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IZVLEČEK
Izkustveno učenje – spoznavanje lokalne zgodovine Črnovrškega območja v osnovni
šoli
V magistrski nalogi obravnavamo izkustveno učenje na primeru lokalne zgodovine Črnega
Vrha in okolice. Osrednja ideja izkustvenega učenja je, da se najbolje naučimo stvari, če
jih naredimo sami. Na podlagi tega domnevamo, da je ravno to dobro izhodišče za uvajanje
spoznavanja lokalne zgodovine, saj lahko izkušnje pridobimo v domačem okolju in jih nato
prenesemo v učenje. Namen magistrskega dela je raziskati, kako pogosto se učitelji pri
pouku zgodovine odločajo za uporabo izkustvenega učenja v zvezi z lokalno zgodovino.
Kratek pregled zgodovine Črnovrške planote obsega čas od leta 1823, ko je bil izdan
franciscejski kataster za katastrsko občino Črni Vrh, pa do konca druge svetovne vojne. V
praktičnem delu naloge smo teorijo prenesli v prakso in s pomočjo Osnovne šole Črni Vrh
izvedli tudi učni nastop, ki se je navezoval na rapalsko mejo, katere ostanke smo vključili
v spoznavanje lokalne zgodovine. Empirični del naloge je sestavljen iz rezultatov
raziskave, ki smo jo izvedli s pomočjo spletne ankete. Rezultati raziskave, v katero je bilo
vključenih deset učiteljev, ki poučujejo zgodovino na slovenskih osnovnih šolah, so
pokazali, da učitelji pogosto uporabljajo izkustveno učenje ter v pouk vključujejo
spoznavanje lokalne zgodovine. Z magistrsko nalogo želimo spodbuditi osnovne šole, da
bi v večji meri vključevale izkustveno učenje in lokalno zgodovino v pouk.
KLJUČNE BESEDE
izkustveno učenje, Kolbova teorija, lokalna zgodovina, osnovna šola, Črni Vrh nad Idrijo,
prva svetovna vojna, druga svetovna vojna
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ABSTRACT
Experimental learning – getting to know the local history of the Črni Vrh area in the
elementary schools
The master’s thesis deals with experiential learning related to the local history of Črni Vrh
and its surroundings. The central idea of experiential learning is that students learn most
effectively when they do things themselves. Based on this idea, it is assumed that
experiential learning represents a good starting point to learn about local history, since the
experiences are acquired in the local environment and introduced into the learning process.
The aim of the master’s thesis is therefore to analyse how often teachers use experiential
learning related to local history in their history lessons. A brief historical survey of the Črni
Vrh area comprises the period from 1823, when the Franciscan cadaster for the cadastral
municipality of Črni Vrh was issued, until the end of the Second World War. The practical
segment of the master’s research consisted of a teaching performance, when theory met
practice, conducted at the Črni Vrh elementary school. The topic of the history lesson was
the Rapallo border and its remains, which were included in the local history learning
experience. The empirical part of the thesis includes a presentation of the results of an
online survey and their analysis. The results of the survey, filled out by 10 history teachers
in Slovene primary schools, reveal that teachers use experiential learning frequently and
they tend to include local history elements in their history lessons. One of the aims of the
thesis is to encourage elementary schools to incorporate experiential learning and local
history into the school curriculum more frequently.
KEY WORDS
experiential learning, Kolb’s theory, local history, elementary schools, Črni Vrh nad Idrijo,
First World War, Second World War
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1. UVOD
Za magistrsko delo z naslovom Izkustveno učenje – spoznavanje lokalne zgodovine
Črnovrškega območja v osnovni šoli smo se odločili, ker smo želeli raziskati, v kolikšni
meri učitelji pri pouku zgodovine uporabljajo izkustveno učenje ter kako pogosto v pouk
vključujejo tudi lokalno zgodovino. Za nadaljnje preučevanje smo izbrali svoj domači kraj,
in sicer Črnovrško planoto, ki obsega naslednje zaselke: Črni Vrh, Idrijski Log, Javornik,
Kanji Dol, Lome, Mrzli Log, Predgriže, Strmec in Zadlog. »Črnovrška planota je vzhodna
robna uravnava visoke kraške planote Trnovski gozd. Sestavlja jo več kraških polj in uval
ter vmesnih z gozdom poraslih hrbtov. Proti severu se strmo spušča v sotesko reke Idrijce,
na zahodu jo omejujejo manj in na jugu precej bolj strma pobočja vzhodnega dela osrčja
Trnovskega gozda, na vzhodu pa se manj izrazito vzpenja nad Hotenjskim ravnikom,
skrajnim severozahodnim delom Notranjskega podolja.«2
Skozi celotno življenje se učimo in izobražujemo, del učenja pa so tudi izkušnje, ki
jih pridobimo v tem procesu. Izkustveno učenje predstavlja dejavnik, s katerim si učenci
učno snov bolje zapomnijo, saj so pri takšnem učenju vključena vsa njihova čutila.
Že samo okolje, v katerem živimo, nam ponuja možnosti za učenje. Spoznavanje
zgodovine domačega okolja učence spodbuja k večjemu zanimanju za zgodovino, saj
predstavlja odličen vir zgodovinskih drobcev, ki jih učenci lahko vključijo v širši okvir
zgodovine.
V magistrskem delu smo si zastavili naslednje cilje oz. specifična raziskovalna
vprašanja:
 Kako strokovnjaki opredeljujejo izkustveno učenje?
 Ali je izkustveno učenje učenje za prihodnost?
 Ali lahko na primeru domačega kraja (Črnovrško območje) pripravimo naloge z
izkustvenim učenjem in učence tako motiviramo za nadaljnje učenje zgodovine?
 V kolikšni meri in na kakšen način učitelji zgodovine vključujejo izkustveno učenje
v pouk?
 Ali učitelji pri urah zgodovine prepletajo izkustveno učenje in lokalno zgodovino?

2

Črnovrška planota: http://www.geopark-idrija.si/si/geopark/141/crnovrska-planota/ (22. 5. 2019).
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Predvidevamo naslednje hipoteze:
H1: Izkustveno učenje strokovnjaki najpogosteje opredeljujejo kot učenje s pomočjo
izkušenj. Izkustveno učenje je način povezovanja teorije in prakse, izkustvenega
spoznavanja resničnosti in konkretne akcije.
H2: Izkustveno učenje je učenje za prihodnost, saj se človek skozi vse življenje uči in
pridobiva nova znanja, ki jih lahko koristno uporabi pri svojem delu. Tako učenje je bolj
uspešno in osebno zadovoljujoče, saj učenci pri tem doživljajo uspešnost, podjetnost in si
s tem povečujejo samozavest.
H3: Naloge z izkustvenim učenjem na primeru domačega kraja, v našem primeru gre za
Črnovrško območje, lahko učence motivirajo za nadaljnje učenje zgodovine.
H4: Učitelji zgodovine pogosto uporabljajo izkustveno učenje. V pouk ga vključujejo v
okviru seminarskih nalog, referatov, raziskovalnih nalog, ekskurzij itn.
H5: Predvidevamo, da osnovnošolski učitelji pri pouku zgodovine prepletajo izkustveno
učenje in lokalno zgodovino.
Magistrsko delo sestavljajo teoretični, praktični in empirični del. Teoretični del
sestavljata dve poglavji. Prvo poglavje je namenjeno izkustvenemu učenju. V posameznih
podpoglavjih se seznanimo s pomenom izkustvenega učenja in njegovo vlogo pri pouku
zgodovine, s strokovnjaki na tem področju, z načeli izkustvenega učenja, z njegovo
prihodnostjo ter povezavo izkustvenega učenja z lokalno zgodovino. V drugem poglavju je
na kratko predstavljena zgodovina Črnovrške planote.
V praktičnem delu naloge so predstavljeni primeri nalog za izkustveno učenje v
povezavi z lokalno zgodovino (tretje poglavje). Naloge smo v praksi preizkusili tudi na
Osnovni šoli Črni Vrh. Ta del vključuje tudi refleksijo učencev, ki so sodelovali pri učni
uri, ter samorefleksijo o izvedbi učne ure.
Empirični del vključuje tri poglavja. Četrto poglavje zajema predstavitev same
raziskave, v petem poglavju je prikazana analiza odgovorov učiteljev in učiteljic zgodovine
slovenskih osnovnih šol, v šestem poglavju pa so predstavljene zaključne ugotovitve o
anketi.
Z magistrsko nalogo želimo spodbuditi učitelje na osnovnih šolah, da bi v pouk
zgodovine večkrat vključevali izkustveno učenje ter lokalno zgodovino, saj bi tako učence
motivirali za nadaljnje učenje zgodovine, zlasti lokalne zgodovine.
11

I.

TEORETIČNI DEL
2. IZKUSTVENO UČENJE
Povej mi in bom pozabil, pokaži mi in se bom spomnil,
vključi me in bom razumel.
(star kitajski pregovor)3
Če želimo razumeti, kaj pomeni izkustveno učenje, moramo začeti z opredelitvijo

same izkušnje.

2.1.

Kaj je izkustveno učenje?

Pri učenju gre za razmeroma trajne spremembe v dejavnosti osebnosti, ki so
posledica individualnih izkušenj ob interakciji človeka in njegovega okolja. Učenje se
sodobno pojmuje kot interakcija med predznanjem in novo snovjo, kot socialni, situacijski
in metakognitivni proces. Poleg tega se je potrebno zavedati tudi dejstva, da ima vsak
posameznik svoje asociacije na besedo učenje. V preteklih letih je bilo narejenih kar nekaj
raziskav, v katerih so poskusili opredeliti učenje. Marentič-Požarnikova je npr. v knjigi
Psihologija učenja in pouka te raziskave povzela in določila šest kategorij učenja. V prvih
treh se učenje opredeljuje kot kopičenje znanja, memoriranje informacij za ohranjanje
podatkov in kasnejšo uporabo, v zadnjih treh pa kot luščenje osebnega pomena,
razumevanje resničnosti ter spreminjanje svoje osebnosti.4
Izkušnja se v strokovni in pedagoški literaturi zelo različno interpretira. Le malo
avtorjev si je prizadevalo opisati izkušnjo samo in zato je toliko težje najti celovito
definicijo. Oakeshot je izkustvo opredelil kot nekaj subjektivnega, 5 Valberg si ga je
predstavljal kot uganko,6 Miller in Boud pa sta ga definirala kot celostnost poti, po katerih
so si ljudje tisto, kar zaznavajo, oblikovali v skladu z nekim smiselnim vzorcem. Mentalno
3

Kitajski pregovor: https://www.planinskimuzej.si/aktivnosti/mi-mamo-se-fajn/ (22. 5. 2019).
Marentič-Požarnik, B. (2014). Psihologija učenja in pouka: temeljna spoznanja in primeri iz prakse.
Ljubljana: DZS, str. 9.
5
Oakeshot, M. (1933). Experience and its Modes. Cambridge: Cambridge University Press, str. 322–324.
Dostopno na spletu: https://portalconservador.com/livros/Michael-Oakeshott-Experience-and-its-Modes.pdf
(22. 5. 2019).
6
Valberg, J. J. (1992). The Puzzle of Experience Objects. Oxford: University Press, str. 41.
4
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naj bi izkustvo pomenilo predvsem racionalno razmišljanje, vendar moramo upoštevati tudi
čustveno komponento, saj čustva vplivajo na samo telo, ljudje smo lahko jezni, utrujeni,
utesnjeni, zaskrbljeni, sproščeni itd. Večino dogodkov v naših življenjih spremljajo čustva.
Vsaka izkušnja v našem življenju pa je vedno priložnost za novo učenje.7
Ramovš je dodal, da bi naj šlo pri izkustvu za spoznanje, ki temelji na čustvenem
dojemanju in opazovanju, kar pomeni, da gre v osnovi za empirično doživljanje resničnosti.
Doživljanje zanj pomeni tisto, kar človek s svojo celotno čustveno globino dojame. To je
torej notranje dogajanje in se ne povezuje nujno z vplivanjem in poseganjem v resnično
življenje. To, kar nekdo spozna oziroma ugotovi ob doživetju, kot skupek osebnih spoznanj
in ugotovitev, je tisto, kar opredeljuje izkušnjo.8
Kant je bil prvi, ki je uskladil dve filozofski poziciji, notranji in zunanji svet – ljudje
naj bi namreč presojali na podlagi izkustva realnosti. Dualizem v tem smislu pomeni, da se
obe vzporednici nikoli ne srečata, čeprav se obe istočasno odvijata, saj naše aktivnosti
sprožajo spremembe in te zunanje spremembe neposredno vplivajo na nas. Če torej hočemo
vedeti in biti sposobni opisati svet, moramo kombinirati izkustvo z razumom.9
Leksikon Cankarjeve založbe izkustvo opredeljuje kot »celoto vsega, kar človek
zavedno ali nezavedno doživi«.10
Marentič-Požarnikova meni, da postaja debata o tovrstnem načinu učenja izrazito
popularna, saj je opazila porast ponudbe za skupinske treninge dinamike učiteljev,
uveljavljanja interakcijsko-komunikacijskega vidika izobraževanja, seminarjev t. i. superučenja, učenja gibalne ustvarjalnosti in motorike, sprostitvenih treningov, šol za vse
življenje in podobno. Ponudbam javnih zavodov pa so se pridružili tudi zasebniki, ki
ponujajo seminarje izkustvenega učenja domačih in tujih strokovnjakov s tega področja.
Na eni strani je to velika priložnost za razvoj izkustvenega učenja, po drugi pa nevarnost,

