…)

-

na primerih iz krajevne zgodovine opiše pomen ohranjanja kulturne dediščine.«
(Kunaver et al., 2011, str. 5–9).

Geografski učni cilji, vezani na učno pot, so naslednji:
»Učenec:
-

Ob slikovnem gradivu in v naravi prepoznajo reliefne oblike na zemeljskem površju

-

se orientira in giblje v naravi s kompasom in zemljevidom, (…)

-

razvija sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja, kot so
opazovanje, merjenje, preprosta analiza, intervju, kartiranje, uporaba statističnih in
drugih virov ter literature na terenu, (…)

-

na primeru domače regije se uri in usposablja za uporabo preprostih metod
raziskovalnega dela na lokalnem in regionalnem območju ter razvija sposobnost za
vključevanje v odločanje o njihovem razvoju; (…)

-

se zdravo in koristno giblje v naravi pri izvajanju terenskega dela in pri ekskurzijah,
(…)

-

spoznava naravno in kulturno dediščino domačega kraja, (…)

-

ob primerih vrednoti in razvija odnos do naravne in kulturne dediščine svoje domovine,
(…)

-

pridobiva prostorske prestave o domačem kraju, domači pokrajini in državi, (…)

-

razvija sposobnost za osnovno proučevanje in raziskovanje pokrajine (lokalne,
regionalne), ter sposobnost za vključevanje v odločanje o njenem razvoju,« (Kolnik et
al., 2011, str. 8–16).

2.) Učne oblike
Pri načrtovanju učne poti smo uporabili predvsem dve učni obliki, frontalno in skupinsko, ki pa
se na vseh točkah prepletata.
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Frontalna učna oblika: uporabimo jo na začetku vsake točke, ko učencem podajamo navodila.
Ker želimo čim več časa nameniti samostojnemu delu učencev, je potrebno, da so navodila
kratka, jedrnata in dobro razumljena, kar se da najlažje doseči prav s frontalno učno obliko.
Poleg tega je frontalna učna oblika uporabljena na koncu vsake točke, ko z učenci preverimo
njihove odgovore na učnih listih in se o njih pogovorimo. Edina točka, na kateri frontalna učna
oblika prevladuje, je točka št. 2, na kateri govorimo o prvi poselitvi.
Skupinsko delo: ker je eden izmed namenov učne poti, da se učenci naučijo skupinskega dela,
večina dejavnosti na učni poti poteka v skupinah. Vsaka skupina ima vodjo, ki je odgovoren za
organizacijo dela, in mapo z dodatnim gradivom. Z delom v skupinah se tako učenci učijo
sklepanja kompromisov, medsebojne pomoči in sodelovanja.

3.) Učne metode
Pri načrtovanju učne poti smo uporabili sedem različnih učnih metod, ki pa se na vsaki točki
prepletajo in dopolnjujejo.
Metoda opazovanja: pojavlja se pri večini točk, saj smo želeli, da bi učenci čim bolj
samostojno prišli do pravilnih odgovorov. Na prvi točki učenci uporabijo metodo opazovanja,
ko morajo iz svoje okolice ugotoviti, kje na zemljevidu se nahaja njihova lokacija. Pri drugi
točki je metoda opazovanja povezana z metodo zbiranja podatkov, saj morajo otroci z napisov
stavb prepoznati, kako se imenujeta cerkev in gledališče. Pri tretji točki je metoda ponovno
povezana z določanjem lokacije, pri četrti pa učenci preko opazovanja ugotovijo reliefno
obliko, po kateri teče reka. Pri peti točki učenci s pomočjo metode opazovanja ugotovijo, na
kaj se navezuje točka, pri šesti točki pa z opazovanjem določajo funkcijo stavb na Prešernovi
ulici.
Metoda razlage: uporabi se jo pri vseh točkah, vendar predvsem za podajanje jasnih navodil
učencem. V največji meri jo učitelj uporabi na drugi točki, saj učencem razloži prvo poselitev
omenjenega dela mesta.
Metoda pogovora: uporabi se jo na koncu vsake točke, ko učitelj skupaj z učenci preveri
odgovore, do katerih so prišli s samostojnim delom. Uporabimo jo tudi v primeru, ko učencem
ni uspelo najti pravilnega odgovora, tako da jih do le-tega vodimo s podvprašanji.
Metoda dela s slikovnim gradivom: slikovno gradivo se nahaja tako v učnih listih kot tudi v
dodatnem gradivu, ki ga dobi vsaka skupina. Slikovno gradivo predstavljajo zemljevidi, ki jih
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uporabimo na začetku vsake točke in pri kartiranju, pa tudi stare fotografije in slike. Ta metoda
pride do izraza predvsem pri tretji točki, na kateri učenci s pomočjo slike ugotavljajo značilnosti
srednjeveškega mesta.
Metoda dela z besedilom: učenci se z delom z besedilom srečajo na peti točki, ko prek fiktivnih
dnevniških zapisov iščejo pravilne odgovore za reševanje križanke. Metoda dela z besedilom
je uporabljena tudi na začetku vsake točke, ko učenci iz ugank ugotavljajo lokacijo naslednje
točke.
Metoda kartiranja: uporabi se jo pri šesti točki, ko morajo učenci samostojno kartirati del
Prešernove ulice in ugotoviti funkcijo stavb.
Metoda merjenja: lastnosti reke Kokre učenci ugotavljajo predvsem preko metode merjenja.
Njihova naloga je, da izmerijo hitrost rečnega toka, temperaturo vode in dolžino mosta. Prav
tako se metodo merjenja uporabi pri drugi točki, ko učenci s pomočjo svinčnika in metra merijo
višino kipa.

4.) Didaktična načela
Načelo nazornosti in abstraktnosti: učenci na primeru Kranja spoznajo značilnosti
srednjeveškega mesta, kar postopoma vodi v posplošitev značilnosti srednjeveških mest.
Načelo aktivnosti in razvoja: to načelo je prisotno ves čas učne poti, saj je na vsaki postaji
poudarjena samostojna aktivnost učencev. Na ta način učenci samostojno pridobivajo nova
znanja, sposobnosti in veščine.
Načelo sistematičnosti in postopnosti: učenci sistematično in v kronološkem zaporedju na
postajah ugotavljajo zgodovinske značilnosti mesta.
Načelo individualizacije in socializacije: delo na učni poti večino časa poteka v obliki
skupinskega dela. Vseeno si lahko učenci znotraj skupine naloge razdelijo.
Načelo primernosti in akceleracije: naloge, ki jih učenci sami rešujejo, so prilagojene
njihovim sposobnostim in izkušnjam.
Načelo historičnosti in sodobnosti: na vsaki točki je prisotna tudi aktualizacija, tako da učenci
lahko sami odkrivajo razlike med preteklostjo in sedanjostjo.
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5.) Učila in učni pripomočki
Pri izvedbi učne poti po Kranju smo načrtovali uporabo več različnih učil in učnih
pripomočkov. S tem lahko učenci na nekaterih točkah bolj nazorno spoznavajo izbrane vsebine,
hkrati pa z uporabo različnih učnih pripomočkov pri posameznih nalogah lahko načrtujemo bolj
interaktivne in zanimive naloge.
Učila
Učni list: glavno učilo, ki ga uporabljamo na poti, je učni list. Skozi celotno pot ga učenci
rešujejo, tako da na koncu predstavlja tudi zapis učne snovi. Na vsako točko je vezanih več
nalog, na vrhu strani pa se pri vsaki točki nahaja tudi uganka, ki učencem da namige o naslednji
točki.
Dodatno gradivo: nahaja se v mapi, ki jo prejme vsak vodja skupine. V dodatno gradivo smo
vključili vsa navodila, ki jih učenci potrebujejo pri samostojnem opravljanju nalog, ter slike in
besedila, ki jih učenci potrebujejo za reševanje nalog na učnem listu.
Učni pripomočki
Kompas: učence delo s kompasom spremlja skozi celotno učno pot, saj se morajo na začetku
vsake točke orientirati in lokacijo vrisati na zemljevid, ki ga imajo na učnem listu. Pri tem si
torej učenci pomagajo tudi s kompasom.
Meter: učenci ga uporabijo predvsem na točki št. 2, ko merijo višino kipa, in na točki št. 4 pri
reki Kokri, ko morajo izmeriti dolžino mostu.
Termometer: učenci termometer uporabijo na točki št. 4, ko morajo izmeriti temperaturo vode
reke Kokre.
Štoparica: učenci jo uporabijo na točki št. 4, ko merijo hitrost reke Kokre. Lahko se uporabi
pravo štoparico ali pa se za merjenje časa uporabi mobilni telefon.
Žogica: kot učni pripomoček se žogico uporabi na prvi točki za uvodno motivacijo. Učenci si
jo med seboj podajajo, vsak, ki jo ujame, pa pove svoje ime in eno značilnost mesta Kranj, ki
jo že pozna.
Vrvica: vrvico dolžine 10 m učenci uporabijo na točki št. 4, saj si z njo lažje pomagajo pri
merjenju hitrosti reke Kokre.
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Vejice: vejice dreves ali grmičevja so prav tako uporabljene pri nalogi merjenja hitrosti reke.
Vsaka skupina jih potrebuje vsaj pet, da lahko z njimi določa hitrost reke Kokre.

6.) Medpredmetno povezovanje
Kljub temu, da je učna pot namenjena predvsem pouku predmetov Zgodovina in Geografija, pa
se jo da povezati tudi z mnogimi drugimi predmeti; najtesnejša povezava je zagotovo s
Slovenščino. Učenci namreč na celotni učni poti rešujejo učne liste, na katerih morajo sami
oblikovati odgovore, poleg tega pa se pri nekaterih nalogah srečajo tudi z delom z besedilom.
Prav tako je močna povezava s predmetom Matematika, saj se učenci pri več nalogah srečajo
z merjenjem in računanjem. Prva taka naloga je že na točki št. 2, ko morajo učenci izmeriti
višino kipa, še več računanja pa je prisotnega na točki št. 4, ko učenci računajo hitrost rečnega
toka in dolžino mostu. Ker učenci na učni poti spoznavajo geografske in zgodovinske
značilnosti mesta, lahko učno pot povežemo tudi z Družbo, pri čemer gre za nadgrajevanje
znanja, ki so ga pridobili pri tem predmetu. Učno pot je mogoče povezati tudi z Umetnostno
zgodovino, saj učenci spoznavajo kipe v mestu in preko slikovnega gradiva prepoznavajo
značilnosti srednjeveškega mesta. Zadnjo povezavo lahko naredimo še s Kemijo, saj pri reki
Kokri spoznavajo lastnosti vode, in s Športno vzgojo, saj velik del učne poti zajema gibanje
po svežem zraku.

7.2.

Zemljevid poti

Učna pot po Kranju je omejena na stari center Kranja med Slovenskim trgom in Pungertom. Na
celotni poti je sedem postaj, pri čemer sta prva in zadnja postaja na Slovenskem trgu. Celotna
pot je dolga 2 km. Preko učne poti se učenci seznanijo z zgodovinskimi in geografskimi
značilnostmi mesta, pri čemer smo želeli, da si zgodovinske tematike sledijo čim bolj
kronološko in da učenci sami pridejo do novih znanj. Za drugo točko smo tako izbrali trg med
Cerkvijo svetega Kancijana in Prešernovim gledališčem, kjer so arheologi odkrili ostanke, ki
govorijo o prvi naselitvi območja. Tretja točka, pri gradu Khislstein, zajema obdobje od prve
naselitve do ustanovitve mesta v 13. stoletju. Z namenom, da bi učenci sami ugotovili
geografske značilnosti mesta, smo za četrto točko izbrali reko Kokro. Dostop do nje je namreč
lepo urejen s sprehajalno potjo, tako da učenci lahko varno opravljajo meritve. Peta točka se
nahaja na skrajnem južnem robu starega mestnega centra, na razgledni točki pri Pungertu. Za
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to točko smo se odločili, ker se z nje odpre lep razgled na sotočje rek, železnico in tovarne, kar
lahko učenci uporabijo za spoznavanje industrije, ki je bila pomembna za razvoj mesta. Šesta
točka se nahaja v Prešernovi ulici, ki je zaradi svoje preglednosti in kratke dolžine zelo primerna
za kartiranje. V njej se nahaja tudi Prešernova hiša, ki jo morajo učenci prepoznati. Za zadnjo
točko smo izbrali enako lokacijo kot za prvo točko, saj smo želeli, da učenci ponovijo
opravljeno pot na maketi in na tak način povežejo pridobljeno znanje.
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Slika 12: Zemljevid poti

Vir: Zemljevid poti, 2016
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7.3.

Predstavitev učne poti po točkah

7.3.1. SLOVENSKI TRG
Organizacija
Z učenci se zberemo na Slovenskem trgu. Ker se trg nahaja ob glavni cesti, ki teče skozi mesto,
učence zaradi boljšega razumevanja razvrstimo okrog modela.
Slika 13: Model mesta Kranj

Avtor slike: Uršula Dačić, 2016.