7

Bound, D., Miller, N. (2003). Working with experience animating learning. London, New York: Taylor and
Francis e-Library, str. 3, 8.
8
Ramovš, J. (1990). Doživljanje, temeljno človekovo duhovno dogajanje. Ljubljana: Založništvo slovenske
knjige, str. 6.
9
Kant (1993 [1874]). V: Jarvis, P. (2003). Učenje iz izkušenj. V: Andragoška spoznanja, letn. 9, št. 2, str. 21.
10
Dolinar, K. (ur.) (1988). Leksikon Cankarjeve založbe (dalje LCZ). Ljubljana: Cankarjeva založba, str. 410.
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da bo tovrstno učenje postalo »modna muha«, da bo sčasoma, ko se bo populariziralo,
zbledelo in postalo nepomembno.11
Izkustveno učenje je – po svoji opredelitvi – učenje iz življenjskih izkušenj in iz
opazovanja narave, je učenje na samem mestu dogajanja. Svoje zametke ima že v daljnih
petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja, ko so ga začeli opisovali prvi strokovnjaki (npr.
John Dewey, Kurt Lewin in Jean Piaget). Danes ima velik pomen pri razvoju sposobnosti
adaptacije na novo okolje, nove okoliščine, nove situacije. Razvija učenčevo osebno
avtonomijo, občutljivost za sebe in za druge ter sposobnosti komunikacije in sodelovanja.
Pomembna postane tudi zmožnost celostnega dojemanja, sinteze in integracije. Učenci se
naučijo reševati težave v nenadnih, nepredvidljivih in kompleksnih socialnih situacijah,
brez vnaprej podanega odgovora oziroma rešitve.12

2.2.

Različne opredelitve

Danes imamo na voljo kar nekaj strokovne literature o izkustvenem učenju. Med
ključne tuje strokovnjake, ki so se ukvarjali z vprašanji izkustvenega učenja, spadajo John
Dewey, Kurt Lewin in David Kolb. V Sloveniji pa med vidnejše raziskovalke sodi Barica
Marentič-Požarnik.
John Dewey je bil ameriški pedagog, ki je izkustveno učenje razložil kot učenje, v
katerem se v določenem vrstnem redu integrirajo – povezujejo v celoto – izkušnje, pojmi,
opazovanja in akcija.13
Kurt Lewin, ki je eden izmed utemeljiteljev socialne psihologije, je to vrsto učenja
opisal kot proces osebnostne rasti, ki poteka v štirih fazah: skozi konkretne izkušnje,
opazovanja in tehtanja izkušenj, oblikovanje abstraktnih pojmov in posploševanja ter
končno preverjanje pojavov v novih situacijah.14

11

Marentič-Požarnik, B. (1992). Izkustveno učenje – modna muha, skupek tehnik ali alternativni model
pomembnega učenja. V: Sodobna pedagogika, letn. 43, št. 1–2, str. 1–3.
12
Korban Črnjavič, M., Hus, V. (2009). Stališče učiteljev do izkustvenega učenja in poučevanja predmeta
spoznavanje okolja. V: Revija za elementarno izobraževanje, letn. 2, št. 1, str. 74–75.
13
Dewey, John. Dostopno na spletu: https://www.britannica.com/biography/John-Dewey. (22. 5. 2019).
14
Lewin, (1948). V: Samotorčan, D. (2007). Igra kot metoda izkustvenega učenja na prvi stopnji devetletne
kateheze. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, str. 34.
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David A. Kolb, ki se je ukvarjal s teorijo vzgoje, je na osnovi že začrtanih modelov
zgoraj omenjenih predhodnikov predstavil enega najbolj znanih modelov izkustvenega
učenja. Kolb je trdil, da je vsako učenje, ki je v stiku z realnostjo poučevane snovi,
izkustveno učenje. Znanje se torej ustvarja ob pretvorbi izkušnje (konkretna izkušnja v
izobraževanju pa se je po njegovem mnenju preveč zanemarjala) – gre za direktno srečanje
s pojavom, ne za govorjenje ali razmišljanje o takšnem srečanju.15
»Kolb izkustveno učenje opredeli kot proces, kjer se znanje ustvarja s pretvorbo
izkušnje. Njegov model izkustvenega učenja zajema temeljne procese izkustvenega učenja,
in sicer: konkretno izkušnjo, razmišljujoče opazovanje, abstraktno razmišljanje in
preizkušanje novih zamisli.«16

Slika 1: Kolbov model izkustvenega učenja17

Poleg že naštetih strokovnjakov se z izkustvenim učenjem ukvarja tudi Peter Jarvis,
ki je izkustveno učenje opredelil kot proces, v katerem posamezniki oblikujejo nek smisel
na podlagi dane situacije. Nadaljuje, da se morajo posamezniki situacije zavedati in se
posledično zavzeti za vključitev rezultatov v svoje življenjsko izkustvo. Življenjsko
izkustvo, ki ga imenuje tudi biografija, predstavlja vse naše že pridobljene izkušnje.18
»Človekovo učenje je torej učenje celotne osebnosti, je rast in razvoj v procesu začenjanja

15

Kolb, (1984). V: Marentič-Požarnik, B. (2014), str. 123–124.
Kolb, (1984). V: Garvas, M. (2010). Izkustveno učenje kot praksa in teorija izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vrtcu Trnovo. V: As Andragoška spoznanja, letn. 16, št. 1, str. 36.
17
Marentič-Požarnik, B. (2014), str. 124.
18
Jarvis, P. (2003). Učenje iz izkušenj. V: Andragoška spoznanja, letn. 9, št. 2, str. 26.
16
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in zaključevanja, ki sta oba vseživljenjska in vseobsegajoča in prek katerih nastajamo to,
kar smo.«19

2.3.

Vloga izkustvenega učenja pri pouku zgodovine

V devetletni osnovni šoli je zgodovina obvezen splošni predmet, ki se kot
samostojen predmet poučuje od 6. do 9. razreda. Izkustveno učenje je pri pouku zgodovine
lahko zelo zanimivo, saj dodatno motivira učence. Da pa pouk postane še zanimivejši in
bolj otipljiv, lahko izkustveno učenje nadgradimo s terenskim delom, ki bi ga načeloma
lahko označili kot delo, kjer se uporabno znanje sreča s terenom. Pri tem gre predvsem za
to, da na podlagi konkretnih izkustev usvajamo nova znanja, ki trajajo dlje in se lahko
uporabljajo vse življenje. Že z vidika motivacije je terensko delo zelo privlačno, ker je
nekaj posebnega, novega in atraktivnega. Poleg pokrajin so pri predmetu zgodovine
predmet proučevanja tudi kulturne ustanove, npr. muzeji in galerije, ki dopolnjujejo
terensko delo. Večfunkcionalnost terenskega dela se odraža v opazovanju narave in
razumevanju vzrokov in posledic skozi medpredmetno povezovanje. Tovrstno delo je,
podobno kot šola v naravi, postalo dober primer učne prakse, ki se prenaša v »živi prostor«.
Učenec takšne prakse bolje razume, saj mu je učna snov bolj dostopna. Danes pouk
zgodovine vzpodbuja razvoj kompetenc, ki temeljijo na izkustvu, kritični miselnosti, večperspektivnosti in medkulturnem dialogu, ki spoštuje drugačnost. Učenec se opremi z
orodji, ki spodbujajo kritičen odnos do sveta, razmišljanje in tehtanje dokazov. Veda o
preteklosti nam pomaga pri izzivih, s katerimi se danes soočamo. 20 Lahko bi rekli, da je
vloga izkustvenega učenja pri pouku zgodovine ta, da učence opremi z znanji o preteklosti,
ki jih lahko aplicirajo v prihodnost.
Poučevanje zgodovine je že od nekdaj zanimivo, ker je treba načeloma obširno in
zahtevno učno snov predstaviti na nov in inovativen način. Če se snov predstavlja na
»suhoparen način« s frontalno obliko pouka in razlago, učenci gotovo ne bodo pokazali
pretiranega zanimanja, saj ne bodo aktivno udeleženi in bodo snov samo procesirali brez
globljega razumevanja. Zato je treba pouk »miselno razgibati«.

19

Prav tam, str. 29.
Močnik, M. (2015). »Od rude do jekla« primer zgodovinske učne poti v Planini pod Golico. Diplomsko
delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, str. 6–8.
20
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2.4.

Načela izkustvenega učenja

Marentič-Požarnikova je že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja v članku
Izkustveno učenje – modna muha, skupek tehnik ali alternativni model pomembnega učenja
opisala pet načel, ki jih lahko upoštevamo pri uporabi izkustvenega učenja.
Prvo načelo zajema človeške misli in ideje, ki se skozi življenje človeka
spreminjajo, saj smo vseskozi v stiku z novimi izkušnjami, ki spreminjajo naše vedenje.
Zato moramo pri procesu učenja spodbujati učenčeve zmožnosti za iskanje novih
izkušenj.21
Pri drugem načelu Marentič-Požarnikova učenje smatra kot kontinuiran proces, ki
naj bi bil zasnovan na podlagi izkušenj. Učiteljeva naloga pa je, da učencem predstavi novo
znanje na takšen način, da bo to vedenje vplivalo na njihove že obstoječe izkušnje in
znanja.22
Tretje načelo predstavlja učenje kot krožen, ponavljajoč se proces, v katerem se
rešujejo konflikti med nasprotnimi načini spoznavanja, in kot celosten postopek
prilagajanja svetu, pri katerem je potrebno paziti na nasprotja med različnimi načini
poučevanja. Opisani sta dve primarni dimenziji samega učnega procesa – na eni strani je
predstavljena konkretna izkušnja in njeno abstraktno razumevanje, na drugi strani učnega
procesa pa se nahaja dimenzija, ki vključuje aktivno eksperimentiranje in opazovanje
dogajanja.23
Četrto načelo izkustvenega učenja povezuje vse procese čustvovanja, percepcije,
delovanja ter razmišljanja. Poleg tega povezuje še različna področja, npr. ustvarjalnost in
reševanje problemov.24
Pri petem načelu je izpostavljeno, da je učenje vedno proces ustvarjanja novega
znanja, ne glede na to, ali gre za otroka ali za odraslo osebo. Pridobljeno znanje je tako
rezultat prenosa med družbenim in osebnim znanjem. Lahko rečemo, da je učenje družbeno
21

Marentič-Požarnik, B. (1992), str. 11.
Prav tam.
23
Prav tam.
24
Prav tam, str. 12.
22
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in kulturno pogojeno ter se povezuje s praktičnimi izkušnjami. Takšen način učenja pa je
uspešen le pri posameznikih, ki se znajo premikati od ene dimenzije k drugi. Največkrat je
prehod med dimenzijami otežen, saj je v vsakdanjiku težko ohranjati razmišljujoč odnos in
biti hkrati konkreten in teoretičen. V večini situacij moramo zelo hitro odreagirati in prav
zaradi te hitrosti izberemo le eno dimenzijo. Tako v šoli pridobljeno znanje temelji bolj na
teoriji kot na praksi.25
Poleg teh petih načel Marentič-Požarnikova učiteljem daje še nekaj dodatnih
napotkov za lažje izvajanje izkustvenega učenja. Naloge učitelja je razdelila v šest faz. Prva
faza zajema dobro učiteljevo pripravo, kar zajema tudi njegov razmislek o učencih (o
njihovih potrebah itn.). Nato sledi uvodna faza, ko učitelj poda navodila za izvajanje učne
ure. Tretjo fazo predstavlja aktivnost. Po aktivnosti sledi faza analize – učitelj z vprašanji
analizira preteklo dogajanje ter skupaj z učenci analizira njihovo počutje. V peti fazi – fazi
povzetka in transferja – učenci pridobljeno izkušnjo povežejo z zastavljenimi učnimi cilji.
Zadnja faza pa je faza ovrednotenja, v kateri opredelimo pozitivne strani izkušnje ter
podamo izboljšave.26

2.5.

Ali je izkustveno učenje učenje za prihodnost?

Tovrstno učenje je proces, ki poteka vse življenje. Po Kolbu ima naslednje faze:
•

pridobivanje znanja (poteka v času formalnega šolanja),

•

specializacija za specifična poklicna znanja (poteka v zgodnji odrasli dobi) in

•

integracija tega specialističnega znanja.27
Takšen proces je celosten in pri razumevanju sveta ne izključuje nobene spoznavne

funkcije – poudarja pomen integriranega mišljenja, zaznave, čustvovanja, vedenja in pri
njem sodelujejo praktično vse življenjske situacije v vseh življenjskih obdobjih.
Učenci pridobivajo nova znanja skozi lastne izkušnje, te pa jim pomagajo razumeti,
osmisliti in dodatno pridobivati znanje. Pomembno vlogo ima torej celovita osebnostna
izkušnja, ki ni rezultat nekega bežnega spomina iz preteklosti, ampak je rezultat dejanja, ki
25

Prav tam.
Marentič-Požarnik, B. (2014), str. 126.
27
Kolb, (1984). V: Marentič-Požarnik, B. (2014), str. 124.
26
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simbolizira njegov pomen in obenem predstavlja pomembno orientacijo v sedanjosti in
prihodnosti ter služi učencu kot zavestna podlaga za nadaljnje učenje.28
Izkustveno učenje je z »vzpostavitvijo tesne povezave med subjektivno izkušnjo in
družbenim abstraktnim znanjem, med razumskimi, čustvenimi in dejavnostnimi sestavinami
je v skladu s sodobnim paradigmatskim preobratom v znanosti in spoznavni teoriji ter z
demokratizacijo družbenih procesov. Povečuje samozavest, podjetnost in osebno
dostojanstvo posameznika ter njegovo sposobnost znajti se v nepredvidljivih situacijah, v
svetu nenadnih, diskontinuiranih sprememb, kakršne so pred nami.«29

2.6.

Povezava izkustvenega učenja z učenjem lokalne zgodovine

»Če ne želimo, da bi morali učenci samo ʻverjetiʼ učiteljevemu pripovedovanju zaradi
njegove avtoritete in da bi zapustil zgodovinski pouk v njih le dolgočasen spomin na knjižno
razlago zgodovinskih dogodkov, če hočemo, da bi preteklost zaživela pred njihovimi očmi
v pravi podobi in da bi bil pouk zgodovine integriran v realnost, potem je potrebno segati
tudi po stvarnih dokazih in vidnih sledovih preteklosti … po zaslugi učiteljeve aktivnosti
postanejo učenci na ta način sposobni, da opazujejo, kar je preteklost zapustila, in
povezujejo ʻmalo zgodovinoʼ svojega kraja z ʻveliko zgodovino svetaʼ /…/.«30
Že v samem uvodu dela z naslovom Lokalna zgodovina – učenje z odkrivanjem,
Trškanova poudarja, da nam domače okolje ponuja vse, kar potrebujemo za dodatno
motivacijo učencev ter še boljše sodelovanje med učenci in učiteljem. Samo raziskovanje
domačega kraja učencem omogoča tudi spoznavanje ljudi na terenu in sodelovanje z
lokalnimi zgodovinarji. Po avtoričinem mnenju bi morala biti lokalna zgodovina del učnega
načrta v osnovnih in prav tako v srednjih šolah.31

28

Ivanuš Grmek, M., Hus, V. (2006). Odprti pouk pri predmetu spoznavanje okolja. V: Sodobna pedagogika,
letn. 57, št. 2, str. 74–75.
29
Marentič-Požarnik, B. (1992), str. 16.
30
Maréchal, P. (2007). Comment enseigner lʼhistoire locale et régionale. V: Trškan, D. Lokalna zgodovina –
učenje z odkrivanjem. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete,
str. 11.
31
Trškan, D. (2007). Lokalna zgodovina – učenje z odkrivanjem. Ljubljana: Univerza v Ljubljani,
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, str. 11–12.
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Izkustveno učenje je v povezavi z lokalno zgodovino torej odličen recept za uspeh.
Učence lahko v okviru projektnega dela, seminarskih nalog (samostojno delo) ali pa pouka
na prostem pošljemo na teren, kjer lahko uporabijo vse svoje čute, ki so morda pri
klasičnem pouku nekoliko pozabljeni.
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3. KRATEK PREGLED ZGODOVINE ČRNOVRŠKE PLANOTE
»Črni Vrh, vasica čudovita,
pod nedri Javornika, Špika skrita.
Kako raznežiš pesniku srce,
da v tvoj objem rad vrača se.«
(Dorica Tominec)32
V sledečem poglavju bomo predstavili kratek pregled zgodovine domačega kraja od
konca prve svetovne vojne do konca druge svetovne vojne ter z njim povezano kulturno
dediščino. Tematiko, povezano s Črnovrško planoto, smo izbrali zato, ker se magistrsko
delo navezuje na lokalno zgodovino in lokalno osnovno šolo, poleg tega pa je eden izmed
temeljev naloge ravno vključevanje izkustvenega učenja in lokalne zgodovine v pouk
zgodovine. Primeri nalog, ki smo jih v ta namen sestavili, bodo lahko z določenimi
dopolnitvami – služili kot pomoč učiteljem na drugih osnovnih šolah.

3.1.

Črni Vrh pred prvo svetovno vojno

Črni Vrh je ena izmed večjih vasi, ki ležijo v občini Idrija. Leži na 683 metrih
nadmorske višine in je največje naselje na Črnovrški planoti. Vas je prvič omenjena konec
15. stoletja – po pričevanju ustih virov naj bi pri Marku v Trebčah stal benediktinski
samostan. Benediktinci so verjetno tudi posvetili črnovrško cerkev sv. Jošta.33
V Ribnikarjevi knjigi Logaško okrajno glavarstvo iz leta 1889 najdemo zapis
nadučitelja Ivana Pipana o tem, da sodi črnovrška župnija med najbolj raztresene župnije
na Kranjskem; vas naj bi že takrat imela zgrajen vodovod, večje pomanjkanje vode v sušnih
mesecih pa sta trpela Zadlog in Predgriže. Pipan omenja tudi Divje jezero34 pri Idriji, ki naj

32

Črni Vrh. Dostopno na spletu: http://crnivrh.eu/predstavitev-krajev/crni-vrh/ (22. 5. 2019).
Mikuž, N. (2014). Črni Vrh pod Avstro-Ogrsko. V: Rudolf, I. (ur). Vsakdanje življenje v Črnem Vrhu pred
prvo svetovno vojno in med njo. Črni Vrh: Samozaložba, str. 14–16.
34
»Jezero je skrito pod prepadnimi stenami vznožja severnega roba Črnovrške planote in je povezano z
zagonetnim svetom podzemnih voda. Dosedanje raziskave so potrdile domnevo, da gre za značilen »vokliški«
izvir, pri katerem se strm potopljen sifonski rov obrne navzgor šele v velikih globinah. Potapljači so s 420
metri odvite vrvi dosegli že globino 160 metrov. Smaragdna jezerska gladina je po navadi idilično spokojna,
ob nekajdnevnem obilnem deževju pa bruhajo iz nje izredno velike količine vode (do 60 m3/s), ki se zbirajo
na prostranih območjih Črnovrške planote in kraškega sveta pod Javornikom (125 km2).« Dostopno na spletu:
http://www.visit-idrija.si/si/object/26/divje-jezero/ (22. 5. 2019).
33

21

bi ga napajale vode s Črnovrške planote. Domneva, da se pod površjem planote nahajajo
velika podzemna jezera.35
Več podatkov o življenju v Črnem Vrhu pred prvo svetovno vojno pa najdemo v
katastrskih zapisih iz obdobja od leta 1823 do leta 1869. Pomembno gospodarsko dejavnost
je v preteklosti predstavljala živinoreja. Vaščani so se ukvarjali večinoma s kmetijstvom in
temu tudi prilagodili svoj tempo življenja. Katastrski zapisi prikazujejo potek življenja
skozi letne čase, od zgodnje pomladi (setev – čas, vrste žit) do jeseni (pobiranje pridelka –
stanje na njivah) in zime. Zanimivi so podatki o prehrani, ki je bila sestavljena pretežno iz
mleka, moke in zelenjave (ob praznikih so spekli ajdov kruh). Med najbolj dragocenimi
živalmi na kmetiji je bil konj – imele so ga le redke kmetije; namesto konjev so za delo na
poljih in travnikih večinoma uporabljali volove.36
Število prebivalstva na Črnovrškem je skozi leta nihalo (navedeni podatki se
nanašajo na vasi Črni Vrh in Predgriže, ki sta takrat spadali pod isto katastrsko občino Črni
Vrh). Ob štetju leta 1869 je v Črnem Vrhu in Predgrižah živelo skupno 711 prebivalcev.
Ob naslednjem štetju leta 1880 je število prebivalcev padlo na 705, ob štetju leta 1900 pa
je bilo prebivalcev zopet nekoliko več – v obeh vaseh je živelo 714 ljudi.37

3.2.

Geopolitične spremembe po prvi svetovni vojni

S koncem prve svetovne vojne se je v svetu vzpostavilo novo razmerje moči.
Slovensko ozemlje je bilo izpostavljeno različnim interesom sosednjih držav. Zlasti Italija
si je prizadevala, da bi dobila celotno ozemlje, ki ji je bilo obljubljeno z londonskim
sporazumom iz leta 1915.
Italija je ob začetku prve svetovne vojne razglasila nevtralnost, nato pa je iz lastnih
interesov pričela sodelovati tako z antantnimi kot tudi s centralnimi silami. Za vstop v
vojno, na eni ali drugi strani, je želela določena ozemlja Avstro-Ogrske. V pogajanjih je
bila uspešnejša antanta, saj je Italiji obljubila več ozemlja. Tako je Italija 26. aprila 1915
35

Pipan, I. (1889). Črni vrh. V: Ribnikar, V (ur.). Logaško okrajno glavarstvo. Zemljepisni in zgodovinski
oris. Logatec: Društvo učiteljev in šolskih prijateljev okraja Logaškega, str. 18–19.
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podpisala tajni sporazum, na podlagi katerega je ob koncu vojne zahtevala ozemlja, kjer so
živeli Slovenci.38
Ameriški predsednik Woodrow Wilson je 8. januarja 1918 ameriškemu kongresu
predstavil svojih 14 točk, ki so predvidevale mirovne pogodbe brez tajnih dodatkov. Deveta
točka, ki se je zavzemala za ureditev italijanske meje po narodnostnih črtah, je slovenskemu
narodu prinašala neko upanje, a se ni izpolnila v predvideni meri.39 Mnogo politikov in
narodov je bilo razočaranih tudi po podpisu versajskega miru, saj ni upošteval samoodločbe
narodov.
Konec prve svetovne vojne je prinesel popolnoma drugačno ureditev Evrope, novo
določene meje pa so močno spremenile življenja ljudi.