Opis točke
Slovenski trg se nahaja v bližini starega centra Kranja. Svojo podobo je dobil leta 1961, ko ga
je arhitekturno oblikoval Marjan Tepina. Na njem je več kipov kiparja Lojzeta Dolinarja, ki
predstavljajo delavsko stavko, partizanski boj, revolucijo in začetek vstaje. Maketa, ki je
pomembna za učno pot, se nahaja na severnem delu trga in predstavlja model starega centra
Kranja. Model, ki so ga slavnostno otvorili leta 2007, je delo kiparja Staneta Kolmana
(Slovenski trg, 2017).
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Učni cilji, vezani na točko
Geografski cilji:
-

Učenci se pravilno orientirajo s pomočjo zemljevida in kompasa.

-

Učenci s pomočjo makete navedejo lokacijo, na kateri se nahajajo.

-

Učenci s pomočjo makete poimenujejo reki, ki tečeta ob mestu.

Zgodovinski cilji:
-

Učenci s pomočjo makete navedejo lokacijo, na kateri se nahajajo.

Učne oblike: frontalna učna oblika, skupinska učna oblika.
Učne metode: metoda razlage, metoda razgovora, metoda dela z zemljevidom.
Učila: učni list, maketa mesta Kranj.
Učni pripomočki: kompas, žogica.
Izvedba
Delo učitelja
Delo učenca
Danes se bomo skupaj odpravili na sprehod
po Kranju in sproti odkrivali njegove
geografske in zgodovinske zanimivosti. Za
začetek, da se bolje spoznamo, se bomo
postavili v krog. V roki imam žogico, ki si jo
bomo podajali naokrog. Vsak, ki jo ujame,
pove svoje ime in eno stvar, ki jo ve o mestu
Kranj. Da boste videli, kako to poteka, bom
kar jaz začela. Moje ime je Uršula in o Kranju
vem to, da je četrto največje mesto v
Sloveniji.
Učenci povedo svoje ime in eno stvar, ki jo
vedo o Kranju.
Danes se bomo na našem sprehodu naučili
veliko novega. Ker bodo nekatere naloge
potekale v skupinah, bi prosila, da se že na tej
prvi točki razdelite v štiri skupine. Vsakič, ko
bom rekla, da bo delo potekalo v skupinah, se
potem priključite isti skupini. Vsaka skupina
bo imela vodjo, ki bo zadolžen za mapo z
dodatnim gradivom.
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Učenci se razdelijo v skupine. Vodja
skupine prejme mapo z dodatnim
gradivom.
Najprej bomo orientirali zemljevide, ki jih
imate na zadnji strani vaših učnih listov. S
kompasi najprej določimo sever in se nato z
zemljevidom obrnemo proti njemu. Kje se
sedaj nahajamo?
Na Slovenskem trgu.
Kar označite si to točko. Na vsaki postaji
bomo namreč orientirali zemljevid in
poiskali točko, na kateri se bomo nahajali.
Preden pa se podamo na pot, si poglejmo še
ta spomenik. Kaj prikazuje?
Mesto Kranj.
Ali prikazuje celotno mesto?
Ne, samo stari center mesta.
Kaj pa obdaja mesto z zahodne in vzhodne
strani?
Reki Sava in Kokra.
Mesto se je oblikovalo zgoraj na uravnanem
pomolu.
Ali najdete na spomeniku našo lokacijo?
Da.
Zelo dobro. Preden se podamo na našo
naslednjo točko, bomo morali ugotoviti, kam
gremo. Preberite uganko na zgornji strani
učnega lista.
Eden izmed učencev na glas prebere
uganko.
Kaj smo iz uganke izvedeli o lokaciji?
Da se nahaja v bližini visoke cerkve in
kipa.
Ali je v starem centru Kranja kakšna cerkev?
Da, nasproti Prešernovega gledališča.
Pa se odpravimo tja in poglejmo, če se v
bližini nahaja tudi kakšen kip.
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7.3.2. TRG PRED PREŠERNOVIM GLEDALIŠČEM
Organizacija
S Slovenskega trga se odpravimo proti naslednji točki, ki se nahaja na trgu med Prešernovim
gledališčem in Cerkvijo svetega Kancijana. Kljub temu, da bi bila pot po Koroški cesti hitrejša,
smo izbrali pot po Gregorčičevi ulici, mimo Mestne knjižnice Kranj, saj je zaradi zaprtja ulice
za promet ta pot varnejša za učence. Kljub temu skrbimo, da učenci hodijo v parih v koloni, pri
čemer sta prva in zadnja v koloni vedno učitelja. Pot nadaljujemo po Maistrovem trgu,
Prešernovi ulici in Glavnem trgu, vse do Cerkve svetega Kancijana. Med cerkvijo in
gledališčem se nahaja trg in naša druga točka. Po želji se lahko učenci posedejo na klopi, ki so
postavljene na trgu.
Slika 14: Prešernovo gledališče

Avtor slike: Uršula Dačić, 2016.

Opis točke
Trg se nahaja med Prešernovim gledališčem in Cerkvijo svetega Kancijana. Cerkev je zgrajena
v značilnem gotskem slogu. Prvi zapisi o cerkvi na tem mestu izhajajo že iz 10. stoletja, pred
tem pa je na istem mestu stala obredna stavba Slovanov. Okrog cerkve se je včasih raztezalo
pokopališče, še danes pa si je ob njenem severnem robu mogoče ogledati grobnico družine Erkh
in kostnico (Cerkev sv. Kancijana, 2016). Na drugi strani trga stoji Prešernovo gledališče, ki je
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svojo današnjo podobo dobilo leta 1955, ko je arhitekt Jože Plečnik uredil značilno fasado s
petimi širokimi loki, ki gledajo na trg (Prešernovo gledališče, 2016). Pred gledališčem stoji
bronast kip Franceta Prešerna, delo slovenskega akademskega kiparja Frančiška Smrduja
(Arhitekturna dediščina, 2016).
Učni cilji, vezani na to točko
Geografski cilji:
-

Učenci se pravilno orientirajo s pomočjo zemljevida in kompasa.

-

Učenci navedejo glavne razloge za lego prve naselbine.

-

Učenci navedejo zgradbe na trgu in izmerijo višino kipa.

Zgodovinski cilji:
-

Učenci navedejo, kdaj je potekala prva poselitev na območju mesta Kranj.

-

Učenci s slik prepoznajo arheološke najdbe in sklepajo o tem, kdo jih je odkril.

-

Učenci naštejejo ljudstva, ki so skozi zgodovino živela na območju mesta Kranj.

-

Učenci poimenujejo kip in razložijo, po čem je ta oseba znana.

Učne oblike: frontalna učna oblika, skupinska učna oblika.
Učne metode: metoda razlage, metoda razgovora, metoda merjenja, metoda opazovanja.
Učila: učni list, dodatno gradivo.
Učni pripomočki: meter.
Izvedba
Delo učitelja
Delo učencev
Pa smo le našli pravo točko. Za vami stoji
visoka gotska cerkev, pred vami pa kip. V
uganki je pisalo, da je tukaj stala prva koliba.
Kaj bi to lahko pomenilo?
Da so se ljudje najprej naselili tukaj.
Mislite, da je bilo to že dolgo časa nazaj? Se
vam zdi Kranj staro mesto?
Da.
Prvi ljudje so ta del poselili že v času mlajše
kamene dobe, se pravi več kot 6000 let nazaj.
Ali mislite, da je bila takrat naselbina tudi
tako velika, kot je danes veliko mesto?
Ne, manjša.
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Ravno tukaj, kjer mi sedaj stojimo, se je
oblikovala majhna naselbina. Kaj mislite,
zakaj so ljudje izbrali ravno ta kraj? Poiščite
našo točko na zemljevidu in opazujte
okolico. Kaj je v bližini?
Reki.
Kranj se je razvil ravno na sotočju dveh rek,
Save in Kokre. Ta lokacija je prvim
prebivalcem zagotavljala varnost.
Kasneje so tu živela še druga ljudstva, kot so
Kelti, Rimljani, Goti in Langobardi. Kako pa
vemo, kdo vse je živel tukaj? V mapi, ki jo
ima vaš vodja skupine, sta dve sliki. Kaj
prikazujeta?
Broške in glavnike.
Kaj mislite, kdo jih je našel?
Arheologi.
Arheologi so tukaj našli veliko ostankov
nakita, orožja in lončenine, ki dokazujejo,
kdo vse je tukaj živel.
Tudi danes na obrobju trga stanujejo ljudje,
poleg gledališča pa se tu nahaja še mnogo
zanimivih stvari in vaša naloga je, da jih
odkrijete. Razdelite se v skupine in preverite
navodila v mapi in na vaših učnih listih.
Časa za naloge imate 5 minut, nato pa bomo
pregledali rezultate.
Učenci opravijo naloge in poročajo o
rezultatih.
Skupaj preverimo, ali so odgovori pravilni, in
se pogovorimo o rezultatih.

7.3.3. GRAD KHISLSTEIN
Organizacija
Od Prešernovega gledališča pot nadaljujemo po Cankarjevi ulici in nato prečkamo njej
vzporedno Tomšičevo ulico. Ob obzidju se sprehodimo do gradu Khislstein in vstopimo na
njegovo dvorišče. Kljub temu, da v centru mesta ni prometa, pazimo, da otroci ves čas hodijo
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v koloni in se od nje ne oddaljijo. Sprehodimo se do skrajnega južnega dela dvorišča gradu
Khislstein, kjer se nahajajo stopnice v obliki amfiteatra. Nanje posedemo učence in jim podamo
navodila.
Slika 15: Učenci na dvorišču gradu Khislstein

Avtor slike: Uršula Dačić, 2016.

Opis točke
Grad Khislstein stoji na vzhodnem delu mesta, tik nad dolino reke Save. Že v 13. stoletju so na
tem mestu Ortenburžani zgradili utrdbo. V 16. stoletju je grad kupil podjetnik Janž Khisel s
Fužin pri Ljubljani in prizidal bivalno stavbo, s tem pa je grad dobil današnji izgled. V gradu
ima danes prostore Gorenjski muzej, ki je po obnovitvi gradu leta 2012 v njem postavil stalno
razstavo Prelepa Gorenjska (Gorenjski muzej – Grad Khislstein, 2016). Grad je v začetku 16.
stoletja predstavljal del obrambnega obzidja okrog mesta. Poleg gradu je bilo vanj vključenih
še osem obrambnih stolpov, od katerih se v neposredni bližini gradu še danes lepo vidi
obnovljen stolp Škrlovec (Žontar, 1939, str. 165).
Učni cilji, vezani na to točko
Geografski cilji:
-

Učenci se pravilno orientirajo s pomočjo zemljevida in kompasa.

-

Učenci s pomočjo slike sklepajo o velikosti srednjeveškega mesta.
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Zgodovinski cilji:
-

Učenci s pomočjo slike razložijo razlike med grbom Kranja nekoč in danes.

-

Učenci pojasnijo, kako je nastalo mesto in kaj so mestne pravice.

-

Učenci opišejo izgled srednjeveškega mesta in na podlagi slike ugotovijo glavne
značilnosti mesta (obzidje, obrambne stolpe, mestna vrata).

-

Učenci ugotovijo, kaj se danes nahaja v gradu Khislstein.

Učne oblike: frontalna učna oblika, skupinska učna oblika.
Učne metode: metoda razlage, metoda razgovora, metoda dela z zemljevidom, metoda dela s
slikovnim gradivom, metoda opazovanja.
Učila: učni list, dodatno gradivo.
Učni pripomočki: /
Izvedba
Delo učitelja
Delo učenca
Spet nas čaka uganka, da bi odkrili našo
naslednjo točko. Preberite uganko.
Eden izmed učencev na glas prebere
uganko. Rešitev je grad Khislstein.
Kaj mislite, koga je včasih varovalo obzidje?
Grad.
Ali imamo v Kranju kakšen grad?
Ja, grad Khislstein.
Pa se odpravimo do njega.

Zelo blizu smo že naši točki. Poiščite jo na
vaših zemljevidih.
Učenci na zemljevidu poiščejo točko.
Sedaj stojimo pred vhodom na grajsko
dvorišče. Če se razgledate naokrog, ali kdo
ugotovi, zakaj je v uganki pisalo: »Kdor želi
si ogledati zgodovinske stvari, na mojih
vratih naj se oglasi«?
Ker se tukaj nahaja Gorenjski muzej.
Usedli se bomo na sam rob dvorišča, da rešite
naloge. Natančno sledite navodilom na učnih
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listih in si pomagajte z gradivom v vaših
mapah, ki jih imajo vodje skupin.
Učenci rešijo naloge.
Sedaj bomo skupaj prebrali odgovore in se o
njih pogovorili.
Učenci na glas preberejo odgovore.
V učnih listih ste lahko prebrali, da so Kranj
leta 1256 ustanovili grofje Andeški. Za
katero stoletje in obdobje gre?
13. stoletje, čas srednjega veka.
Mislite, da se je mesto že takrat imenovalo
Kranj? Kaj vam piše na sliki zgoraj?
Kreinburg.
Zelo dobro. Ugotovili smo, da je grad takrat
tudi že stal v mestu. Kako ste rekli, da se
imenuje?
Khislstein.
Kaj mislite, od kod izhaja ime?
Iz imena lastnika.
Tako je. Grad je v 16. stoletju kupil Janž
Khisel in od tod izhaja tudi njegovo ime. Za
kaj ste prej ugotovili, da se danes nahaja v
gradu?
Gorenjski muzej.

7.3.4. REKA KOKRA
Organizacija
Od gradu Khislstein pot nadaljujemo proti severu po Tomšičevi ulici. Po Jenkovi ulici se
napotimo do Glavnega trga in nato po Poštni ulici do Kokrškega mostu. Naša naslednja točka
je manjši most čez reko Kokro, do katerega vodi urejeno stopnišče. Pazimo, da otroci hodijo
počasi in previdno, prav tako jih opozorimo na to, da se lahko primejo ograje. Manjši most
prečkamo in naloge opravljamo na bregu reke Kokre. Za opravljanje nalog smo zaradi varnosti
učencev izbrali levi breg reke Kokre, do katerega je dostop lahek, obenem pa je reka na tem
delu najbolj plitva (20 cm).
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Slika 16: Reka Kokra

Avtor slike: Uršula Dačić, 2016.

Opis točke
Reka Kokra priteka iz več manjših izvirov med Virnikovim Grintavcem in Pečovnikom v
Karavankah. Mimo Kranja teče po skoraj 30 m globokem kanjonu, ki ga je vrezala v
konglomeratna tla. Dolg je dobra dva kilometra, na obeh straneh rečnega brega pa se dvigajo
strme konglomeratne stene. Zaradi svoje raznolikosti je kanjon zavarovan kot naravna
znamenitost. Skozi zgodovino so ljudje reko koristili za pitno vodo in ostale vsakodnevne
potrebe, na njenem bregu pa se je razvila za srednjeveško mesto zelo pomembna obrt,
mlinarstvo. Danes ob reki najdemo tudi krožno učno pot, ki preko petih tabel predstavlja
delovanje reke in pestrost živalskega in rastlinskega sveta. Le nekaj sto metrov od točke, na
kateri se nahajamo, se reka Kokra steka v Savo (Kanjon reke Kokre, 2016).
Učni cilji, vezani na to točko
Geografski cilji:
-

Učenci se pravilno orientirajo s pomočjo zemljevida in kompasa.

-

Učenci s pomočjo zemljevida ugotovijo, pri kateri reki se nahajajo.

-

Učenci prepoznajo reliefno obliko, po kateri teče reka.
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-

Učenci s pomočjo grafa razložijo, kdaj in zakaj ima reka viške v pretoku.

-

Učenci izmerijo hitrost in temperaturo reke Kokre.

-

Učenci določijo smer rečnega toka, levi in desni breg.

Zgodovinski cilji:
-

Učenci pojasnijo pomen reke za prebivalce mesta skozi zgodovino.

Učne oblike: frontalna učna oblika, skupinska učna oblika.
Učne metode: metoda razlage, metoda razgovora, metoda merjenja, metoda dela z
zemljevidom.
Učila: učni list, dodatno gradivo.
Učni pripomočki: termometer, meter, vrvica, štoparica.
Izvedba
Delo učitelja
Delo učenca
Spet nas čaka uganka, da bi ugotovili
naslednjo točko.
Eden izmed učencev prebere uganko.
Rešitev uganke je reka Kokra.
Torej, kam gremo sedaj?
Do reke Kokre.
Ker do nje vodi daljše stopnišče, se
dogovorimo, da hodimo lepo v parih v koloni
in se ne prerivamo. Lahko se tudi oprimete
ograje na stopnišču.
Pri kateri reki se sedaj nahajamo? Poiščite
točko na zemljevidu.
Pri reki Kokri.
Katera pa je druga reka, ki teče mimo Kranja?
Sava.
Kaj mislite, za kaj so v preteklosti uporabljali
ti dve reki?
Za pranje perila, pitno vodo, kopališča.
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Kaj pa danes? Ali ju še vedno uporabljamo v
te namene?
Ne.
V mapi vas čakajo navodila za zelo zanimive
naloge. Opraviti morate namreč več meritev.
Znotraj skupine si porazdelite naloge. Časa
za meritve imate 15 minut.
Učenci v skupinah opravljajo naloge.
Skupaj preverimo rezultate in se o njih
pogovorimo.

7.3.5. RAZGLEDNA PLOŠČAD NA PUNGERTU
Organizacija
Do naslednje točke pridemo tako, da se z učenci najprej po stopnišču vrnemo do Poštne ulice
in nadaljujemo pot do Tavčarjeve ulice. Sprehodimo se do konca Tavčarjeve ulice, prečkamo
Trubarjev trg in pred seboj zagledamo Pungert. Naša naslednja točka se nahaja na stekleni
razgledni ploščadi, na skrajnem koncu konglomeratnega pomola. S ploščadi se nam odpre
pogled na sotočje Kokre in Save, kanjon reke Kokre in okoliške tovarne.
Opis točke
Nahajamo se na delu mesta, ki je poznan pod imenom Pungert. Gre za skrajno južno točko
konglomeratnega pomola, na katerem se je razvilo mesto Kranj. Tukaj so v srednjem veku imeli
meščani svoje vrtove, danes pa lahko vidimo ohranjen stolp iz 16. stoletja in cerkev, posvečeno
svetemu Fabijanu, svetemu Sebastijanu in svetemu Roku (Žontar, 1939, str. 254). Obrambni
stolp na Pungertu je bil eden od osmih, ki so jih na začetku 16. stoletja zgradili za obrambo
mesta pred turškimi vpadi. Kasneje je bil večkrat predelan, saj je služil tudi kot mestna ječa. V
istem časovnem obdobju so zgradili tudi cerkev in jo posvetili zaščitnikom proti kugi. Danes v
njej najdemo slike znanih slikarjev, kot so Layer, Goetzl in Koželj (Podružnična cerkev, 2016).
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Slika 17: Učenci na razgledni točki

Avtor slike: Uršula Dačić, 2016.

Učni cilji, vezani na to točko
Geografski cilji:
-

Učenci se pravilno orientirajo s pomočjo zemljevida in kompasa.

-

Učenci na podlagi dnevniških zapisov določijo lokacijo, kjer so se razvile prve tekstilne
tovarne.

Zgodovinski cilji:
-

Učenci ugotovijo, katera vrsta industrije je imela velik pomen za razvoj Kranja.

-

Učenci poimenujejo nekaj tovarn v Kranju nekoč in danes.

-

Učenci iz dnevniških zapisov razberejo potrebne podatke za reševanje križanke.

Učne oblike: frontalna učna oblika, skupinska učna oblika.
Učne metode: metoda razlage, metoda razgovora, metoda dela z besedilom, metoda
opazovanja.
Učila: učni list, dodatno gradivo.
Učni pripomočki: /
Izvedba
Delo učitelja
Spet je pred nami uganka. Pa jo preberimo.

Delo učenca
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Eden izmed učencev prebere uganko.
Rešitev je razgledna ploščad na Pungertu.

Kaj mislite, kje bi se lahko najlepše videlo
sotočje rek?
Na Pungertu.

Pa se sprehodimo do tja.
Kaj vse vidite, če pogledate z razgledne točke
proti sotočju rek?
Bloke, tovarne, cesto.

Spomnite se uganke. Zadnji del pravi: »Dim
iz visokih dimnikov se vali, le kaj se tam
spodaj godi?« Kaj mislite, o čem bomo tukaj
govorili?
O tovarnah.

Res je. V mapi in na učnih listih najdete vsa
navodila za to točko.
Učenci rešijo naloge na učnih listih.

Skupaj preverimo odgovore in se o njih
pogovorimo.

7.3.6. PREŠERNOVA ULICA
Organizacija
Od razgledne ploščadi se sprehodimo nazaj čez Trubarjev trg, po Cankarjevi ulici in Glavnem
trgu vse do Prešernove ulice. Na naslovu Prešernova 7 se nahaja spominski muzej, t. i.
Prešernova hiša, ki danes deluje pod okriljem Gorenjskega muzeja. Pred njo se na drugi strani
ulice nahajajo klopi, na katere posedemo učence in se tako umaknemo od ostalih uporabnikov
ulice. Učencem podamo navodila za naslednjo nalogo.
Opis točke
Mestno jedro Kranja tvorita Glavni trg in Prešernova ulica, na kateri se sedaj tudi nahajamo.
Na obeh straneh ulice vidimo meščanske hiše z arhitekturno bogato okrašenimi pročelji in
dvorišči. Še danes se je ohranila raba srednjeveške zasnove hiš, tako da se v spodnjem
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nadstropju nahajajo trgovine, kavarne, antikvariati, v zgornjem nadstropju pa so urejena
stanovanja. Na Prešernovi ulici najdemo tudi Prešernovo hišo, v kateri je imel pesnik med
letoma 1846 in 1849 svojo odvetniško pisarno. Danes je hiša pod okriljem Gorenjskega muzeja
urejena v spominski muzej, v njenem pritličju pa se nahaja razstavna galerija (Prešernova hiša,
2016).
Slika 18: Učenci med kartiranjem Prešernove ulice

Avtor slike: Uršula Dačić, 2016.

Učni cilji, vezani na to točko
Geografski cilji:
-

Učenci se pravilno orientirajo s pomočjo zemljevida in kompasa.

-

Učenci samostojno kartirajo Prešernovo ulico.

-

Učenci ugotovijo funkcije posameznih stavb.

Zgodovinski cilji:
-

Učenci primerjajo dejavnosti v središču mesta nekoč in danes.

-

Učenci prepoznajo zgodovinsko pomembne stavbe v ulici (Prešernova hiša).
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Učne oblike: frontalna učna oblika, skupinska učna oblika.
Učne metode: metoda razlage, metoda razgovora, metoda kartiranja, metoda opazovanja.
Učila: učni list.
Učni pripomočki: /
Izvedba
Delo učitelja

Delo učenca

Da ne bomo govorili samo o tem, kaj se je v
mestu nekoč nahajalo, si bomo pogledali še,
kaj v mestu najdemo danes. Pri tem si bomo
pomagali s kartiranjem Prešernove ulice, na
kateri se ravnokar nahajamo. Vaša naloga je,
da v zemljevid vrišete to, kar najdemo v
pritličju vsake stavbe v tej ulici. Ali najdemo
stanovanja, kavarne, trgovine ali kaj
drugega? Ne pozabite izpolniti legende. Vsa
navodila imate v mapi. Za delo imate 10
minut časa, potem pa se spet zberemo na tem
mestu.
Učenci kartirajo ulico in rešijo naloge na
učnem listu.
Skupaj preverimo odgovore in se o njih
pogovorimo.

7.3.7. SLOVENSKI TRG
Organizacija
Od Prešernove ulice se odpravimo do naše zadnje točke, ki je bila hkrati tudi naša prva točka.
Uporabimo isto pot, torej preko Maistrovega trga in Tavčarjeve ulice vse do Slovenskega trga.
Učence ponovno razporedimo okrog makete in jim podamo navodila za reševanje naloge. Na
poti moramo biti pazljivi, in sicer še posebej na kratkem delu poti med Tavčarjevo ulico in
Slovenskim trgom, kjer moramo prečkati prehod za pešce. Pazimo, da učenci hodijo v koloni v
parih in da sta učitelja na začetku in koncu kolone.
Opis točke
Glej opis pri točki 1.
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Učni cilji, vezani na to točko
Geografski cilji:
-

Učenci se orientirajo s pomočjo makete, ki prikazuje tloris mesta.

Zgodovinski cilji:
-

Učenci obnovijo zgodovino Kranja, ki so se jo naučili na poti.

Učne oblike: frontalna učna oblika, skupinska učna oblika.
Učne metode: metoda razlage, metoda razgovora.
Učila: učni list, maketa mesta Kranj.
Učni pripomočki: /
Izvedba
Delo učitelja

Delo učenca

Ponovno najprej preberimo uganko.
Eden izmed učencev prebere uganko.
Rešitev je Slovenski trg.
Danes smo na tej točki že bili. Se kdo spomni,
kje smo videli maketo, ki prikazuje mesto?
Na Slovenskem trgu.
Kar pojdimo tja.
Z našim sprehodom po mestu bomo končali
tam, kjer smo tudi začeli.
Tukaj bo vaša naloga, da ostalim učencem na
kratko opišete eno izmed današnjih točk in na
maketi pokažete, kako smo prišli do nje. Časa
imate 2 minuti, da se z vašo skupino
posvetujete, potem pa bomo pričeli.
Vsaka skupina izžreba svojo točko in jo na
kratko opiše sošolcem.
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8. Evalvacija učne poti
8.1.