3.3.

Nastanek rapalske meje

Meja med Kraljevino SHS in Kraljevino Italijo je bila določena z mirovno pogodbo
12. novembra 1920. Rapalska meja je bila rezultat t. i. londonskega sporazuma, ki je bil
sklenjen leta 1915 med antantnimi silami in Italijo. »V sporazumu o ciljih vojne so bila
Italiji obljubljena naslednja ozemlja: J. Tirolska, Trst, Istra in Dalmacija kot tudi ozemlje
pridobljeno v Afriki.«40 Po rapalski pogodbi je meja potekala od tromeje na Peči čez Ponce
na Jalovec, po razvodju med Sočo in Savo, mimo Vršiča na Triglav. Meja se je nato
nadaljevala po grebenih bohinjskega hribovja. Na tolminskem je segala od Vogla do Rodice
in Črne prsti. Tu se je meja obrnila na jug proti Poreznu do Blegoša. Meja je tu potekala po
vzhodnih pobočjih, kar pomeni, da so vrhovi v veliki večini ostajali na italijanski strani.
Od Blegoša naprej je meja tekla po levem bregu reke Sore. V Osojnici je presekala cesto
med Žirmi in Idrijo. Od tu je meja šla naprej do Zavratca in Hotedršice na Planinsko polje
in na vzhodna pobočja Javornikov ter Snežnika proti Reki.41 »Jugoslavija je tako izgubila
ok. 50.000 Slovencev in Hrvatov, ki niso dobili nikakršne manjšinske zaščite.«42
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Slika 2: Zemljevid z mejami43

Meja je globoko zarezala v življenja ljudi. Ločila je družine, nekaterim je vzela dele
posestev, ločila je vasi od mest itn. Podobno se je zgodilo leta 1947 z državno mejo med
Gorico in Solkanom, ki je prav tako zelo spremenila življenja tamkajšnjih ljudi – mesto je
ločila od zaledja in razbila nekaj družin. V dokumentarnem filmu Moja meja44 je zelo lepo
43

Mikša, P., Zorn, M. (2018). Rapalska meja: četrt stoletja obstoja in stoletje dediščine. V: Ajlec, K., idr.
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prikazano življenje ljudi ob meji. Primerljivih dokumentarcev, ki bi govorili o rapalski
meji, pa ni, kljub temu pa lahko izvemo številne zanimive zgodbe ljudi, ki so še živi in se
tega časa dobro spominjajo.
Gentilejeva reforma iz leta 1923 je prinesla italijanski jezik. Lahko si
predstavljamo, kako so se počutili domačini, ko so se z njim prvič srečali. Navajamo osebni
primer: Spominjam se pripovedi svoje babice, ki je večkrat omenila, da jih je v šoli učila
italijanska učiteljica in da je niso nič razumeli. Poleg tega so učiteljice učence večkrat
kaznovale, če niso govorili v italijanščini.
Kot zanimivost naj omenimo, da pa se je v tem času v Črnem Vrhu začel razvijati
tudi neke vrste »zdraviliški turizem«, saj so na poletni oddih prihajale italijanske družine –
mila klima je bila pravo nasprotje vročih in natrpanih mest. Na obrobju vasi so oblasti takrat
postavile tudi mladinski dom, ki so ga domačini poimenovali Balila.45 Starejši domačini se
še spomnijo stavbe in otrok, ki so tam letovali. Zanimivo je tudi to, da se je poimenovanje
Balila ohranilo vse do danes – tako se namreč še vedno imenuje predel vasi, kjer je stala
omenjena zgradba.
Ko je bila meja med Kraljevinama Italijo in SHS določena, so mejno črto primerno
označili in postavili različno infrastrukturo, ki je skrbela za nadzor in varovanje meje. Mejo
so označili z betonskimi mejniki. Postavili so glavne in vmesne mejne kamne. Ti mejniki
so imeli močne temelje, poleg tega pa so bili še dodatno okrepljeni z železom. »Na strani,
ki je gledala proti Italiji, so mejniki imeli vdolbeno rdeče obarvano črko I; pod njo je bila
črta, pod črto letnica 1920 in pod letnico spet črta. Podobno je bilo na Jugoslovanski
strani, le da je Jugoslavijo predstavljala velika črka J.«46 Pred spremembo jugoslovanske
ustave leta 1929 je bila na jugoslovanski strani vklesana kratica SHS. »V smeri mejne črte
so bile spredaj in zadaj številčne oznake, obe strani sta bili popolnoma enaki. Na vrhu je
bila arabska številka, ki je označevala številko odseka oziroma številko začetnega

Medved, A., Velušček, N. (2003). Moja meja: dokumentarna videonovela. Gorica: Kinoatelje.
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(2014). Slovar slovenskega knjižnega jezika. Druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja. Ljubljana:
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Dostopno na spletu: www.fran.si (31. 3. 2019).
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(glavnega) mejnika na tistem odseku, pod črto pa še rimska zaporedna številka vmesnega,
navadnega mejnika na določenem odseku.«47

Slika 3: Mejni kamen št. 43 – Mejni prehod Trate48

Mejnik na sliki 3 stoji na Tratah (zaselek na Medvedjem Brdu), v bližini gostilne
Pr’ Birtu. Tu sta stala dva glavna mejnika, ker so bile Trate eden izmed glavnih mejnih
prehodov (na sliki 3 sta lepo vidni vklesani črka in letnica).
Za prehod meje sta se državi dogovorili za šest različnih tipov mejnih prehodov:


prvi tip – splošni mejni prehodi (varchi e passaggi per il movimento
generale);



drugi tip – mejni prehodi, ki so omogočali gibanje v obmejnem pasu (varchi
per il movimento nella zona di frontiera);



tretji tip – mejni prehodi za lastnike zemljišč (varchi per il movimento dei
proprietari di beni a cavallo della lina di conﬁne);



četrti tip – mejni prehodi za prenos blaga (varchi di transito);



peti tip – posebni prehodi (varchi speciali);



šesti tip – sekundarni prehodi (varchi secondari).49
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Prav tam, str. 30–31.
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Slika 4: Obmejna karta za vsakodnevne prehode meje50

»Statistično gledano je na območju današnje Slovenije obstajalo šest mejnih prehodov prve
kategorije oz. en mednarodni mejni prehod na 35 kilometrov meje, dvaintrideset mejnih
prehodov druge kategorije oz. en mejni prehod na 6,5 kilometra meje ter 148 mejnih
prehodov tretje kategorije … Takšni mejni prehodi so se statistično nahajali zgolj kilometer
in pol narazen! Če vse mejne prehode obravnavamo enakovredno (saj je obmejno
prebivalstvo lahko prečkalo mejo na vseh) to statistično nanese en mejni prehod na zgolj
1200 metrov meje … Poleg mejnih prehodov sta obe državi ratiﬁcirali tudi turistična
gorska območja, ki so obstajala predvsem v Julijskih Alpah, s čimer je bilo planincem
omogočeno gibanje na obeh straneh območja neposredne mejne črte …«51
Sprva je Italija manjšinskim narodom obljubljala spoštovanje narodnostnih pravic,
vendar so kasneje na obljube pozabili. Z vzponom fašizma leta 1922 se je za Slovence
začelo temno obdobje prisilnega poitalijančevanja. Ukinjene so bile slovenske šole,
slovenščina je bila prepovedan jezik itd.
50
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»Odzivi in dejanja Slovencev so bila ob sprejetju nove realnosti njihovih življenj
različna, nihče pa si ni upal zares pomisliti, da bo Italija kar tako prepustila ozemlje s tako
veliko politično ceno. In res je vprašanje, kje bi obstajala današnja meja, če se ne bi zgodila
katastrofa druge svetovne vojne. Kljub temu da Trst in Gorica, dva nekdanja stebra
slovenskega kulturnega življenja že skoraj stoletje ostajata znotraj Italije, nam je v letu
1947 le uspelo pridobiti nazaj večji delež ozemlja in prebivalstva.«52
Sama varovalna funkcija rapalske meje ni bila nikoli izpolnjena, saj je bila v aprilski
vojni leta 1941 takoj zapuščena. »Po napadu na Kraljevino Jugoslavijo in po njeni hitri
kapitulaciji aprila 1941 je rapalska meja od Tromeje na Peči v Karavankah pa do vasi
Spodnji Vrsnik na Idrijskem oz. Brekovic (južno od Žirov) postala (ostala) državna meja
med Italijo in Nemčijo oz. nemškim zasedenim ozemljem na Gorenjskem.«53
Nova meja med državama (Italija – Nemčija) je bila ponovno določena po
Hitlerjevih določilih 8. julija 1941 v Berlinu. S priključitvijo Ljubljanske pokrajine Italiji
pa je rapalska meja prenehala obstajati še v osrednjem delu slovenskega ozemlja.54

3.4.

Kontrabant ob rapalski meji
»Sn sapla, sn hrapla, sn kumaj prdiha čegar na kaunfin, na cippo se usiedla, vsa

makra, vsa gin ... le kej mi zdej morte, se zdej sn na srid! Na naga v Italji, ta druga če
čiez: ta liva financ, ta prava pa grenčer m je uliku pačiez. »Pa dođi ovamo«, mi kliče
Srbjan, »O, vieni tesoro«, mi miga Teljan.«
(Lepa Mica na mejniku – La Mizza Bionda)55
Meja je bila tudi odlična priložnost za zaslužek. Večina ljudi živečih ob meji se je
ukvarjala z nedovoljenim kontrabantom oziroma s tihotapstvom. »Meja je vseskozi
ponujala plodna tla za razvoj tihotapstva in predstavljala pomemben vir preživetja, /…/.
Tako kot so npr. v Franciji tihotapili sol, v Angliji čaj, v Furlaniji tobak, v Posočju živino
itd., so v Istri skozi zgodovino tihotapili sol, olje, vino, soljene ribe, živino in razno drugo
52
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blago na drobno, da so si lahko zagotovili preživetje in bili hkrati kos davkom in
dajatvam.«56
Marija Terpin Mlinar v prispevku Obmejni pripetljaji na idrijsko-cerkljanskem
odseku rapalske meje v letih 1930–1943 na podlagi arhivskih virov opiše vse zbrane
primere incidentov, ki so se zgodili na meji in tik ob njej. Avtorica je med prebiranjem
arhivskih virov opazila, da je ob meji prevladoval mali kontrabant, kar pomeni, da so se
tihotapile zlasti dobrine za lastne potrebe. Med glavnimi akterji kontrabanta so bili ženske
in otroci, to pa zato, ker so bili manj sumljivi, pa tudi mejni stražarji so bili do njih
popustljivejši. Strožji so postali, ko so kontrabantarje zasačili na delu. Kazen za
nedovoljeno trgovanje preko meje je bila dva tedna zapora na idrijskem gradu.57
Ilegalno trgovanje preko meje je bilo pogostejše v smeri iz Jugoslavije proti Italiji.
Iz arhivskih virov je razvidno, da je bilo gozdnato področje v okolici Novega Sveta in
Hotedršice zelo pomembno za sklepanje ilegalnih poslov, saj so tihotapcem okoliški
gozdovi nudili skrivališča. Iz Jugoslavije v Italijo so najpogosteje tihotapili živila, tobačne
izdelke, kavo, moko, sladkor in živino, v obratni smeri največkrat riž in svilo. Med najbolj
iskane izdelke v Italiji je spadal tobak Export, ki je bil kar štirikrat dražji kot v Jugoslaviji;
dvakrat dražji pa so bili kava, moka in sladkor.58
Kontrabant je mnogim družinam omogočal preživetje. Iznajdljivejši trgovci pa so
na račun črnega trga lahko pridobili tudi veliko premoženja.
Sama lega Črnega Vrha in okoliških vasi (Predgriže, Idrijski Log, Zadlog, Lome,
Kanji Dol, Strmec, Javornik, Mrzli Log) je bila idealna za tihotapljenje. Vas na stičišču
med Notranjsko in Primorsko je takrat ležala tik za mejo in je spadala še pod italijansko
ozemlje. Ob italijanski okupaciji Primorske je večina delavcev izgubila delo, javna uprava
je prešla v roke Italijanov. Služb za Slovence praktično ni bilo, na podeželju pa je bilo
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življenje že samo po sebi težko zaradi posledic, ki jih je pustila prva svetovna vojna. Zato
se je veliko ljudi odločilo za ilegalne posle, ki so jim predstavljali vir preživetja.
Med kontrabantarji so se, kot že omenjeno, večkrat znašli otroci, ki so bili najmanj
sumljivi. Organizirani so bili po skupinah, v katerih so bili navadno po štirje – nikoli
namreč niso hodili posamično, saj bi bili tako ranljivejši. V zborniku Smuggling
anthologies si lahko preberemo krajše izseke intervjujev ljudi, ki so kot otroci tihotapili. V
enem od zanimivejših izsekov gospa opisuje, kako je domov tihotapila moko. Sama
dejavnost ji je bila tako všeč, da je mamo prosila, da gre po moko tudi naslednji dan, a se
mama s tem ni strinjala, saj da imajo moke že dovolj. Zato se je odpravila k sosedu in tam
povprašala, ali potrebujejo moko, in jo nato prinesla.59

3.5.