Samoevalvacija učne poti

Učno pot po Kranju smo preizkusili ob sodelovanju z dvema kranjskima osnovnima šolama.
12. in 13. oktobra 2016 smo pot preizkusili s 60 učenci šestega razreda Osnovne šole Staneta
Žagarja Kranj. Na dan izvedbe učne poti so učenci obiskali tudi Gorenjski muzej v Kranju.
Tako je prvi dan en razred (19 učencev) najprej z nami opravil učno pot in se kasneje odpravil
v muzej, drug razred (21 učencev) pa je učno pot opravil po ogledu muzeja. 12. oktobra 2016
smo tako učno pot opravili z dvema različnima skupinama, 13. oktobra 2016 pa le z eno skupino
(20 učencev).
27. oktobra 2016 smo učno pot opravili še z devetošolci z Osnovne šole Franceta Prešerna
Kranj. Na učni poti se nam je pridružilo 15 učencev devetega razreda, ki so za izbirni predmet
izbrali Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja. Ker je bil ta predmet na
urniku zadnjo uro, smo lahko učno pot opravili takoj po rednem pouku.
Evalvacija učne poti temelji na našem neposrednem opažanju med izvajanjem celotne
aktivnosti in na analizi odgovorov učencev, ki so po opravljeni učni poti izpolnili kratke
vprašalnike (priloga 6). Vprašalniki so bili razdeljeni na dva dela; v prvem smo učencem
zastavili vprašanja o zgodovinskih in geografskih značilnostih mesta Kranj in s tem ugotavljali
njihovo usvojeno znanje, v drugem delu pa smo jih vprašali po njihovem mnenju o učni poti.
Po štirih izvedbah učne poti po Kranju smo mnenja, da so bile vse izvedbe zelo uspešne. Na to
je kazalo tudi zadovoljstvo učencev, ko so sami uspeli rešiti tudi najbolj zahtevne naloge.
Težavnost izbranih nalog se je izkazala za primerno, res pa je, da je bilo potrebno pri učencih
šestega razreda več razlage in usmerjanja kot pri učencih devetega razreda, ki so vse naloge
reševali povsem samostojno, tako da je naša vloga temeljila samo na spremstvu in občasni
razlagi.
Za prvo točko se je izkazalo, da je zelo primeren uvod v učno pot; s predvideno aktivnostjo smo
se namreč spoznali med seboj. Še posebej učenci devetega razreda so bili na začetku še bolj
zadržani, po prvi točki pa so se že sprostili in razgovorili. Največ težav so imeli učenci šestega
razreda pri drugi točki, in sicer zaradi načina merjenja kipa. Izkazalo se je, da poznajo drugačen
način merjenja višine s svinčnikom, zato smo nalogo priredili, da je bila bolj razumljiva. Pri
gradu Khislstein, naši tretji točki, so učenci najbolj uživali v tem, ko so morali sami ugotoviti,
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kje lahko najdejo odgovore na zastavljena vprašanja. Ker gre pri tej točki za kombinacijo
različnih dejavnosti (delo s slikovnim gradivom in iskanje odgovorov iz okolice), je bilo
zanimivo videti, da so vodje skupin prevzeli nadzor in skupine organizirali tako, da je vsak
izmed učencev opravljal svoj del naloge. Daleč najbolj uspešna je bila četrta točka, pri kateri
so učenci opravljali meritve na reki Kokri. Učencem je bila najbolj zanimiva naloga merjenje
hitrosti reke Kokre, preko katerega so spoznavali osnove geografskega terenskega dela. Ker se
s takim načinom dela pri pouku le redko srečajo, jim je bila dejavnost zelo zanimiva. Za
razgledno točko na Pungertu nas je na začetku skrbelo, da se bodo učenci bali višine, a s tem ni
bilo težav. Ker je na tej točki predvideno delo z besedilom, je bilo potrebno več motivacije, da
so učenci pričeli z delom. Vseeno so vsi uspešno rešili nalogo, pri tem pa so si skupine tudi
med seboj pomagale z namigi. S šesto točko na Prešernovi ulici smo želeli učence pripraviti do
boljšega zavedanja svoje okolice. Naloga kartiranja se je končala bolje, kot smo pričakovali,
saj so učenci kot prebivalci Kranja mesto že zelo dobro poznali. Ker so se med kartiranjem
mesta zelo razživeli, je bila sedma točka namenjena umiritvi in sintezi usvojenega znanja.
Učenci so zelo uspešno predstavili posamezne točke na učni poti in na maketi pokazali
opravljeno pot, kar pomeni, da so z opravljanjem učne poti pridobili tako na učnem (usvojeno
znanje) kot na izkustvenem (nova izkušnja) področju, kar jim je še dodatno vzbudilo zanimanje
za domače mesto.
Zelo velik vpliv na razpoloženje in sodelovanje učencev so imele tudi vremenske razmere.
Zaradi nepričakovano nizkih temperatur v začetku oktobra je bilo pri prvi skupini šestega
razreda potrebno veliko več motivacije, saj so bili zaradi mraza manj pozorni. Izkazalo se je
tudi, da v predvidenih dveh šolskih urah učne poti ni mogoče izpeljati. Z učitelji smo se zato
dogovorili za dve polni uri, kar je bila povsem primerna časovna omejitev, znotraj katere so
lahko učenci brez priganjanja rešili vse naloge.

8.2.

Evalvacija učne poti s strani učencev

8.2.1. Uvod
Učencem smo takoj po opravljeni učni poti razdelili kratke vprašalnike (priloga 1), da bi bili
njihovi vtisi čim bolj sveži. Vprašalnik je bil sestavljen iz petih vprašanj, ki so se nanašala na
mnenja učencev o izvedbi učne poti.
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Z vprašalnikom smo želeli ugotoviti:
-

katere točke so si učenci najbolj zapomnili,

-

katera dejavnost je bila učencem najbolj všeč,

-

ali se učencem zdi učna pot zanimiv način spoznavanja domačega mesta,

-

ali so učenci na učni poti izvedeli kaj novega o Kranju,

-

ali bi učenci učni poti dodali še kakšno nalogo ali aktivnost.

Vprašalnik je izpolnilo 60 učencev šestega razreda in 15 učencev devetega razreda. Zaradi
starostne razlike med učenci smo se odločili, da bomo odgovore učencev šestega in devetega
razreda obdelali ločeno. Pregled vprašalnikov je pokazal, da so učenci vprašalnike izpolnili v
celoti, težavo so imeli le pri vprašanju št. 2, s katerim smo želeli izvedeti, katera aktivnost jim
je bila najbolj in katera najmanj všeč. Pri tem vprašanju je 12 od 75 učencev šestega in devetega
razreda skupaj (16 %) odgovorilo le na prvi del vprašanja, na drugi del pa ne. Pomanjkanje
odgovorov pri drugem delu vprašanja št. 2 (Katera aktivnost ti je bila najmanj všeč?) smo tako
uvrstili v kategorijo brez odgovora.

8.2.2. Rezultati in interpretacija
S pregledom izpolnjenih vprašalnikov smo dobili rezultate, ki jih v nadaljevanju predstavljamo
po posameznih vprašanjih.
1. Katero točko si si najbolj zapomnil?
Kar 26 učencem šestih razredov (43 %) je v spominu najbolj ostala točka pri reki Kokri. Na
drugem mestu je bila točka pri gradu Khislstein (izbralo jo je 22 % oz. 13 učencev). Med
odgovori so bile v manjšem deležu omenjene še točka na Prešernovi ulici, točka na
Prešernovem trgu in razgledna točka na Pungertu.
V devetem razredu si je več kot polovica učencev (53 % oz. 8) za točko, ki jim je najbolj ostala
v spominu, izbrala točko pri reki Kokri. Ostali so navedli še razgledno točko na Pungertu (20
% oz. 3 učenci), točko na Prešernovi ulici, točko pri gradu Khislstein.
Iz rezultatov je razvidno, da so učenci šestega in devetega razreda enakega mnenja, saj je v
obeh razredih večini učencev v spominu najbolj ostala točka pri reki Kokri.
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2. Katera dejavnost ti je bila najbolj všeč?
66 % (40) učencev šestega razreda se je odločilo, da jim je bilo najbolj všeč merjenje hitrosti
na reki Kokri. Nekateri učenci (12 % oz. 7) se med aktivnostmi niso mogli odločiti in so zato
napisali, da so jim bile všeč prav vse. Med ostalimi odgovori najdemo še kartiranje Prešernove
ulice, merjenje višine kipa, reševanje križanke in delo s slikovnim gradivom pri gradu
Khislstein.
Prav tako se je največ učencev devetega razreda (46,5 % oz. 7 učencev) odločilo, da jim je bilo
najbolj všeč merjenje hitrosti vode. Od drugih dejavnosti so izpostavili še merjenje višine kipa
(26,6 % oz. 4 učenci), merjenje mostu čez reko Kokro, orientacijo, delo s slikovnim gradivom
pri gradu Khislstein in končno poročanje, ki so ga morale skupine izvesti za posamezne točke.
3. Ali se ti zdi to zanimiv način spoznavanja domačega mesta?
Kar 98,3 % (59) učencev šestega razreda je na to vprašanje odgovorilo, da se jim zdi učna pot
zanimiv način spoznavanja domačega mesta. Le en učenec (0,7 %) se s tem ni strinjal. Vseh 15
(100 %) učencev devetega razreda je na to vprašanje odgovorilo pritrdilno.
4. Ali si na učni poti izvedel/a kaj novega o Kranju?
Večina učencev šestega razreda (85 % oz. 51 učencev) je odgovorila, da so se z obiskom učne
poti po Kranju naučili nekaj novega. Učenci so kot novo pridobljeno znanje izpostavljali
predvsem hitrost reke Kokre, ustanovitelje mesta in mestni grb. 15 % (9) učencev je zapisalo,
da se niso naučili nič novega.
Na to vprašanje je več kot polovica (53 % oz. 8) učencev devetega razreda odgovorila, da se
niso naučili nič novega. Ostalih 47 % (7) je potrdilo, da so se naučili več stvari, ki jih prej niso
vedeli.
Pri tem vprašanju so rezultati pokazali razliko med mnenjem učencev šestega in mnenjem
učencev devetega razreda. Večina učencev šestega razreda je bila namreč mnenja, da so se z
obiskom učne poti po Kranju naučili nekaj novega, medtem ko je večina učencev devetega
razreda vse obravnavane tematike že poznala.
5. Ali bi učni poti dodal/a še kakšno nalogo ali aktivnost?
71,6 % (43) učencev šestega razreda je bilo z učno potjo povsem zadovoljnih in ne bi
spremenilo ničesar. Preostalih 28,3 % (17) učencev pa je podalo predloge, kako bi spremenili
oz. izboljšali učno pot. Več učencev je omenilo, da bi si želelo še več orientacije, kot jo je že
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bilo, nekateri pa so podali zanimivo idejo, da bi se učna pot lahko izpeljala v obliki lova na
zaklad.
Velika večina (93 % oz. 14) učencev devetega razreda je bila s potjo zadovoljna in ji ne bi
dodala nobene naloge ali aktivnosti. Učenec, ki je izrazil željo po spremembi učne poti, je podal
zanimiv predlog, da bi se lahko učna pot razširila na blokovski predel Planine, kjer bi se lahko
pogovarjali o poselitvi v mestu.
Če povzamemo, je bila velika večina učencev zelo zadovoljna z učno potjo kot novim načinom
spoznavanja domačega mesta. Med najbolj priljubljene točke je zagotovo spadala točka pri reki
Kokri, saj si je za najljubšo aktivnost največ učencev (44 učencev oz. 58,7 %) izbralo prav
merjenje hitrosti reke. Analiza odgovorov je pokazala, da se je večina učencev z obiskom učne
poti naučila nekaj novega o mestu Kranj. Po pričakovanjih je bil odstotek teh večji med učenci
šestega razreda kot pa med učenci devetega. Zanimivi predlogi za spremembo ali nadgradnjo
učne poti, ki so jih podali učenci, kažejo na to, da so se dejavnosti na učni poti lotili resno in z
razmislekom. S tem lahko potrdimo tudi v uvodu zastavljeno hipotezo, da se zdi tak način
spoznavanja domačega mesta učencem sprejemljiv in privlačen.

8.3.

Evalvacija znanja učencev

8.3.1. Uvod
Ker nas je zanimalo, koliko naša učna pot pripomore k poznavanju domačega kraja, smo
udeležencem takoj po opravljeni učni poti razdelili tudi vprašalnike s sedmimi vprašanji o
zgodovini in geografiji mesta Kranj:
1. Kdaj je bilo območje današnjega centra Kranja prvič poseljeno?
2. Katerega leta je bilo ustanovljeno mesto Kranj?
3. Katera plemiška družina je ustanovila mesto Kranj?
4. Kateri reki tečeta ob mestu?
5. Kakšen je danes grb Kranja?
6. Katera industrija je bila pomembna za razvoj mesta v začetku 20. stoletja?
7. Kateri slovenski pesnik je zadnja leta svojega življenja živel in deloval v Kranju?
Želeli smo preveriti, koliko so se učenci naučili na učni poti in kolikšno je njihovo znanje v
primerjavi z znanjem dijakov 1. letnika srednje šole, ki učne poti niso opravljali. Vprašalnike
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je rešilo 60 učencev šestega razreda in 15 učencev devetega razreda. Za testno skupino smo
izbrali dijake 1. letnika Gimnazije Kranj, ki so osnovnošolsko izobraževanje že opravili in s
tem pridobili določeno znanje o domačem kraju. Raziskava na Gimnaziji Kranj je potekala 3.
in 7. februarja 2017. Ker smo se zavedali, da vsi učenci ne prihajajo iz Kranja in njegove bližnje
okolice, smo dijake v petih različnih razredih (skupno 108 dijakov) vprašali, ali so osnovno
šolo obiskovali na območju MO Kranj. Od 108 dijakov jih je 59 odgovorilo, da so osnovno šolo
obiskovali v Kranju in bližnji okolici. Le teh 59 dijakov smo vključili v raziskavo, jih izbrali za
testno skupino in jim razdelili vprašalnike.