Črni Vrh med drugo svetovno vojno

Druga svetovna vojna je bridko zarezala v življenja vseh ljudi po svetu in
Črnovrščani pri tem niso bili izjema. Sama vojna se je začela z nemško invazijo na Poljsko
1. septembra 1939. Na slovenskih tleh pa se je vojna začela 6. aprila 1941, ko so sile osi
napadle Kraljevino Jugoslavijo. Slovensko ozemlje so nato okupirale štiri države: Nemški
rajh, Kraljevina Italija, Kraljevina Madžarska ter Neodvisna država Hrvaška.60
Idrijsko-cerkljansko območje, kamor je sodil tudi Črni Vrh, je okupirala italijanska
vojska. Tu ni bilo težko organizirati upora proti italijanski nadvladi, saj so bili ljudje že od
podpisa rapalske pogodbe pod udarom fašističnega zatiranja. Poglavitni cilj organiziranega
upora na Primorskem je bil boj proti fašizmu, leta 1943, ko je Italija kapitulirala, pa so
povečale težnje za priključitev Primorske k Jugoslaviji.61
V teh krajih so se partizani prvič pojavili spomladi leta 1942, in sicer v Brinovem
griču. Večje organizirane in oborožene čete so sem prispele jeseni istega leta, ko se je v
Brinovem griču nastanila Vojkova četa. Partizani so začeli izvajati aktivno propagando
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med okoliškim prebivalstvom. »Naša prva naloga je bila, da utrdimo in razširimo
organizacijo na terenu. /…/ V slabem mesecu smo vzpostavili trdno organizacijo in zajeli
vanjo vse poštene družine, vsakega, ki je bil pripravljen, da podpre naše gibanje. /…/ Tako
si nismo le zagotovili splošne pomoči prebivalstva v hrani in obleki, ampak tudi, kar je bilo
še važnejše, pridobili nove oborožene borce.«62
Kljub začetni naklonjenosti partizanom se je stanje kaj hitro spreobrnilo, saj so
italijanske oblasti bogato nagrajevale ljudi, če so izdali, kje se skrivajo partizani. Med
najbolj odmevnimi je bila prav gotovo izdaja tabora v Brinovem Griču; med napadom na
tabor je bil ubit tudi Janko Premrl - Vojko.63 Med italijanske povračilne ukrepe sodijo še
številne internacije in požigi domačij, poleg tega pa so Italijani izvajali najrazličnejša
nasilja nad svojci partizanov. O nasilju Italijanov nad domačim prebivalstvom pričajo tudi
zapisi v župnijski kroniki. Leta 1943 so v vas prišli padalci (paracadutisti), ki so imeli
nalogo uničiti odporniško gibanje. V akciji so ujeli približno deset partizanov, ki so jih
kasneje ustrelili ter pokopali na pokopališču64 brez duhovnika in zvonjenja. Italijanski
vojaki so se za primer napada partizanov zaščitili tako, da so v župnišču zazidali pritlična
okna ter med cerkvijo in župniščem zgradili dva zidova.65
Po kapitulaciji Italije 8. septembra 1943 je vas dobila povsem novo podobo, ki je
najlepše opisana v župnijski kroniki. »V noči od 9. 9. 1943 na 10. 9. 1943 je Črni Vrh
povsem spremenil svojo podobo. Čez noč so izginile vse italijanske oblasti, karabinjerji,
poštar, učitelji, cestarji, vojaki in častniki, ter pustili vse urade in skladišča brez
nadzorstva. In v eni noči so ljudje dobesedno vse odnesli. V vojaških skladiščih v Trebčah
so bile najraznovrstnejše reči: moka, sir, salami, rjuhe, odeje, obleka, zdravila, posoda,
pohištvo, itd. Prav vse so ljudje odpeljali in odnesli. Nekateri so si precej opomogli. Tudi
pohištvo, last Italijanov je izginilo v tej noči. Pokazala se je velika ljudska grabežljivost.
Vsak je vzel, kar je mogel, ne meneč se, ali je to dovoljeno ali ne. V dveh dneh 10. in 11.
sept. 1943 so potem marširali italijanski vojaki (10 000), častniki, financarji, delavci skozi
Črni Vrh proti domu, da jih ne zajamejo Nemci, katerih so se silno bali. Na vasi so stali
trije fantje, domačini oboroženi s puškami in razoroževali vso to razpadlo vojsko.
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Naravnost sramotno so ti bojazljivi vojaki odmetavali orožje, celo častniki se niso izkazali
bolj pogumne. Samo en bataljon »alpinov« orožja ni hotel odložiti, pripravljen, da se bije
za časten prehod. Seveda se je v redu in oborožen umaknil do Gorice. Tuji okupator je tako
žalostno propadel in zapustil Primorsko po petindvajsetih letih.«66
Po kapitulaciji Italije so se nekateri domačini vrnili iz internacije. Ob prihodu
domov so se zopet soočili s krutostjo vojne, saj so morali brž k partizanom ali
domobrancem, o čemer poroča tudi župnijska kronika. Tako lahko rečemo, da se je vojna
v tem času za Črnovrščane začela odvijati tudi na družinski ravni, postala je bratomorna
vojna.
Črni Vrh leži na pomembnem prehodu med Vipavsko dolino, Idrijsko-Cerkljanskim
hribovjem in Notranjsko. Zato ni naključje, da je bila prav tu močna tako partizanska kot
domobranska propaganda. To je povzročilo, da so se vasi v okolici pričele tudi ideološko
ločevati. Pa ne samo vasi, tudi znotraj posameznih družin je začelo prihajati do razkola.
Obe strani sta za pritegovanje pozornosti dobro in učinkovito uporabljali zločine
nasprotnika.
Med bolj odmevne boje in poboje, ki so se odvili na planoti in ki so še danes prisotni
v kolektivnem spominu, sodita poboj partizanov 23. decembra 1943 pri Škvarču na
Javorniku ter partizanski napad na Črni Vrh 1. septembra 1944.
Na Javorniku so 23. decembra Nemci zajeli del 3. bataljona Gradnikove brigade in
pobili 47 partizanov, 17 pa so jih odpeljali v Godovič, kjer so jih kasneje pobili. Poleg
partizanov so na Javorniku padli tudi štirje domačini, Nemci pa so požgali dve kmetiji, in
sicer kmetijo pri Škvarču in pri Žaklju. V ta incident se je nato vpletla Varnostnoobveščevalna služba (VOS),67 ki je aretirala tri dekleta. Dekleta so kasneje oprostili obtožb,
da bi kakorkoli sodelovale pri izdaji brigade, a so jih vseeno ustrelili in pokopali v Mali
Gori. Šele leta 1990 so jih njihove družine prekopale v družinske grobove. Gradnikova
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brigada je bila zopet napadena 6. januarja 1944 v Trebčah. Boj je zahteval kar 38
partizanskih žrtev.68
V spomin na te dogodke planinsko društvo vsako leto decembra organizira
spominski pohod na Javornik, v cerkvi pa se 6. januarja daruje maša.
Drugi pomemben dogodek, ki je zaznamoval preteklost vasi in je še danes zelo živ
v spominu starejših ljudi, je napad na Črni Vrh 1. septembra 1944. V vasi je bila takrat
nastanjena domobranska posadka, ki je štela od 250 do 300 vojakov. Posadka je v Črni Vrh
prišla iz Trsta in tu utrdila svoj položaj, prim. izgradnjo šestih bunkerjev izven vasi (njihove
ostanke si lahko ogledamo še danes). Partizani so domobrancem ves čas grozili, da jih bodo
napadli, vendar se domobranci za te grožnje niso zmenili. Napad se je začel 1. septembra
zjutraj ob šesti uri (partizani so sicer napad načrtovali že dan prej). V načrtu je bilo
predvideno, da 31. divizija varuje prehod iz Hotedršice proti Godoviču, 30. divizija pa
prehod med Idrijo in Colom.69 Župnijska kronika opisuje napad zelo slikovito: »Prve
topovske krogle, ki so jih izstrelili, so padle na cerkveno streho, ki je takoj zagorela in je
ogenj divjal cel dan do večera. Granata je prebila strop v cerkvi, naredila v njem odprtino
dolgo osem in široko šest metrov, drugod pa so izstrelki naredili manjše luknje. V cerkvi so
zgorele orgle popolnoma, klopi, ostalo jih je deset, štiri postaje križevega pota, božji grob,
vse razen podstavka, ki je bil v župnišču, jaslice, nosila za bandere, srebrni križ, nekaj
lesenih kipov, dve omari, zvonik na zvonovih v zvoniku, vsi odri in stopnice. Cerkvene
paramente je župnik pravočasno prenesel v zakristijo, ki je ogenj ni zajel. Župnik je ves čas
boja od 6 zjutraj do 6 zvečer bil v zakristiji, kjer so ga našli partizani po končanem boju.
Tudi župnišče je bilo od minometalcev precej razdejano, zlasti sprednja stran. Največ hiš,
ki so zgorele, so partizani namenoma zažgali, da bi prej zasedli postojanko. Od stavb, ki
so bile v žični ograji, je ostalo samo župnišče ne požgano. Požgane so bile te stavbe: cerkev,
Dominetova hiša in kozolec, Raznožnikova št. 37. s hlevom in kozolcem, mlekarna št. 60,
konzum št. 41, Plešnarjeva bajta št. 36, Plešnarjeva hiša 32, Tinetova 33, Homolceva 65
in kozolec; št. 65 in kozolec: to so zažgali Nemci v boju s partizani dne 19. 3. 1944;
Poldetova hiša 34, Tišlerjeva 35, tudi to so zažgali Nemci v boju s partizani 19. 3. 1944,
Hladnikova št. 24 z vsemi gospodarskimi poslopji in žago, Vidmarjeva št. 21, Korenčeva
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Zagoda, P. (2007), str. 34–35.
Prav tam.
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št. 20, Čelkova št. 18, Kovačeva št. 17, gasilni dom, občina, bivši farovž, Čukova št. 26,
Košparjeva štala št. 13, Cundrova št. 27. /…/ med bojem so zgorele hiše št. 24, 26, 13, 18,
17, ostale so bile zažgane po končanem spopadu. Človeških žrtev je bilo v napadenem
obroču 53, med temi 47 domobrancev in 6 civilistov. Ujetih je bilo okrog 35 domobrancev,
drugi so se rešili z begom. /…/ Župniku niso partizani nič žalega storili, ker so videli, da
nima nobene zveze z domobranci. Da so partizani požgali cerkev, so navajali razlog, da so
imeli domobranci v zvoniku težko strojnico, kar odgovarja resnici. To so domobranci
namestili v zvonik brez župnikovega dovoljenja.«70
Na Televiziji Slovenija je v oddaji Pričevalci nastopila tudi gospa Anica Čuk, rojena
v Lomeh. V intervjuju se gospa dotakne tudi napada na Črni Vrh. Opiše, kako je napad
doživela sama in kako je družina trpela ob izgubi mame, ki je bila med napadom ubita.
Začutimo lahko tudi takratni duh časa, ko so se ljudje bali za svoja življenja, ko niso
razumeli, kdo se bori za svobodo, partizani ali domobranci.71
Na splošno pa je vsakdanje življenje v kraju poskušalo teči svojo pot. V Črnem
Vrhu in Zadlogu je bila ustanovljena partizanska šola. Tudi praznovanja v vasi so skušala
razbiti sivino vojnega časa, ženske so na primer za praznike partizanom pošiljale različne
pakete, ki so po večini vsebovali hrano, cigarete in obleko. Večje stiske pa so v tistem času
doživljale predvsem kmečke družine, saj so bili njihovi moški člani največkrat vpoklicani
v vojsko ali pa so v vojni umrli. Tako je bilo vse breme na ženskih ramenih. Poleg tega so
bili ti kraji pod italijansko okupacijo obvezani k dajatvam v naturalijah, kar je bedo ljudi
še poglobilo.72

3.6.