8.3.2. Rezultati in interpretacija
Rezultate predstavljamo za vsako vprašanje posebej. Zaradi večje preglednosti smo jih
predstavili tudi z grafikoni. Pri pregledu rezultatov je treba opozoriti tudi na časovno
komponento; učenci so vprašalnik reševali neposredno po opravljeni učni poti, ko je bilo znanje
še sveže, medtem ko so dijaki to znanje pridobili v času osnovnošolskega izobraževanja.
1. vprašanje: Kdaj je bilo območje centra Kranja prvič poseljeno?
Na to vprašanje je 85,3 % (64) udeležencev učne poti odgovorilo pravilno, medtem ko je na
isto vprašanje pravilno odgovorilo le 5 % dijakov iz testne skupine (tj. 3 dijaki). V testni skupini
je bil najpogostejši napačen odgovor, da je bilo območje centra Kranja prvič poseljeno v času
Rimljanov. Ta odgovor je izbralo 50,8 % (30) učencev iz testne skupine. Od vseh sedmih
vprašanj so dijaki iz testne skupine pri prvem dosegli najslabši rezultat.
Graf 6: Poznavanje časa prve poselitve današnjega centra Kranja
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2. vprašanje: Katerega leta je bilo ustanovljeno mesto Kranj?
Pri drugem vprašanju so udeleženci učne poti dosegli najslabši rezultat, saj je pravilno
odgovorilo 68 % (51) učencev. Rezultat pri testni skupini je bil še slabši, saj je na vprašanje
pravilno odgovorilo le 27 % (16) dijakov.
Graf 7: Poznavanje leta ustanovitve Kranja
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3. vprašanje: Katera plemiška družina je ustanovila mesto Kranj?
Kar 85,3 % (64) udeležencev učne poti je na to vprašanje odgovorilo pravilno. V testni skupini
je pravilen odgovor obkrožilo 10,2 % (6) učencev.
Graf 8: Poznavanje imena ustanoviteljev Kranja
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4. vprašanje: Kateri reki tečeta ob mestu?
Glede tega vprašanja smo pri obeh skupinah pričakovali zelo visok pravilen rezultat in ga tudi
dobili. Pri obeh skupinah je bila uspešnost več kot 90-odstotna, pri čemer je v skupini
udeležencev učne poti na vprašanje pravilno odgovorilo 94,6 % (71) učencev, v testni skupini
pa 93,2 % (55) dijakov.
Graf 9: Poznavanje rek, ki tečeta ob mestu
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5. vprašanje: Kakšen je danes grb Kranja?
Pri tem vprašanju je bila ponovno zelo opazna razlika med odgovori udeležencev in odgovori
testne skupine. V skupini udeležencev učne poti je kar 94,6 % (71) učencev na vprašanje
odgovorilo pravilno. V testni skupini je le 10,2 % (6) dijakov odgovorilo pravilno.
Najpogostejši odgovor v testni skupini je bil rdeč orel na beli podlagi (pravilen odgovor je rdeč
orel na srebrni podlagi). Ta odgovor je izbralo kar 75,4 % (40) dijakov.
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Graf 10: Poznavanje današnjega grba mesta
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6. vprašanje: Katera industrija je bila pomembna za razvoj mesta v začetku 20.
stoletja?
Šesto vprašanje je bilo edino, pri katerem so dijaki v testni skupini dosegli boljši rezultat kot pa
udeleženci učne poti. 80 % (60) učencev, ki so se poti udeležili, je odgovorilo pravilno, medtem
ko je pri testni skupini odstotek pravilnih odgovorov znašal 84,7 (50 učencev).
Graf 11: Poznavanje industrije, pomembne za mesto v začetku 20. stoletja
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7. vprašanje: Kateri slovenski pesnik je zadnja leta svojega življenja živel in deloval
v Kranju?
Tudi pri tem vprašanju smo pričakovali visok odstotek pravilnih odgovorov v obeh skupinah.
Nenazadnje je mesto znano tudi kot Prešernovo mesto. Višji odstotek pravilnih odgovorov so
dosegli udeleženci učne poti, in sicer je kar 94,6 % (71) učencev obkrožilo pravilen odgovor.
Malo nižji rezultat je dosegla testna skupina s 93,2 % pravilnih odgovorov (tj. 55 učencev).
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Graf 12: Poznavanje znanih meščanov
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Iz dobljenih rezultatov lahko razberemo, da je učna pot po Kranju uspešen način spoznavanja
domačega mesta. Velika večina učencev, ki so se udeležili učne poti, so na vsa vprašanja
odgovorili pravilno, pri čemer so najnižji rezultat dosegli pri drugem vprašanju, kjer je le 68 %
(51) učencev odgovorilo pravilno. Pri vseh ostalih vprašanjih so dosegli boljše rezultate.
Najboljše rezultate so dosegli pri četrtem, petem in sedmem vprašanju, kjer je pravilni odgovor
izbralo kar 94,6 % (71) učencev.
Pri testni skupini so dobljeni rezultati bolj nihali. Od sedmih vprašanj so dijaki le na tri
odgovorili z več kot 50-odstotno uspešnostjo. Najboljše rezultate so dosegli pri četrtem in
sedmem vprašanju, kjer je kar 93,2 % (55) dijakov obkrožilo pravilen odgovor, najslabše pa pri
prvem vprašanju, kjer je pravilno odgovorilo le 5 % dijakov, tj. 3 dijaki.
S temi rezultati lahko potrdimo hipotezo, ki smo jo postavili v uvodu: znanje o mestu Kranj, ki
ga učenci pridobijo z opravljanjem učne poti, je večje od znanja, ki ga učenci pridobijo s
klasičnim poukom v učilnici. Pri vseh vprašanjih (razen pri enem) so namreč udeleženci poti
dosegli boljše rezultate, kot pa so jih dosegli dijaki v testni skupini. Poleg tega lahko tudi
potrdimo, da so učenci z opravljanjem učne poti usvojili večino predstavljenih tematik. Na vsa
vprašanja je več kot polovica učencev, ki so pot opravljali, odgovorila pravilno (najnižja
vrednost pravilnih odgovorov je bila 68,5 %). Pri tem se zavedamo, da ima velik vpliv na
rezultate osnovnošolcev tudi časovna bližina, saj smo jih testirali takoj po opravljeni poti,
medtem ko je pri dijakih od obravnave teh tematik preteklo že dalj časa.
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8. Zaključek
V zadnjih desetletjih vse bolj v ospredje prihaja izkustveno učenje kot eden izmed uspešnih
načinov poučevanja v šolah. Gre za cikličen proces, v katerem je učencem omogočena osebna
izkušnja, ki jo potem povežejo z že pridobljenim teoretičnim znanjem in na ta način lažje
ponotranjijo usvojeno znanje. Ekskurzija in terensko delo sta dve podporni metodi izkustvenega
učenja, pri katerih lahko z uporabo učne poti izvajamo učenje v naravi in s tem spodbujamo
učence k radovednosti, odkrivanju in raziskovanju (Marentič Požarnik, 1992, str. 11–14).
Učne poti so po Sloveniji dobro razširjene, saj jih je preko sto, tako da lahko rečemo, da so
pogosto uporabljena metoda predstavljanja okolice. Navezujejo se na različne tematike: od
gozdnih, pri katerih se učenci spoznavajo z naravo in živalmi, do geoloških, pri katerih učenci
spoznavajo kamnine in prsti. Vse te učne poti omogočajo učiteljem zanimivo in strnjeno
obravnavanje določene pokrajine, mesta ali zgodovinskih in geografskih tematik. Pri tem lahko
učenci preverijo znanje, ki ga imajo, ga nadgradijo in na ta način dosežejo edinstveno osebno
izkušnjo.
Zaradi zanimivega načina izvedbe učnega procesa smo se za izdelavo učne poti odločili tudi pri
tem magistrskem delu. Ker nas je zanimalo, koliko se učenci v času šolanja na osnovni šoli
naučijo o domačem kraju, smo analizirali učne načrte za Družbo, Zgodovino in Geografijo ter
izbrane izbirne predmete (Turistična vzgoja, Raziskovanje domačega kraja in skrb za njegovo
okolje, Odkrivajmo preteklost svojega kraja in Okoljska vzgoja), ki jih šole nudijo učencem v
času osnovnošolskega šolanja. Analiza je pokazala, da učenci lahko skozi šolanje pridobijo
dobro znanje o domačem kraju, a le, če se za to sami odločijo. Največ učnih ciljev, vezanih na
spoznavanje domačega kraja, je namreč mogoče najti v sklopu izbirnih predmetov. Pri obveznih
predmetih (Družba, Zgodovina, Geografija) smo našli le malo ciljev s tako tematiko, bili pa so
tudi neenakomerno razporejeni, s čimer smo potrdili prvo hipotezo, zastavljeno v uvodu: v
osnovnošolskih načrtih za izbrane obvezne in izbirne predmete je malo učnih ciljev, ki se
neposredno navezujejo na tematiko domačega kraja in pokrajine.
Ob pregledu zgodovinskih in geografskih značilnosti se je izkazalo, da je mesto Kranj zaradi
svoje dolge zgodovine in lege na sotočju dveh rek primerno za izdelavo učne poti. Kot predlog
za zanimiv in strnjen način podajanja znanja o domačem kraju smo izdelali učno pot po mestu.
Ta prepleta zgodovinske in geografske značilnosti Kranja, s katerimi učenci dobijo splošno
znanje o domačem mestu, obenem pa jih spodbudi k radovednosti in samostojnemu
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raziskovanju. Učno pot smo oblikovali tako, da prevladuje samostojna aktivnost učencev, ki so
razdeljeni v skupine, vloga učitelja pa je predvsem spremljevalna. Učna pot je primerna za
izvedbo pri pouku predmetovZgodovina in Geografija v osnovni šoli, omogoča pa tudi
medpredmetno povezovanje, saj je sedem točk povezanih z Geografijo, Zgodovino,
Slovenščino, Matematiko, Kemijo, Umetnostno zgodovino in Športno vzgojo.
Učno pot smo izvedli z učenci šestega in devetega razreda dveh kranjskih osnovnih šol, na
koncu pa smo jim za potrebe raziskave razdelili kratke vprašalnike. Rezultati so pokazali, da se
je večini učencev zdela učna pot zanimiv način spoznavanja domačega mesta, prav tako pa so
učenci napisali, da so se z udeležbo na tej učni poti o mestu naučili več stvari, ki jih prej niso
vedeli. Z izvedbo smo potrdili drugo hipotezo, postavljeno v uvodu: mesto Kranj je primerno
za pripravo in izvedbo učne poti, ki bi bila uporabna pri pouku osnovnošolskih predmetov
Geografija in Zgodovina.
Ker nas je zanimalo tudi, koliko znanja učenci pridobijo z opravljanjem učne poti, smo v
drugem delu vprašalnika zastavili nekaj osnovnih vprašanj o mestu. Rezultate, ki smo jih
pridobili od udeležencev učne poti, smo primerjali z rezultati enakih vprašalnikov, ki smo jih
razdelili dijakom prvega letnika. Rezultati so pokazali, da je znanje, ki so ga učenci pridobili z
opravljanjem učne poti, večje od znanja tistih učencev, ki so ga pridobili s klasičnim poukom
v učilnici. Poleg tega so rezultati pokazali, da so učenci uspešno usvojili večino tematik,
predstavljenih na učni poti. S tem smo v celoti potrdili še tretjo hipotezo, zastavljeno v uvodu
magistrskega dela: znanje o mestu Kranj, ki ga učenci pridobijo z opravljanjem učne poti, je
večje od znanja, ki ga učenci pridobijo s klasičnim poukom v učilnici.
Z izdelavo magistrskega dela smo dokazali, kako zelo pomembno je, da učence peljemo tudi v
okolico šole, ki jo obiskujejo. Kljub temu, da domači kraj poznajo iz vsakodnevnega življenja,
lahko v njem najdemo še veliko zanimivih in poučnih stvari, ki jih učitelj lahko pokaže in tako
učence pripravi do tega, da se pričnejo v večji meri zavedati okolja, v katerem živijo.
V prihodnje bi bilo smiselno pregledati osnovnošolske učne načrte in jih dopolniti z več
terenskega dela, ne samo pri predmetu Geografija, temveč tudi pri predmetih Zgodovina in
Družba. Na ta način bi učencem omogočili osebno izkušnjo v domačem okolju in jih spodbudili
k večjemu zavedanju o svoji okolici. Kot smo dokazali v magistrskem delu, je učna pot po
domačem mestu zelo primeren način za doseganje tega cilja.
Učne poti so v Sloveniji že razširjena metoda predstavljanja pokrajine, ki jo učitelji lahko
vključijo v pouk. Le malo je potrebno, da se popestri usvajanje šolske snovi, saj učne poti s
99