Črni Vrh po drugi svetovni vojni

Konec vojne ter osvoboditev sta na eni strani med ljudi prinesla olajšanje, na drugi
pa se je povečal strah pred povojnim obračunavanjem. V širši okolici Črnega Vrha tako
lahko najdemo kar dve večji grobišči, in sicer Andrejčkovo ter Ajharjevo brezno.
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Zagoda navaja, da so med 11. in 12. junijem 1945 iz ajdovskega zapora k
Andrejčkovemu breznu pripeljali kakih 200 žrtev, jih postrelili ter pometali vanj. Zločin ni
ostal skrivnost, saj brezno leži le nekaj lučajev stran od prve domačije, poleg tega pa so
domačini slišali streljanje ter stokanje ljudi, iz jame pa je nato še kar nekaj časa smrdelo.
Jamarji so se leta po poboju spustili v brezno, kjer so odkrili še oblečena trupla žrtev. Danes
zraven brezna stoji znamenje, ki ga je na lastne stroške postavila domačinka Anka Poženel.
Proti Poženelovi je bilo v devetdesetih letih prejšnjega stoletja sproženih kar nekaj agonij
s strani borcev NOV, ki so trdili, da v breznu ni ničesar.73
Grobišče v Andrejčkovem breznu je med domačini dobro poznano, kar pa ne
moremo trditi za Ajharjevo brezno, v katerega so – tako kot v Andrejčkovo brezno – zmetali
žrtve iz Ajdovščine in Trsta. Med žrtvami naj bi bilo, po pripovedovanju domačinov, več
žensk kot moških.74
Povojni poboji so v slovenskem prostoru še vedno tabu tema, o kateri ljudje neradi
govorijo, zato je na tem mestu razumljivo, da o obeh breznih ni veliko napisanega. Tudi
spomin na to obdobje je med starejšimi ljudmi še vedno zelo živ.

3.7.

Kultura in kulturna dediščina kraja

»Konvencija Unesco o varstvu nesnovne dediščine skupaj s Konvencijo o svetovni
dediščini, Konvencijo o kulturni raznolikosti in dvema svetovnima mrežama – mrežo
biosfernih območij ter mrežo geoparkov, predstavlja celovit okvir za globalno varovanje,
ohranjanje in trajnostno rabo naravne in kulturne dediščine človeštva.«75
V Črnem Vrhu se je že v drugi polovici 19. stoletja začelo pestro kulturno življenje,
saj je bilo že takrat ustanovljenih kar nekaj društev. Med prvimi je bilo ustanovljeno
Gasilsko društvo, in sicer leta 1894. Istega leta so se dekleta združile v Marijino družbo.
Med zadnjimi društvi iz druge polovice 19. stoletja je bila Gospodarska zadruga, ki je
nastala leta 1898. Po letu 1900 je bilo ustanovljenih še nekaj podobnih društev. V času
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politične diferenciacije sta v Črnem Vrhu delovala tudi telovadna odseka Orlov in
Sokolov.76
Danes za kulturni utrip skrbi domače kulturno umetniško društvo KUD Sloga, ki je
v letu 2017 praznovalo svojo 70. obletnico. Društvo z zanimivimi prireditvami približuje
kulturo tako mladim kot starejšim.
Poleg Sloge je na Črnovrškem dejavnih še nekaj društev, ki s svojimi prireditvami
skrbijo za kulturni utrip vasi. Črni Vrh je znan po močni pevski tradiciji, zato ne preseneča,
da so v kraju dejavni kar trije zbori: Mešani pevski zbor dr. Frančišek Lampe, Ženski pevski
zbor Ivan Rijavec ter Moški pevski zbor Pobje, poleg njih pa še nekaj otroških ter
mladinskih zborov.
Ko govorimo o kulturi, ne moremo niti mimo pestre kulturne dediščine na
Črnovrški planoti, kjer si lahko ogledamo nešteto znamenj, starih kmečkih hiš in
rokodelskih spretnosti. To potrjujejo tudi številne enote v registru kulturne dediščine.77
V spodnjih tabelah so prikazane vse enote registra, ki se nahajajo na planoti (planota
vključuje vasi Črni Vrh, Idrijski Log, Javornik, Kanji Dol, Lome, Predgriže in Zadlog),
skupaj s krajšimi opisi.78 Denimo pri stavbni dediščini se velikokrat v opisu znajde, da je v
hiši tudi črna kuhinja, a zaradi različnih prenov temu ni tako. Poleg tega pa velja zapisati
še to, da se na planoti nahaja kar nekaj spomenikov, ki pa niso zapisani v registru kulturne
dediščine, denimo tu ne najdemo spominske plošče Vladimirju Misleju. Plošča je vzidana
na Pagonovo hišo in je bila odkrita leta 2004.
Črni Vrh nad Idrijo
Ime enote
1

Tip enote

Datacija

Opis

Arheološko

Arheološka

Pozna

Potencialno arheološko najdišče: verjetno gre

najdišče na Zidišah

dediščina

rimska

za utrjeno postojanko, ki je bila sestavni del

doba

poznoantičnega julijskoalpskega obrambnega
sistema.
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2

Cerkev sv. Jošta

Sakralna

16. stol.,

Cerkev se nahaja v središču vasi. Sestavljena je

stavbna

1570, 17.

iz tristranega prezbiterija in širše ladje. Glavni

dediščina

stol.,

oltar, posvečen sv. Joštu, je baročen, ob straneh

1630,

pa sta še dva stranska oltarja, posvečena Mariji

zadnja

in Jezusu. Pred vhodom stoji zvonik. Cerkev je

četrtina

bila prvič omenjena leta 1570, med drugo

18. stol.,

svetovno vojno (1944) je bila požgana in

1791–

kasneje obnovljena.

1793,
sredina
20. stol.,
1948–
1954
3

Hiša – hišna št. 1

Profana

Druga

Hiša stoji na desni strani glavne ceste, ki vodi

stavbna

polovica

iz Predgriž v Črni Vrh. Poleg hiše na vhodu

dediščina

19. stol.

stojita dva kostanja. Gre za enonadstropno,
šestosno hišo z dvokapno streho. Hiša izvira iz
druge polovice 19. stol.

4

Hiša – hišna št. 47

Profana

19. stol.

Hiša stoji na desni strani glavne ceste, ki vodi

stavbna

proti Ajdovščini. Gre za enonadstropno hišo iz

dediščina

19. stol. na njej pa se vidi vpliv trške
arhitekture.

5

Hiša in kozolec

Profana

Prva

Hiša stoji v Trebčah, ob cesti, ki vodi v Zadlog.

Črni Vrh – hišna št.

stavbna

četrtina

Gre za enonadstropno hišo iz leta 1924, ki je

23

dediščina

20. stol.,

bila predelana. Hiša ima štiri osi in lesen portal

1924

s kasetiranimi vhodnimi vrati. Kozolec je bil
podrt leta 2000.

6

7

8

Kapela sv. Križa

Kočarjev križ

Sakralna

19. stol.

Nahaja se na pokopališču. Neogotska kapela je

stavbna

sestavljena

iz

tristranega

dediščina

prezbiterija in visoke ladje.

zaključenega

Sakralna

Zadnja

Križ, domnevno delo domačega rezbarja

stavbna

četrtina

Kučarja, je narejen iz lesa.

dediščina

19. stol.

Leseno znamenje

Sakralna

19. stol.

ob cesti v Griže

stavbna

Lesen križ je postavljen sredi gozda na
kamnitem podstavku.

dediščina
9

Plešnarjev kozolec

Profana

20. stol.

Enojni stegnjeni kozolec se nahaja ob cesti

stavbna

poleg cerkve. Sestavljen je iz treh zidanih

dediščina

stebrov ter lesenih prekel, ki v zadnjem času
propadajo. Pokrit je s salonitno streho.
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10

11

Plešnarjeva

Sakralna

19. stol.

Kapelica stoji ob cesti v bližini cerkve. Je

kapelica

stavbna

polkrožne oblike in ima plitvo streho. V

dediščina

notranjosti se nahaja kip Marije.

Spomenik

Memorialna

20. stol.,

Spomenik stoji v parku. Gre za kamniti

Frančišku Lampetu

dediščina

1903

obelisk, na katerem je vklesan napis ter pripeta
reliefna portretna plošča s podobo Frančiška
Lampeta.

12

Spomenik Mateju

Memorialna

19. stol.,

Spomenik stoji v parku. Gre za kamniti

Cigaletu

dediščina

1894

obelisk, na katerem je vklesan spominski napis
Mateju Cigaletu.

13

Spomenik padlim

Memorialna

20. stol.,

Spomenik je posvečen padlim v NOB. Na

borcem v NOB

dediščina

30. 8.

desni bronasti plošči se nahaja posvetilni napis,

1981

na levi pa plošči pa je relief s skupino borcev.
Spominski plošči pa sta pripeti na naravno
skalo tik ob cesti proti Zadlogu.

14

15

Tinčetova kapelica

Sakralna

19. stol.

Gre za zidano kapelo, ki ima polkrožni

»Hladnikova

stavbna

kapela«

dediščina

Črni Vrh nad Idrijo

Naselbinska

18. stol.,

Celotna vas se nahaja v registru nepremične

– Vas

dediščina

19. stol.,

kulturne dediščine, saj tu stojijo stavbe idrijsko

20. stol.

- cerkljanskega tipa z vplivi vipavskega

zaključek s strmo pločevinasto streho.

stavbnega tipa.
16

Vidmarjeva

Sakralna

19. stol.

V kapelici se nahaja kip Srca Jezusovega.

kapelica

stavbna

Kapelica je zidana. Izpostavljen je timpanon,

dediščina

glavni vhod je obdan s profiliranim okvirjem,
na stranskih fasadah so lunetna okna.

17

Znamenje

Sakralna

19. stol.,

Ob hiši, kjer se po domače reče pri Smrekarju,

»Smrekarjev križ«

stavbna

1897

stoji kamnito znamenje v obliki križa.

dediščina
Tabela 1: Črni Vrh nad Idrijo79

Idrijski Log
Ime enote
1

Tip enote

Datacija
18. stol.

Opis

Andrejčkovo

Sakralna

Kamnito stebrasto znamenje je izredno dobro

znamenje

stavbna

kamnoseško delo. Sestavljajo ga baza, višji

dediščina

steber in niša, krita s piramidasto strešico. V
niši je Marijin kipec.

79

Vzeto in povzeto po: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/ (22. 5. 2019). Iskalni ključ: Črni
Vrh nad Idrijo.
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2

3

Jurijevo znamenje

Sakralna

20 stol.

stavbna

drevo. Zavarovan je s polkrožno pločevinasto

dediščina

streho.

Spominska plošča

Memorialna

Janku Premrlu-

dediščina

16. 5. 1955

Šemenčkova hiša

Spominska plošča je pritrjena na skalo. Skala
stoji v bližini mesta, kjer je bil smrtno ranjen

Vojku
4

Manjši leseni križ s Križanim je postavljen na

Janko Premrl - Vojko.
Profana

Prelom 19.

Hiša stoji ob cesti v Idrijskem Logu. Gre za

stavbna

stol. in 20.

enonadstropno hišo, ki ima strmo dvokapno

dediščina

stol.

streho. Streha je krita z zarezniki. Hiša datira
v 19. – 20. stol. V notranjosti hiše se nahaja
značilna razporeditev prostorov.