strnjenim podajanjem tematike učiteljem lajšajo delo, učencem pa omogočajo nove izkušnje in
lastno aktivnost.
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9. Povzetek
V magistrskem delu Geografsko-zgodovinska učna pot po Kranju za osnovno šolo smo
prikazali splošno uporabnost učnih poti pri izvajanju šolskega pouka in pripravili učno pot po
Kranju, ki bi jo lahko učitelji uporabljali za spoznavanje domačega kraja z učenci druge in tretje
triade osnovne šole.
Zgodovinske in geografske tematike so primerne za izvajanje v obliki učnih poti. Učne poti kot
metoda spoznavanja okolice so v Sloveniji že precej razširjene, mnoge so tudi opremljene z
vodniki in uporabnikom omogočajo lahek dostop. Z analizo učnih načrtov smo ugotovili, da je
med obveznimi predmeti Zgodovina, Geografija in Družba mogoče najti le malo učnih ciljev,
ki se neposredno nanašajo na spoznavanje domačega kraja. Več takih ciljev smo našli v učnih
načrtih izbirnih predmetov Turistična vzgoja, Raziskovanje domačega kraja in varstvo
njegovega okolja, Odkrivajmo preteklost svojega kraja in Okoljska vzgoja.
Po pregledu zgodovinskih in geografskih značilnosti Kranja smo se odločili za izdelavo učne
poti, ki s sedmimi točkami učencem omogoča spoznavanje domačega mesta. Na prvi točki se s
pomočjo makete spoznava tloris mesta, na drugi čas prve poselitve, na tretji pa se s pomočjo
slikovnega gradiva obravnava obdobje srednjega veka. Četrta točka je namenjena
geografskemu pregledu kanjona reke Kokre, na peti točki se obravnava industrijsko zgodovino
mesta. Učenci pridobivajo veščine kartiranja na šesti točki pri Prešernovi ulici, sedma točka pa
je namenjena ponovitvi pridobljenega znanja. Z opravljanjem učne poti učenci preko različnih
aktivnosti (kartiranja, merjenja hitrosti reke, reševanja ugank) in nalog na učnih listih
pridobivajo veščine skupinskega dela in aktivnega reševanja nalog ter se seznanjajo z osnovami
geografskega in zgodovinskega terenskega dela.
Terenski preizkus učne poti in evalvacijo s pomočjo vprašalnikov smo izvedli z učenci šestega
in devetega razreda osnovne šole. Rezultati so pokazali, da so osnovnošolski učenci naklonjeni
taki obliki usvajanja učne snovi, saj se jim zdi to sprejemljiv in privlačen pristop. Poleg tega so
uspešno usvojili večino tematik, predstavljenih z učno potjo. Kot testni skupini smo vprašalnike
razdelili dijakom prvega letnika srednje šole, ki učne poti niso opravljali. Z enakim
vprašalnikom so dosegli slabše rezultate. S tem smo dokazali, da je znanje, ki ga učenci
pridobijo z opravljanjem učne poti, večje od znanja tistih učencev, ki so ga pridobili s klasičnim
poukom v učilnici.Pri tem se zavedamo časovne komponente, saj smo pri osnovnošolcih
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preverjali znanje takoj po učni poti, medtem ko je pri dijakih od obravnave teh tematik preteklo
že dlje časa.
S terenskim delom učence spodbudimo k raziskovanju in spoznavanju domačega okolja. Preko
lastnega učenja in osebne izkušnje pridobljeno znanje povežejo s praktičnim doživljanjem, kar
zagotavlja boljše temelje za pridobivanje novega znanja.
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10. Summary
The master's thesis Geographical and Historical Learning Trail Kranj for Primary Schools
demonstrates the general applicability of learning trails in primary school teaching. It also
includes a practical learning trail around Kranj, one that educators could use for teaching
students of the second and third triad of primary schools about their hometown.
Historical and geographical topics are suitable for implementation in the form of a learning
trail, which is already a well-spread method of studying the environment in Slovenia. Many
learning trails are equipped with guidebooks and allow easy access to their users. An analysis
of primary school curricula showed that compulsory subjects such as history, geography and
social science contain only a few learning objectives that are directly related to a better
understanding of the students' hometowns. On the other hand, elective courses such as tourism
education, exploration of one's hometown and the protection of its environment, discovering
the history of a hometown and environmental education contain more of these specific learning
objectives.
After a survey of the historical and geographical features of Kranj, a learning trail, with seven
main stations at which students can learn about their hometown, was created. The first station
uses a model to help students learn about the layout of the city, the second station teaches them
about the first settlers in the area, and the third uses visuals to present the city's medieval period.
The fourth station is dedicated to a geographical survey of the Kokra River Canyon, and the
fifth deals with the industrial history of the city. The sixth station at the Prešeren Street provides
students with mapping skills, while the last station serves to repeat and reinforce the knowledge
acquired at the first six stations. Through various activities (mapping, measuring speed, solving
puzzles) and tasks, students gain skills in teamwork, problem solving and they familiarise with
the basics of fieldwork in geography and history.
A field test and evaluation of the learning trail was done with sixth and ninth grade students,
with the assistance of questionnaires. Results showed that students favoured this way of
learning subject matter, as they felt that this is an attractive approach for acquiring new
knowledge. Students also successfully mastered most of the topics presented during the learning
trail. Secondary school freshmen served as a test group. They received the same questionnaires
without taking the learning trail and achieved lower scores than the former group. This proves
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that the knowledge students gained by taking the learning trail was more comprehensive than
the knowledge of those students that acquired it through classroom methods.
Fieldwork encourages students to explore and learn more about their local environment. Their
knowledge is connected with a practical experience through their own exploration and personal
experience, which guarantees better foundations for the acquisition of new knowledge.
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Priloga 3: Učni list
Datum: _________________

Učna pot po Kranju
Zgodovinske in geografske značilnosti mesta

Slika 1: Kranj (Vir: Kranj, 2016.)

Ime in priimek:______________________________
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Dragi zgodovinarji, geografi in raziskovalci!
Odpravljate se na odkrivanje svojega domačega mesta. Na poti boste spoznali veliko
novih in zanimivih stvari, na vsaki točki pa vas čakajo tudi zanimive naloge, ki jih morate
rešiti.
Razdeljeni ste v skupine, vsaka skupina pa ima svojega vodja. Pri sebi ima mapo z
dodatnim gradivom, s katerim si pomagate pri reševanju nalog. Na vsaki točki naj vodja
na glas prebere navodila, ostali pa pozorno poslušajte. Naloge boste reševali v skupini,
zato dobro sodelujte in si med seboj pomagajte.

Srečno!
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1. TOČKA:
Orientiraj zemljevid in vriši vanj točko, na kateri se nahajamo.

Slika 2: Zemljevid mesta (Vir: Geopedia, 2016.)
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2. TOČKA:
Tu stala prva je koliba,
a danes se kraj v senci visokega kipa in cerkve skriva.
Spomin name ostal je le
v tleh, kjer mali zakladi skrivajo se.
__________________________________________________________________________________________
1.) Na kratko odgovori:
Kdaj je bilo območje, kjer stojimo, prvič poseljeno? _________________________________________________.
Katera ljudstva so tu živela? __________________________________________________________________.
Kako to vemo?____________________________________________________________________________.

2.) Kaj pa danes najdeš na trgu? Ugotovi, kako se imenujejo naslednje stavbe.

Cerkev: _____________________________________
Gledališče: __________________________________

3.) Na trgu stoji velik bronast kip. Koga upodablja? Po čem to osebo poznamo?

Slika 3: Spomenik (Vir: Kranj, 2016.)

4.) Kaj misliš, koliko meri kip v višino? Izmeri! Natančno sledi navodilom, ki jih ima vodja skupine v svoji mapi.

Kip v višino meri __________________m.
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3. TOČKA
Mogočno obzidje me je varovalo,
danes pa tudi nisem za med staro šaro.
Kdor hoče ogledati si zgodovinske stvari,
na mojih vratih naj se oglasi.
__________________________________________________________________________________________

1.) S pomočjo slike (Slika 4), ki jo najdeš v mapi, ugotovi, ali so naslednje trditve pravilne ali napačne.

Mesto je bilo v srednjem veku obdano z obzidjem.

DA

NE

Dolina reke Save in kanjon reke Kokre mestu nista nudila nobene obrambe.

DA

NE

Reka, ki jo vidim na sliki, je Kokra.

DA

NE

Mesto je imelo poleg obzidja osem obrambnih stolpov.

DA

NE

Na točki, na kateri smo, nikoli ni bilo obrambnega stolpa.

DA

NE

V srednjem veku je grad že stal na tem mestu.

DA

NE

Mesto je bilo gosto poseljeno tudi izven mestnega obzidja.

DA

NE

Cerkev svetega Kancijana v srednjem veku še ni bila zgrajena.

DA

NE

2.) Razglej se po dvorišču in najdi odgovore na naslednja vprašanja.

a) Kako se imenuje grad?

b) Kaj se danes nahaja v gradu?

c) Kako se imenuje stalna razstava?
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3.) Na sliki v mapi najdeš dva grba. Eden predstavlja grb grofov Andeških, ki so leta 1256 ustanovili mesto
Kranj, drugi pa današnji grb Kranja. Kateri je kateri? Pravilno pobarvaj spodnji grb.

Leva stran: grb Andeških grofov

Desna stran: današnji grb mesta

Slika 4: Grb mesta Kranj (Vir: Mejač, L., 2016.)
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4. TOČKA
Hladna in mokra pod mostom drvim,
ob večjem nalivu še bolj pohitim.
Mojo lepoto lahko občuduje vsak,
v meni pa zaplava le pogumen junak.
_______________________________________________________________________________________________

1.) Ali reka res drvi pod mostom? Izmeri njeno hitrost! Navodila najdeš v mapi, ki jo ima vodja skupine.

Poskus
(10 m)

P1

P2

P3

P4

P5

povprečje

čas (s)

Po strugi tečem s hitrostjo __________________ 𝒎⁄𝒔.
2.) Na morju najraje čofotamo v vodi, če ima 25 ˚C. Kaj misliš, koliko stopinj ima ta? Izmeri. Navodila najdeš v
mapi, ki jo ima vodja skupine.

Temperatura vode

Razmisli, od česa je odvisna temperatura vode.

3.) Najdi me tam, kjer pogumno nad vodo stojim, in s koraki izmeri mojo dolžino. Navodila najdeš v mapi, ki
jo ima vodja skupine.

Slika 5: Most čez reko Kokro (Vir: Kokra, 2016.)

V dolžino merim _______________ korakov ali ______________ m.
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4.) Le kdaj teče po moji strugi največ vode? Le kaj je razlog za to? Oglej si graf v mapi in odgovori na
vprašanja.

Največji pretok vode imam __________________________ zaradi _______________________ in
________________________ zaradi ___________________________. Tudi ob večjih deževjih rada prestopim svoje
bregove.

5.) Preberi spodnje opise in ugotovi, kakšno reliefno obliko sem s svojim tokom ustvarila. Pri tem si lahko
pomagaš tudi s fotografijo. Obkroži pravilen odgovor.

Slika 6: Reka Kokra (Vir: Kranj, 2016.)

a) Kanjon: ozka dolina, ki je nastala z vrezovanjem reke v kamnito podlago. Značilne so strme stene. Če jo
pogledaš s strani, ima obliko črke V.
b) Ledeniška dolina: široka dolina, ki jo je ustvaril ledenik. Če jo pogledaš s strani, ima značilno obliko črke U.
Dno je široko in plosko.
c) Vrtača: skledasta ali lijakasta kotanja na kraškem površju, ki nastane zaradi raztapljanja kamnine.

119

5. TOČKA
Pogled na sotočje rek se odpre
tistemu, ki pogumen je dovolj, da do te točke gre.
Dim iz visokih dimnikov se vali,
le kaj se tam spodaj godi?
_________________________________________________________________________________________
1.) V mapi najdeš tri dnevniške zapise. Preberi jih in pravilno reši križanko, pa boš v rdečih okvirčkih dobil/a
odgovor na vprašanje, v kateri tovarni je delala Tinina babica.
₁I
₂Č
₃R
₄I
₅E
₆B
₇B
₈Ž
₉B
₁₀I
₁₁ J
₁₂ S

1. Ime tekstilne tovarne, ki je včasih delovala v Kranju.
2. Država, iz katere so dobili delovne stroje.
3. V bližini tovarne je tekla reka ________________.
4. Ime danes pomembne tovarne v Kranju.
5. Nov pogon, na katerega so delovali tekstilni stroji.
6. Izdelek, ki so ga proizvajali v tekstilnih tovarnah.
7. Drug izdelek, ki so ga proizvajali v tekstilnih tovarnah.
8. Iz okolice mesta so ljudje na delo prihajali z/s _______________.
9. Druga vrsta pogona, na katerega so delovali tekstilni stroji.
10. V Kranju se je razvila tekstilna ______________.
11. Ime druge tekstilne tovarne, ki je včasih delovala v Kranju.
12. Ime reke, ki teče mimo Kranja.
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2.) Z razgledne ploščadi se razglej naokrog in odgovori na naslednja vprašanja.

a) Zakaj se je industrija razvila ravno na tem mestu? Razloži.

b) Katere vrste prometa poznaš? Katere izmed njih najdeš v bližini?
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6. TOČKA
Kratka sem ulica,
a v meni najdeš ogromno stvari,
tudi hišo znanega pesnika,
v kateri njegov spomin še vedno živi.
______________________________________________________________________________________________
1.) Le kaj se vse skriva v tej ulici? Pozorno hodi po ulici, sledi navodilom v mapi in izvedel/a boš.
LEGENDA:
Stanovanje
Kavarna/restavracija
Hotel
Trgovina
Muzej/galerija
Drugo

Slika 7: Prešernova ulica (Vir: Geopedia, 2016.)
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7. TOČKA
Danes na poti si me že srečal,
dam ti namig, da se ti bo spomin povečal.
Sredi trga bronast stojim,
kažem ti del mesta, v katerem živim.
____________________________________________________________________________________________

1.) Vsaka skupina je izžrebala eno točko današnje učne poti. Vaša naloga je, da na maketi pokažete pot do te
točke in na kratko obnovite, česa ste se tam naučili.