5

Vojkova koča na

Memorialna

20. stol.,

Leseno kočo so pred leti podrli in na istem

Brinovem griču

dediščina

1958, 1998

mestu postavili novo konstrukcijo. Glede na
register nepremične kulturne dediščine je bila
rekonstrukcija

koče

(iz

železnih

cevi)

neustrezna. Pred kočo danes stoji spominska
plošča Janku Premrlu - Vojku.
6

Znamenje Pri Birmi

Memorialna

18. stol.

dediščina

Znamenje se nahaja ob gozdni poti. Gre za
napis, ki je vklesan v živo skalo in se glasi:
»Tu je bila birma u letu 1717 J.B.F.«

7

Znamenje Pri

Sakralna

19. stol.

Na kamnitem podstavku stoji večji lesen križ,

Leskovčevem križu

stavbna

na katerem je v litoželezu upodobljen Jezus.

dediščina

Na podstavku sta vklesani številki 7 in 18.

Tabela 2: Idrijski Log80

Javornik
Ime enote
1

Tip enote

Datacija

Opis

Spomenik padlim

Memorialna

20. stol.,

Spomenik, katerega avtor je Idrijčan Nande

borcem Gradnikove

dediščina

21. 9. 1980

Rupnik, je sestavljen iz dveh skal, na katerih

brigade

sta pritrjeni bronasti plošči s posvetilnim
napisom in obrisi partizanov na pohodu ter
bronasto zvezdo.

2

Spominska plošča

Memorialna

20. stol.,

Spominska plošča je vzidana na pročelje

Maksu Pirnatu

dediščina

1956

planinske koče na Javorniku. Posvečena je
Maksu Pirnatu, ustanovitelju prve koče na
Javorniku.

80

Vzeto in povzeto po: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/ (22. 5. 2019). Iskalni ključ: Idrijski
Log.
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3

Spominska plošča

Memorialna

20. stol.,

Na marmorni plošči, ki je vzidana na pročelje

NOB

dediščina

21. 9. 1980

hiše, je vklesano posvetilo z imeni padlih
borcev.

Tabela 3: Javornik81

Kanji Dol
Ime enote
1

Tip enote

Datacija

Opis

Domačija Kanji Dol

Profana

19. stol.,

Domačija je grajena v tipičnem idrijsko-

– hišna št. 9

stavbna

prva

cerkljanskem stilu. V notranjosti hiše je

dediščina

četrtina 20.

ohranjena razporeditev prostorov iz 19. stol.

stol., 1924

Na njenem portalu je letnica 1924. Poleg hiše
se nahajata štirna in prostostoječi dimnik.

2

3

4

Domačija pri

Profana

19. stol.,

Večja domačija v Kanjem dolu je nastala v

Furlanu

stavbna

1847, prva

19. stol. in je ohranila tipske značilnosti časa.

dediščina

četrtina 20.

Na tramu v izbi je letnica 1847, na betonskem

stol., 1917

portalu pa lahko vidimo letnico 1917.

19. stol.

Zidana, nizka kapelica z dvokapno streho ima

Furlanova kapelica

Židankova kapelica

Sakralna
stavbna

v svoji notranjosti kip Marije, na levi od

dediščina

vhoda pa Križanega.

Sakralna

19. stol.

Kapelica sodi med zanimivejše, saj ima

stavbna

zvonec. Je pravokotne oblike in ima

dediščina

polkrožen vhod. V notranjosti je kip Device
Marije. Nad vhodom kapelice je napis
»Kraljica miru prosi za nas.«

Tabela 4: Kanji Dol82

Lome
Ime enote
1

Domačija Tominc

Tip enote
Profana

Datacija
19. stol.

Opis
Pritlična domačija z začetka 19. stol. V

stavbna

registru lahko zasledimo, da gre za redko

dediščina

ohranjeno hišo iz tega obdobja. Danes
domačija klavrno propada.
Zanimiva je zaradi razporeditve prostorov, saj
so pod eno streho združeni tako bivanjski kot
gospodarski prostori. Pri hiši lahko vidimo
tudi lesen portal.

81

Vzeto in povzeto po: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/ (22. 5. 2019). Iskalni ključ: Javornik.
Vzeto in povzeto po: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/ (22. 5. 2019). Iskalni ključ: Kanji
Dol.
82
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2

Kapelica v Dolnjih

Sakralna

20. stol.,

Kapelica je zidana in ima dvokapno streho. V

Lomeh

stavbna

1926

notranjosti je manjši oltar s kipom Device

dediščina
3
4

Spominska plošča

Memorialna

Mateju Cigaletu

dediščina

Spominska plošča

Memorialna

padlim v prvi

dediščina

Marije in dvema angeloma.
29. 8. 1894

Marmorna plošča se nahaja na rojstni hiši
Mateja Cigaleta in je vzidana v hišo.

20. stol.

Marmorna spominska plošča je bila vzidana v
kapelico po prvi svetovni vojni. Naj njej so

svetovni vojni

zapisana imena 14 domačinov, ki so padli v
prvi svetovni vojni.

Tabela 5: Lome83

Predgriže
Ime enote
1

Tip enote

Datacija

Opis

Kapelica ob glavni

Sakralna

19. stol.,

Kapelica je zidana in ima dvokapno streho.

cesti »Lovričkova

stavbna

1885

Nad polkrožnim vhodom se nahaja plošča z

kapelica«

dediščina

napisom in letnico 1885. Na vsaki strani
kapelice je po eno okno.

2

Klavžarjev križ

Sakralna

19. stol.

stavbna

Leseno križ je delo ljudskega rezbarstva in
visi na seniku ob cesti proti Godoviču.

dediščina
3

Spomenik bitki

Memorialna

20. stol.,

Ob cesti proti Godoviču se nahaja spomenik

NOB

dediščina

september

bitki NOB. Gre za kamnit kvader z vklesanim

1988

napisom; na spomeniku je pritrjena kovinska
plastika.

Tabela 6: Predgriže84

Zadlog
Ime enote
1

Domačija Pirc

Tip enote

Datacija

Opis

Profana

18. in 19.

Domačija je ohranila tradicionalno podobo

stavbna

stol

hiš na Črnovrški planoti. Na fasadi hiše lahko

dediščina

vidimo sledove dekorativne poslikave. V
notranjosti je ohranjena črna kuhinja (opis je
zastarel, saj v hiši ni več črne kuhinje).

83

Vzeto in povzeto po: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/ (22. 5. 2019). Iskalni ključ: Lome.
Vzeto in povzeto po: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/ (22. 5. 2019). Iskalni ključ:
Predgriže.
84
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2

Domačija pri Gostiš

Profana

19. stol.,

Domačija je zgrajena v idrijskem stavbnem

stavbna

1829

tipu in je značilna za 19. stol. V hiši je dobro

dediščina

ohranjena notranjost, z obokano kletjo in
originalnim lesenim stropom v nadstropju. V
poševni steni je kamniti portal z letnico 1829.

3

Domačija Zadlog –

Profana

18., 19.,

Domačija je uvrščena v register kulturne

hišna št. 26

stavbna

20. stol.

dediščina po zaslugi poslopij s konca 18. stol.

dediščina
4

5

Poleg tega ima zanimivo kovačnico.

Hiša in kozolec

Profana

19. stol.,

Večja nadstropna kmečka hiša iz 19. stol.,

Zadlog – hišna št. 5

stavbna

1812,

delno

dediščina

1843,

(balkon), pokrita z dvokapno streho. K njej je

druga

prizidan manjši pritličen gospodarski objekt.

četrtina 20.

V obeh nadstropjih sta hiši z ohranjenim

stol.

inventarjem. Čez cesto je kozolec.

19. stol.

Zidano

predelana

med

znamenje

s

obema

konca

vojnama

Kapelica pri

Sakralna

19.

stol.,

domačiji Gozdnik

stavbna

kvadratnega tlorisa, ima betonsko dvokapno

dediščina

streho, sredi katere stoji križ. V niši,
zavarovani z leseno ograjo, je kip Device
Marije.

6

Kapelica Pri križi

Sakralna

19. stol.

Zidana kapelica iz 19. stol. ima v prednjem

stavbna

delu dva stebra, ki nosita trikotni zaključek. V

dediščina

niši je plastika Križanega na kamnitem
podstavku z napisom.

7

Lampetova kapelica

Sakralna

20. stol

Znamenje iz 20. stol., za to območje značilne

stavbna

oblike, je kvadratnega tlorisa s tristranim

dediščina

zaključkom. Polkrožno zaključena niša je
zaprta s kovano železno mrežo. V notranjosti
je kip Device Marije.

8

Spomenik padlim v

Memorialna

NOB in žrtvam

dediščina

1. 6. 1958

Na kamnitem kvadrastem bloku je pritrjena
napisna plošča z vklesanimi imeni padlih v

vojnega nasilja

NOV in žrtev vojnega nasilja. Odkrit je bil 1.
6. 1958 in kasneje obnovljen.

9

Spominska plošča

Memorialna

Frančišku Lampetu

dediščina

21. 8. 1910

Na marmorni spominski plošči je vklesan
napis tu rojenemu dr. Frančišku Lampetu
(1859–1900), teologu, filozofu, uredniku in
psihologu. Odkrita je bila 21. 8. 1910.

Tabela 7: Zadlog85

85

Vzeto in povzeto po: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/ (22. 5. 2019). Iskalni ključ: Zadlog.
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3.8.

Domače obrti

Na Črnovrški planoti so v preteklosti prevladovale domače obrti, ki so uporabljale
les. Tako so za to območje značilni pintarji, izdelovalci grabelj, košev, kosišč, nečk in
lesenih žlic.
O pintarski obrti je pisal že Janko Jovan v Domu in svetu: »Gori nad Idrijo leži na
vzvišenem kraju krokinkrog z griči obdana prijazna vas Črni vrh. Tu je prava domovina
notranjskih "pintarjev". Pretežna večina Črnovršcev, zlasti onih iz podružničnih vasi, se
peča pozimi in tudi poleti ob deževnih dneh z izdelovanjem škafov, kadi in drugih k
sodarskemu obrtu spadajočih izdelkov.«86
Pintarstvo je obrt, v katero sodi izdelovanje različnih lesenih posod za
gospodinjstvo (sopomenski izraz je sodarstvo). Črnovrški sodarji ali – po domače – pintarji
(iz nemške besede Binder) so največkrat izdelovali škafe, ki so bili namenjeni prenašanju
stvari, pa tudi škafe, ki so jih uporabljali v vinorodnih krajih za obiranje grozdja.87

V nadaljevanju prilagamo fotografije, ki prikazujejo Furlanovo kapelo na Šajsni
ravni, cerkev sv. Jošta v Črnem Vrhu, Plešnarjev kozolec, leseno znamenje ob cesti v Griže,
tri fotografije hiše Črni Vrh št. 1 ter starejšo razglednico s fotografijo hiše Črni Vrh št. 23.

86

Jovan, J. (1903). Domači obrti na Kranjskem. V: Dom in svet, letn. 16, št. 10, str. 477. Dostopno na spletu:
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-QMGAU4FJ (22. 5. 2019).
87
Bajec Rupnik, U. (2013). Pintarji, pletarji, grabljari, kosjari, neškarji, žličarji. Dediščina lesnih obrti na
Črnovrški planoti. Idrija: Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija. Dostopno na spletu: http://www.icra.si/
datoteke/katalogi/DEDI%C5%A0%C4% 8CINA %20LESA%20NA%20%C4%8CRNOVR%C5%A0KI%
20PLANOTI_1.pdf (22. 5. 2019).
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Slika 5: Furlanova kapela na Šajsni ravni.88

Slika 6: Cerkev sv. Jošta v Črnem Vrhu89

88
89

Rudolf Kavčič, K. (2019). Zasebni arhiv.
Rudolf Kavčič, K. (2019). Zasebni arhiv.
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Slika 7: Plešnarjev kozolec90

Slika 8: Leseno znamenje ob cesti v Griže91

90
91

Rudolf Kavčič, K. (2019). Zasebni arhiv.
Rudolf Kavčič, K. (2019). Zasebni arhiv.
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Slika 9: Dvojni portal v hiši Črni Vrh 192

Slika 10: Zadnji del hiše Črni Vrh 193

92

Rudolf Kavčič, K. (2019). Zasebni arhiv. Fotografija je objavljena z dovoljenjem lastnikov Čibej Vide in
Janeza Molka.
93
Prav tam.
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Slika 11: Starejša razglednica, na kateri je hiša Črni Vrh 2394

Slika 12: Zadnja stran razglednice s hišo Črni Vrh 2395

94

Setničar, M. (2019). Zasebni arhiv. Fotografija je objavljena z dovoljenjem lastnika Mihe Setničarja.
Letnica fotografije ni znana.
95
Prav tam.
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II.