Slika 8: Maketa mestnega jedra (Vir: Model Kranja, 2016.)

Viri slik:
Geopedia, 2016. URL: http://www.geopedia.si/#T105_x499072_y112072_s9_b4 (citirano: 1. 10. 2016).
Kranj, 2016. URL: http://kraji.eu/slovenija/kranj_staro_mestno_jedro/slo (citirano: 1. 10. 2016).
Kokra, 2016. URL:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kranj._Reka_Kokra._Kanjon_reke_Kokre._Town_Kranj._River_Kokra_Januar_2016.jpg
(citirano: 1. 10. 2016).
Mejač, L., 2016. Skica grba (osebni vir, 26.8.2016)
Model Kranja, 2016. URL: https://slogtpizzivi21stoletjafeb2012.pbworks.com/w/page/50751335/ESIC%20Kranj%20Gradbenostoritvena%20%C5%A1ola (citirano: 1. 10. 2016).

123

Priloga 4: Rešitve učnega lista
Datum: _________________

Učna pot po Kranju
Zgodovinske in geografske značilnosti mesta

Slika 1: Kranj (Vir: Kranj, 2016.)

Ime in priimek:______________________________
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Dragi zgodovinarji, geografi in raziskovalci!
Odpravljate se na odkrivanje svojega domačega mesta. Na poti boste spoznali veliko
novih in zanimivih stvari, na vsaki točki pa vas čakajo tudi zanimive naloge, ki jih morate
rešiti.
Razdeljeni ste v skupine, vsaka skupina pa ima svojega vodja. Pri sebi ima mapo z
dodatnim gradivom, s katerim si pomagate pri reševanju nalog. Na vsaki točki naj vodja
na glas prebere navodila, ostali pa pozorno poslušajte. Naloge boste reševali v skupini,
zato dobro sodelujte in si med seboj pomagajte.

Srečno!
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1. TOČKA
Orientiraj zemljevid in vriši vanj točko, na kateri se nahajamo.
1. in 7. točka

6. točka

4. točka

3. točka

2. točka

5. točka

Slika 2: Zemljevid Kranja (Vir: Geopedia, 2016.)
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2. TOČKA
Tu stala prva je koliba,
a danes se kraj v senci visokega kipa in cerkve skriva.
Spomin name ostal je le
v tleh, kjer mali zakladi skrivajo se.

PRVA NASELITEV
1.) Na kratko odgovori:

Kdaj je bilo to območje, kjer stojimo, prvič poseljeno? V času mlajše kamene dobe pred več kot 6000 leti.
Katera ljudstva so tu živela? Kelti, Rimljani, Langobardi, Goti in Slovani.
Kako to vemo? Po ostankih, ki so jih na tem mestu našli arheologi.

2.) Kaj pa danes najdeš na trgu? Ugotovi, kako se imenujejo naslednje stavbe.

Cerkev: Cerkev svetega Kancijana
Gledališče: Prešernovo gledališče Kranj

3.) Na trgu stoji velik bronast kip. Koga upodablja? Po čem to osebo poznamo?
Kip prikazuje pesnika Franceta Prešerna. Poznamo ga po tem, da je
napisal Zdravljico, katere del je danes naša državna himna.

Slika 3: Spomenik (Vir: Kranj, 2016.)

4.) Kaj misliš, koliko meri kip v višino? Izmeri! Natančno sledi navodilom, ki jih ima vodja skupine v svoji mapi.

Kip v višino meri _____8______m.
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3. TOČKA
Mogočno obzidje me je varovalo,
danes pa tudi nisem za med staro šaro.
Kdor hoče ogledati si zgodovinske stvari,
na mojih vratih naj se oglasi.

GRAD KHISLSTEIN
1.) S pomočjo slike (Slika 4), ki jo najdeš v mapi, ugotovi, ali so naslednje trditve pravilne ali napačne.

Mesto je bilo v srednjem veku obdano z obzidjem.

DA

NE

Dolina reke Save in kanjon reke Kokre mestu nista nudila obrambe.

DA

NE

Reka, ki jo vidim na sliki, je Kokra.

DA

NE

Mesto je imelo poleg obzidja osem obrambnih stolpov.

DA

NE

Na točki, na kateri smo, ni bilo obrambnega stolpa.

DA

NE

V srednjem veku je grad že stal na tem mestu.

DA

NE

Mesto je bilo gosto poseljeno tudi izven mestnega obzidja.

DA

NE

Cerkev svetega Kancijana v srednjem veku še ni bila zgrajena.

DA

NE

2.) Razglej se po dvorišču in najdi odgovore na naslednja vprašanja.

a) Kako se imenuje grad?
Grad Khislstein.

b) Kaj se danes nahaja v gradu?
Gorenjski muzej.

c) Kako se imenuje stalna razstava?
Prelepa Gorenjska.
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3.) Na sliki v mapi najdeš dva grba. Eden predstavlja grb grofov Andeških, ki so leta 1256 ustanovili mesto
Kranj, drugi pa današnji grb Kranja. Kateri je kateri? Pravilno pobarvaj spodnji grb.

Leva stran: grb Andeških grofov

Desna stran: današnji grb mesta

Slika 5: Grb Kranja (Vir: Grb Kranja danes, 2016.)

Slika 4: Grb Andeških (Vir: Grb Kranja nekoč, 2016.)
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4. TOČKA
Hladna in mokra pod mostom drvim,
ob večjem nalivu še bolj pohitim.
Mojo lepoto lahko občuduje vsak,
v meni pa zaplava le pogumen junak.

REKA KOKRA
1.) Ali reka res drvi pod mostom? Izmeri njeno hitrost! Navodila najdeš v mapi, ki jo ima vodja skupine.

poskus
(10 m)
čas (s)

P1

P2

P3

P4

P5

povprečje

59

51

48

58

47

52,6

Po strugi tečem s hitrostjo ______0,2____________ 𝒎⁄𝒔 4.
2.) Na morju najraje čofotamo v vodi, če ima 25 ˚C. Kaj misliš, koliko stopinj ima ta? Izmeri! Navodila najdeš v
mapi, ki jo ima vodja skupine.

Temperatura vode

16˚C

Razmisli, od česa je odvisna temperatura vode.
Temperatura vode je odvisna od geografske širine, pretoka vode in prejetega sončnega sevanja.
3.) Najdi ga tam, kjer pogumno nad vodo stoji, in s koraki izmeri njegovo dolžino. Navodila najdeš v mapi, ki
jo ima vodja skupine.

Slika 6: Most čez reko Kokro (Vir: Kokra, 2016.)

V dolžino meri _____X________ korakov ali ____65__________ m.

4

Meritve opravljene 5. 9. 2016.
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4.) Le kdaj teče po rečni strugi največ vode? Le kaj je razlog za to? Oglej si graf v mapi in odgovori na
vprašanja.

Največji pretok vode imam jeseni zaradi velike količine dežja in spomladi zaradi taljenja ledu v gorah. Tudi ob večjih
deževjih rada prestopim svoje bregove.

5.) Preberi spodnje opise in ugotovi, kakšno reliefno obliko sem s svojim tokom ustvarila. Pri tem si lahko
pomagaš tudi s fotografijo. Obkroži pravilen odgovor.

Slika 7: Reka Kokra (Vir: Kranj, 2016.)

a) Kanjon: ozka dolina, ki je nastala z vrezovanjem reke v kamnito podlago. Značilne so strme stene. Če jo
pogledaš s strani, ima obliko črke V.
b) Ledeniška dolina: široka dolina, ki jo je ustvaril ledenik. Če jo pogledaš s strani, ima značilno obliko črke U.
Dno je široko in plosko.
c) Vrtača: skledasta ali lijakasta kotanja na kraškem površju, ki nastane zaradi raztapljanja kamnine.
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5. TOČKA
Pogled na sotočje rek se odpre
tistemu, ki pogumen je dovolj, da do te točke gre.
Dim iz visokih dimnikov se vali,
le kaj se tam spodaj godi?

PUNGERT
1.) V mapi najdeš tri dnevniške zapise. Preberi jih in pravilno reši križanko, pa boš v rdečih okvirčkih dobil/a
odgovor na vprašanje, v kateri tovarni je delala Tinina babica.
₁I

N

T

E

K

S

₂Č

E

Š

K

A

E

K

A

₄I

S

K

R

A

E

K

T

R

I

K

A

₆B

R

I

S

A

Č

E

₇B

L

A

G

O

Z

N

I

C

A

₉B

E

N

C

I

N

₁₀I

N

D

U

S

T

R

I

J

A

₁₁ J

U

G

O

Č

E

Š

K

A

₁₂ S

A

V

A

₃R

₅E

₈Ž

E

L

L

E

1. Ime tekstilne tovarne, ki je včasih delovala v Kranju.
2. Država, iz katere so dobili delovne stroje.
3. V bližini tovarne je tekla reka ________________.
4. Ime danes pomembne tovarne v Kranju.
5. Nov pogon, na katerega so delovali tekstilni stroji.
6. Izdelek, ki so ga proizvajali v tekstilnih tovarnah.
7. Drug izdelek, ki so ga proizvajali v tekstilnih tovarnah.
8. Iz okolice mesta so ljudje na delo prihajali z/s _______________.
9. Druga vrsta pogona, na katerega so delovali tekstilni stroji.
10. V Kranju se je razvila tekstilna ______________.
11. Ime druge tekstilne tovarne, ki je včasih delovala v Kranju.
12. Ime reke, ki teče mimo Kranja.
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2.) Z razgledne ploščadi se razglej naokrog in odgovori na naslednja vprašanja.

a) Zakaj se je industrija razvila ravno na tem mestu? Razloži.
Zaradi bližine ceste in železnice. Za razvoj industrije je bilo pomembno, da so bile v bližini dobre prometne
povezave, da so lahko blago vozili tudi na druga tržišča.
b) Katere vrste prometa poznaš? Katere izmed njih najdeš v bližini?
Poznamo cestni, železniški, rečni, morski in zračni promet. V bližini najdemo cestni in železniški promet.
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6. TOČKA
Kratka sem ulica,
a v meni najdeš ogromno stvari,
tudi hišo znanega pesnika,
v kateri njegov spomin še vedno živi.

PREŠERNOVA ULICA
1.) Le kaj se vse skriva v tej ulici? Pozorno hodi po ulici, sledi navodilom v mapi in izvedel/a boš.
LEGENDA:
Stanovanje
Kavarna/restavracija
Hotel
Trgovina
Muzej/galerija
Drugo

Slika 8: Prešernova ulica (Vir: Geopedia, 2016.)
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7.

TOČKA
Danes na poti si me že srečal,
dam ti namig, da se ti bo spomin povečal.
Sredi trga bronast stojim,
kažem ti del mesta, v katerem živim.

SLOVENSKI TRG
1.) Vsaka skupina je izžrebala eno točko današnje učne poti. Vaša naloga je, da na maketi pokažete pot do te
točke in na kratko obnovite, česa ste se tam naučili.

Slika 9: Maketa mestnega jedra (Vir: Model Kranja, 2016.)

Primer za točko št. 2: od Slovenskega trga smo se sprehodili mimo knjižnice in skozi center mesta vse do
Prešernovega gledališča. (Učenec to pokaže na maketi.) Tam smo se naučili, da je bilo območje Kranja
naseljeno že v času mlajše kamene dobe in da so tukaj živela različna ljudstva. Izmeriti smo morali kip pesnika
Franceta Prešerna.

Viri slik:
Geopedia, 2016. URL: http://www.geopedia.si/#T105_x499072_y112072_s9_b4 (citirano: 1. 10. 2016).
Grb Kranja nekoč, 2016. URL: http://www.rad.sik.si/wp-content/uploads/2014/04/linhartovi27.pdf (citirano: 1. 10. 2016).
Grb Kranja danes, 2016. URL: http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,o_kranju,mestni_simboli_in_praznik.htm (citirano: 1. 10. 2016).
Kranj, 2016. URL: http://kraji.eu/slovenija/kranj_staro_mestno_jedro/slo (citirano: 1. 10. 2016).
Kokra, 2016. URL:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kranj._Reka_Kokra._Kanjon_reke_Kokre._Town_Kranj._River_Kokra_Januar_2016.jpg
(citirano: 1. 10. 2016).
Model Kranja, 2016. URL: https://slogtpizzivi21stoletjafeb2012.pbworks.com/w/page/50751335/ESIC%20Kranj%20Gradbenostoritvena%20%C5%A1ola (citirano: 1. 10. 2016).
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Priloga 5: Dodatno gradivo za učence

Učna pot po Kranju

Dodatno gradivo

Vir: Kranj, 2016.

V dodatnem gradivu se nahajajo navodila za meritve, besedila in slike, ki jih potrebujete
za reševanje nalog na učnem listu.

Mapo ima vodja skupine, ki je zanjo tudi odgovoren.
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Ugani, kam nas bo vodila pot.

2. točka:
Tu stala prva je koliba,
a danes se kraj v senci visokega kipa in cerkve
skriva.
Spomin name ostal je le
v tleh, kjer mali zakladi skrivajo se.

3. točka:
Mogočno obzidje me je varovalo,
danes pa tudi nisem za med staro šaro.
Kdor hoče ogledati si zgodovinske stvari,
na mojih vratih naj se oglasi.

4. točka:
Hladna in mokra pod mostom drvim,
ob večjem nalivu še bolj pohitim.
Mojo lepoto lahko občuduje vsak,
v meni pa zaplava le pogumen junak.

5. točka:
Pogled na sotočje rek se odpre
tistemu, ki pogumen je dovolj, da do te točke gre.
Dim iz visokih dimnikov se vali,
le kaj se tam spodaj godi?

6. točka:
Kratka sem ulica,
a v meni najdeš ogromno stvari,
tudi hišo znanega pesnika,
v kateri njegov spomin še vedno živi.

7. točka:
Danes na poti si me že srečal,
dam ti namig, da se ti bo spomin povečal.
Sredi trga bronast stojim,
kažem ti del mesta, v katerem živim.
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2. TOČKA
Slika 1: Arheološke najdbe 1 (Vir: Arheološke najdbe 1, 2016.)

Slika 2: Arheološke najdbe 2 (Vir: Arheološke najdbe 2, 2016.)
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Vaša naloga je, da izmerite višino kipa. Vse, kar potrebujete, sta svinčnik in meter! Pri tem
pozorno sledite naslednjim navodilom.
Potrebujete:
-

1 svinčnik,

-

1 meter.

Navodila:
1. Postavi se tako daleč od kipa, da lahko vidiš njegov podstavek in vrh.
2. Pošljite enega izmed članov skupine, da se postavi ob kip.
3. Iztegni svojo roko, tako da bo svinčnik med tabo in spomenikom.
4. Zamiži na eno oko in poravnaj špico svinčnika z vrhom spomenika. S palcem na svinčniku označi, kje
se kip dotika tal.
5. Zavrti svojo roko za 90 stopinj, tako da je svinčnik vzporeden s tlemi.
6. Člana ekipe, ki stoji ob kipu, usmerjajte na stran, dokler se ne poravna s špico svinčnika.
7. Z metrom izmerite razdaljo med kipom in končno točko člana ekipe. To je višina kipa.

Da bo merjenje lažje, si lahko pomagate tudi s spodnjo sliko.
Slika 3: Merjenje višine s svinčnikom

Vir: Gardenality, 2016.
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3. TOČKA, Slika 4: Srednjeveško mesto Kranj (Vir: Merian, M., 1649.)

)
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3. TOČKA
Slika 5: ANDEŠKI GRB (Vir: Grb Kranja nekoč, 2016.)

Slika 6: GRB KRANJA (Vir: Grb Kranja danes, 2016.)
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4. TOČKA

Te zanima, če je reka res hladna in hitra? Koliko meri most, ki ga vidiš pred seboj? Sledi
navodilom in izvedel boš!
Časa za vse naloge imate 20 minut.

1.) Hitrost reke
Potrebujete:

-

1 vrvico, dolgo 10 m,
5 srednje dolgih vejic (vsaj 10 cm),
1 štoparico.

Navodila:

1. Izberite si del ob reki, kjer boste opravljali meritve. Za začetek poskusno vrzite vejico v vodo, da vidite,
kako hitro teče reka. Izberite točko, kjer je reka najhitrejša.
2. Raztegnite vrvico in označite, kje je njen začetek in kje njen konec.
3. Član skupine, ki bo v vodo metal vejice, stoji na začetku vrvice.
4. Član skupine, ki bo nadzoroval, kdaj bo vejica priplavala mimo njega, stoji na koncu vrvice.
5. Član, ki bo s štoparico meril čas, se prav tako postavi na konec vrvice.
6. Prvi član vrže vejico v vodo, pri tem pa skupina meri čas, in sicer vse dokler vejica ne priplava mimo
konca vrvice.
7. To ponovite petkrat in si vsak čas zabeležite na učni list.
8. Po petih poizkusih po spodnji enačbi izračunajte povprečni čas potovanja vejic.
9. Rezultat uporabite v enačbi za računanje hitrosti.

Enačbe:

č𝑎𝑠1+č𝑎𝑠2+č𝑎𝑠3+č𝑎𝑠4+č𝑎𝑠5 (𝑠)

povprečni čas =

5

10 (𝑚)

hitrost reke =

𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑖 č𝑎𝑠 (𝑠)
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2.) Temperatura vode

Potrebuješ:
-

1 termometer,
1 uro.

Navodila:
-

Vrvico termometra navij okrog roke, da ga ne izgubiš.

-

Spodnji del, ki izgleda kot posodica, pomoči v vodo.

-

Drug član skupine z uro nadzoruje, da bo termometer potopljen 3 minute.

-

Po treh minutah dvigneš termometer iz vode.

-

Prebereš izmerjeno temperaturo in jo zapišeš v učni list.

3.) Dolžina mostu
Potrebuješ:
-

1 meter.

Navodila:
-

Z enakomernimi koraki prehodi most in zraven štej korake.

-

Število korakov si zapiši v učni list.

-

Naredi en korak in ga izmeri z metrom.

-

Po spodnji enačbi izračunaj, koliko je dolg most.

Enačba:
dolžina mostu = število korakov x dolžina enega koraka
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4.) Spodnji graf prikazuje povprečni pretok reke Kokre. V katerem letnem času ima
reka največ vode? Zakaj?
Slika 7: Povprečni pretok reke Kokre

Povprečni mesečni pretok reke Kokre v m³/s, merilna postaja Kranj II, 1986–
2014
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Vir: Hidrološki arhiv, 2016.
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5. TOČKA

Dnevniški zapisi
Vaša naloga je, da pozorno preberete dnevniške zapise in z njihovo pomočjo rešite nalogi na učnem
listu.
Ana:
Veš, kaj se mi je danes spet zgodilo. Skoraj bi zamudila vlak! Res moram začeti prej vstajati, drugače
bom še zamudila na delo. Vožnja mi vzame dobrih 15 minut in od železniške postaje res ni več dolga
pot do tovarne Jugobruna, v kateri delam. Zelo sem vesela, da mi je prijateljica Ana povedala za to
delo. Sicer me po dolgih urah dela zvečer zelo bolijo noge, a vseeno v delu uživam. Ure na delu zelo
hitro minejo, saj mi ima Ana vedno kaj zanimivega povedati. Velikokrat za stroji sanjava, kakšne
obleke bi si sešili. Ko gledava metre in metre tega lepega blaga, nama ideje kar švigajo po glavi. Jaz bi
si sešila rožnato obleko in mojemu Jakobu suknjič. To bi bila lepa!
Peter:
Dobil sem novo zaposlitev! Od danes naprej delam v novi tovarni Inteks. Sem vedel, da bo leto 1926
uspešno leto zame. Danes je bil moj prvi delovni dan in pot ob reki je bila prav prijetna. Šumenje se
sliši prav do vrat tovarne! Počutil sem se zelo nenavadno, ko sem delal z vsemi temi modernimi stroji.
Povedali so mi, da delujejo na bencin in elektriko, kako nenavadno. So pa brisače, ki jih izdelujemo,
res lepe. Sicer ne vem, kdo vse jih bo kupil, naredili smo jih namreč ogromno! Ko sem o tem povprašal
sodelavca, mi je povedal, da jih z vlakom odpeljejo tudi v druga mesta. Pa se imam res še veliko za
naučiti.
Jakob:
Pa sem končno sklenil nov posel! S prijateljem s Češke bova skupaj ustanovila tekstilno tovarno v
Kranju! S seboj bo pripeljal tudi nove stroje, saj veste, da imajo na Češkem najbolj moderne. Mislim,
da bo ta tovarna zelo pripomogla h gospodarskemu razvoju mesta Kranj. Zaposlila bova lahko
ogromno delavcev, ne samo iz Kranja, ampak tudi z dežele. Opala, spomnil sem se super imena za
tovarno. Jugočeška se bo imenovala!
Tina:
Danes sem vsa utrujena prišla z dela. Zvečer, ko sem brskala po starih slikah, sem se spomnila, da mi
je babica pripovedovala zgodbe o tem, kako je delala v tekstilni tovarni. Tudi sama delam v tovarni,
ampak ne tekstilni. Iskra se ji reče, ukvarjamo pa se z vso možno tehnologijo. Ampak nikakor se ne
spomnim, kako se je imenovala tovarna, v kateri je delala moja babica. Če bi le lahko kdo rešil križanko
in mi povedal odgovor.
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6. TOČKA

Le kaj se skriva v vseh teh stavbah?

Vaša naloga je, da kartirate Prešernovo ulico. Pri tem pazite, da se skupina drži skupaj in da se vedno držite
dela ulice, ki je označen na zemljevidu na učnem listu.

-

Pojdite do vsake posamezne hiše in ugotovite, katera dejavnost se opravlja v pritličju stavbe.

-

Na učnem listu vas že čaka prazna legenda. Za vsako dejavnost si izmislite svoj vzorec, s katerim boste
označevali stavbe na učnem listu.

-

Za kartiranje imate na voljo 7 minut.

Dodatno razmisli:
Zakaj se funkciji pritličja in zgornjega nadstropja razlikujeta? Od kod to izhaja?
Kje so danes večja nakupovalna središča? Zakaj tam?

Viri slik:
Arheološke najdbe 1, 2016. URL:http://www.dedi.si/dediscina/407-grobisce-iz-casa-preseljevanja-ljudstev-na-lajhu-v-kranju
(citirano: 1. 10. 2016).
Arheološke najdbe 2, 2016. URL: http://www.dedi.si/dediscina/407-grobisce-iz-casa-preseljevanja-ljudstev-na-lajhu-v-kranju
(citirano: 1. 10. 2016).
Gardenality, 2016. URL: http://www.gardenality.com/Articles/1117/How-To-Info/Techniques-and-Methods/How-To-MeasureThe-Height-Of-A-Tall-Tree/default.html (citirano: 1. 10. 2016).
Wikipedia, 2016. URL: https://sl.wikipedia.org/wiki/Kokra (citirano: 1. 10. 2016).
Grb Kranja nekoč, 2016. URL: http://www.rad.sik.si/wp-content/uploads/2014/04/linhartovi27.pdf (citirano: 1. 10. 2016).
Grb Kranja danes, 2016. URL: http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,o_kranju,mestni_simboli_in_praznik.htm (citirano: 1. 10. 2016).
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Priloga 6: Vprašalnik za udeležence
VPRAŠALNIK
Spol: M/Ž
Razred: 6./7./8./9.

Obkroži odgovore, za katere misliš, da so pravilni, in na kratko odgovori na vprašanja. Naloge rešuj
sam, brez pomoči sošolcev.

PRVI DEL VPRAŠALNIKA

1.) Kdaj je bilo območje centra Kranja prvič poseljeno?
a) v srednjem veku
c) v času Rimljanov

b) v mladi kameni dobi
d) v bronasti dobi

2.) Katerega leta je bilo ustanovljeno mesto Kranj?
a) 1256
c) 1346

b) 1442
d) 1145

3.) Katera plemiška družina je ustanovila mesto Kranj?
a) Andeški grofje
c) Celjski grofje

b) grofje Ortenburžani
d) Vovbrški grofje

4.) Kateri reki tečeta ob mestu?
a) Sava in Sora
c) Sava in Ljubljanica

b) Sava in Krka
d) Sava in Kokra

5.) Kakšen je danes grb Kranja?
a) rdeč orel na beli podlagi
c) rdeč orel na modri
podlagi

b) bel orel na rdeči podlagi
d) rdeč orel na srebrni
podlagi
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6.) Katera vrsta industrije je bila pomembna za razvoj mesta v začetku 20. stoletja?
a) čevljarska industrija
c) tekstilna industrija

b) kemična industrija
d) prehrambna industrija

7.) Kateri znani slovenski pesnik je zadnja leta svojega življenja živel in deloval v
Kranju?
a) Simon Gregorčič
c) Dane Zajc

b) France Prešeren
d) Anton Aškerc

DRUGI DEL VPRAŠALNIKA

1. Katero točko si si najbolj zapomnil/a?

2. Katera dejavnost ti je bila najbolj všeč?

3. Ali se ti zdi to zanimiv način spoznavanja domačega mesta?

4. Ali si na učni poti izvedel/a kaj novega o Kranju?

5. Ali bi učni poti dodal/a še kakšno nalogo ali aktivnost?
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo »Geografsko-zgodovinska učna pot po Kranju za osnovno šolo« v celoti
moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in
veljavno zakonodajo.

Ljubljana, 2017

Uršula Dačić
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