PRAKTIČNI DEL

4. PRIMERI NALOG IN UČNIH UR ZA PREUČEVANJE
LOKALNE

ZGODOVINE

ČRNOVRŠKE

PLANOTE

Z

METODO IZKUSTVENEGA UČENJA
4.1.

Kaj vse je lahko lokalna zgodovina?

Ob besedici »lokalno« večina ljudi pomisli na okolje, iz katerega izhaja. Na to kaže
tudi razlaga v Slovarju slovenskega knjižnega jezika.96
Danijela Trškan v svojem delu Lokalna zgodovina – učenje z odkrivanjem v nekaj
vrsticah povzame bistvene stvari, ki so pomembne za izkustveno učenje. Omenja, da je
seznanjanje ter preučevanje lokalne zgodovine oz. domačega kraja osnova za razumevanje
dogajanja in življenja v domačem okolju, ki ga lahko nato prenesemo na širše razumevanje
dogodkov v svetu.97
»Zgodovinsko okolje nas obdaja vsepovsod. Razlika je v širini, ki se pojavlja v
današnjem okolju, in v obsegu, ki ga lahko prepoznamo. Vsako okolje ima torej dokaze o
človeški aktivnosti v preteklosti, le od nas je odvisno, kaj in koliko opazimo. Zato je treba
že učence v osnovni šoli navajati na pozorno opazovanje svoje okolice, tako da ne bodo
opazili ali se spominjali samo nekaterih stavb, spomenikov in posegov v okolje, ampak čim
več, zlasti če gre za domače okolje.«98
Lokalna zgodovina je vse, kar nas obdaja v domačem okolju, od snovne do
nesnovne kulturne dediščine. Zato bomo v nadaljevanju predstavili nekaj primerov nalog,
ki bi jih lahko uporabili pri pouku zgodovine v okviru izkustvenega učenja v zvezi z lokalno
zgodovino. Opisali bomo nekaj lokalnih znanih rojakov in ostaline nekdanje rapalske meje.
Naloge so sestavljene tako, da jih lahko na podobnih primerih iz svojega lokalnega okolja
uporabijo tudi drugi učitelji zgodovine.

96

Bajec, A., idr. (ur.) (2014). Dostopno na spletu: www.fran.si (22. 5. 2019).
Trškan, D. (2007), str. 8.
98
Prav tam.
97
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4.2.

Primeri nalog o znanih vaščanih – Matej Cigale in Frančišek Lampe

4.2.1. Matej Cigale – predstavitev
Matej Cigale, eden vidnejših slovenskih pravnikov in jezikoslovcev 19. stoletja, se
je rodil 2. septembra 1819 v Lomeh. Do leta 1830 je obiskoval šolo v Črnem Vrhu. Nato je
šolanje nadaljeval v Idriji, po letu 1833 pa v Gorici. Po končani gimnaziji se je odločil za
študij teologije v Ljubljani. Študijska pot ga je v nadaljevanju zanesla v Gradec, kjer je
študiral pravo. Leta 1848 je postal urednik političnega časopisa Slovenija. Cigale velja za
pomembnega slovenskega jezikoslovca – predelal in popravil je prevod Občega
državljanskega zakonika (njegov prispevek k slovenski pravni terminologiji je
neprecenljiv), napisal Nemško-slovenski slovar in Znanstveno terminologijo s posebnim
ozirom na srednja učilišča. Umrl je 20. aprila 1889 na Dunaju.99 Matej Cigale je bil tudi
dobrotnik takratnega kulturnega društva (društvu je med drugim podaril veliko število
knjig).
4.2.2. Frančišek Lampe – predstavitev
Frančišek Lampe se je rodil 23. februarja 1859 v Zadlogu. Bil je filozof, teolog ter
urednik. V svojem kratkem življenju je dosegel izjemno veliko. V Črnem Vrhu in Idriji je
obiskoval ljudsko šolo, v Ljubljani končal gimnazijo in se posvetil študiju bogoslovja. V
duhovnika je bil posvečen leta 1881. Istega leta je v semenišču ustanovil Cirilsko društvo.
Študij je nadaljeval v Gradcu, kjer je leta 1883 doktoriral iz teologije, leta 1885 pa še iz
filozofije. Od leta 1885 do svoje smrti je bil vodja deške sirotišnice v Marijanišču v
Ljubljani, v ljubljanskem semenišču pa je poučeval filozofijo in dogmatiko. Frančišek
Lampe je začel pisati že v mladih letih, njegova ljubezen do pisanja pa se je kasneje le
stopnjevala. Med drugim je ustanovil in urejal katoliški mesečnik Dom in svet, širši publiki
pa je bil znan predvsem po svojih Zgodbah svetega pisma. Nekaj let pred smrtjo je
odpotoval v Egipt in Palestino, da bi natančno opisal Sveto deželo. Znamenitosti tega
koščka sveta je predstavil v delu Jeruzalemski romar (1892, 1893). Frančišek Lampe se je
ukvarjal tudi s čebelarstvom in leta 1897 postal celo prvi predsednik Slovenskega
čebelarskega društva. V času svojega življenja je močno zaznamoval slovensko kulturo.
Umrl je 23. septembra 1900 v Ljubljani.100 Prav tako kot Matej Cigale je bil tudi Frančišek

99

Cigale Matej. Dostopno na spletu: http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi158709/ (22. 5. 2019).
Lampe Frančišek. Dostopno na spletu: http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi316540/ (22. 5.
2019).).
100
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Lampe dobrotnik takratnega kulturnega društva, poklonil mu je lepo število knjig ter izvode
revije Dom in svet. Veliko več o njegovem življenju lahko izvemo v monografiji Frančišek
Lampe: Zmerno, z ljubeznijo, ki jo je napisala mag. Mateja Tominšek Perovšek. V delu je
temeljito prikazano življenje in delo dr. Frančiška Lampeta.101
4.2.3. Primeri nalog
Oba znana vaščana imata na vaškem trgu postavljena spomenika, poleg tega pa
lahko v okviru izvenšolskega pouka obiščemo tudi njuni rojstni hiši v Zadlogu in Lomeh.
V nadaljevanju predstavljena naloga je sestavljena tako, da jo lahko uporabimo pri
obravnavi lokalne zgodovine v času pred prvo svetovno vojno, poleg tega pa jo lahko
vključimo tudi v spoznavanje takratnih slovenskih intelektualcev. Na začetku naloge je opis
spomenika znane osebe, ki mu sledijo vprašanja, pri katerih se morajo učenci vživeti v
različne vloge.

Slika 13: Spomenik Mateju Cigaletu v Črnem Vrhu nad Idrijo 102

Spomenik Mateju Cigaletu
Spomenik posvečen Mateju Cigaletu stoji v parku sredi vaškega trga. Postavljen je bil leta
1894, izdelal pa ga je verjetno kamnosek Matija Tomažič iz Vipave. Oblika spomenika, ki

101
102

Tominšek Perovšek, M. (2007). Frančišek Lampe: Zmerno, z ljubeznijo. Ljubljana: Družina.
Rudolf Kavčič, K. (2017). Zasebni arhiv.
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v višino meri dva metra, spominja na obelisk s podstavkom.103 Spomenik nima posebnih
okrasov, vsebuje le besedilo na vseh štirih straneh. Dva napisa sta vidna na fotografiji,
ostala dva pa se glasita: Jeden poglavitnih stebrov mìle slovenščine in jeden največjih
dobrotnikov slovenskemu ljudstvu. Navratil. Postavili častilci l. 1894 (prvi). Človeku je
namen ožlahtniti srce in približati se božji svetosti. M. Cigale (drugi).
VPRAŠANJA104
1. Kje se je rodil Matej Cigale?
2. Na spomeniku piše, da je bil rojen 2. kimovca 1819. Kateri mesec so označevali s
kimavcem?
3. Kaj je bil po poklicu Matej Cigale?
4. Urednik česa je bil?
5. V katerem mestu je umrl?
6. Kdo mu je postavil spomenik?
NALOGI105
Zamisli si, da si kamnosek. Poskusi oblikovati skico za nov spomenik Mateju Cigaletu.
Bodi čimbolj izviren.
Napiši govor ob slovesnem odkritju spomenika, ki se je zgodilo leta 1894. Govor napiši in
oblikuj v stilu časa. Uporabi podobno jezikovno izražanje, kot je zapisano na spomeniku.
V govoru omeni, kdaj in kje se je Matej Cigale rodil. Opiši, kaj je bil po poklicu, v zaključku
pa povej, zakaj ste mu postavili spomenik. Nato pa govor tudi preberi na glas.
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Spomenik Mateju Cigaletu. Dostopno na spletu: http://www.dedi.si/dediscina/135-spomenik-matejucigaletu (22. 5. 2019).
104
Rešitve:
1.
V črnovrški občini v Lomeh.
2.
September.
3.
Pisatelj, urednik in vladni svetovalec.
4.
Bil je urednik državnega zakonika.
5.
Dunaj.
6.
Njegovi častilci.
105
Primeri rešitev nalog: Zaželeno je, da oblikovanje vsebuje okrasje, ne samo napisa, ter da spomenik ni
enostavno oblikovan.
Primer govora: Zbrali smo se na dan sedmega malega travna, da se poklonimo našemu rojaku Mateju
Cigaletu. Cigale se je rodil v naši občini, natančneje v Lomeh davnega leta 1819. Bil je uka željan, zato se je
odpravil študirat in postal pisatelj. Bil je tudi vladni svetovalec pri samem našem avstrijskem cesarju.
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4.3.

Primeri nalog o rapalski meji in kontrabantu

4.3.1. Uvodna predstavitev
Omenjali smo že, da je s podpisom mirovne pogodbe v Rapallu 12. novembra 1920
nastala rapalska meja, ki je korenito spremenila življenja ljudi. Črni Vrh se je nahajal, lahko
rečemo, tik za mejno črto, ki je mnogim domačinom omogočala preživetje, saj je ob njej
potekal živahen ilegalni promet z različnimi dobrinami.
V okviru pouka zgodovine se lahko sprehodimo do ostankov meje in raziščemo,
kako je bila meja utrjena. Obmejni pas je bil gosto posejan s kavernami, stražarnicami,
financarskimi stavbami in drugimi poslopji. Veliko teh stavb je danes uničenih, v njih se
razrašča grmovje, v nekaterih pa so si domačini uredili stanovanja.
Za varovanje mej je bila takrat določena posebna vojaška enota, obmejna straža
(Guardia alla frontiera), katere namen je bil podoben nalogi jugoslovanskih graničarjev.
Enota je imela alpinsko uniformo in se je delila po sektorjih, ki so se delili na manjše
podsektorje. V podsektorjih so bile skupine utrjenih postojank (gruppi di caposaldi).
Utrdba Trombi tik nad Črnim Vrhom je bila namenjena nadzoru ceste, ki vodi proti
Vipavski dolini. Poleg tega se lahko odpravimo še nekaj kilometrov stran proti Godoviču,
kjer si lahko ogledamo še druge kaverne in dve stavbi.106
4.3.2. Primeri nalog
Ker so bili spodnji primeri nalog tudi praktično izvedeni pri predmetu zgodovina
(učenci devetega razreda Osnovne šole Črni Vrh, 5. 3. 2018), so poleg nalog predstavljeni
še odgovori učencev. Priložen je tudi »potni list« z nalogami, ki smo ga sestavili za izvedbo
učne ure v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, dne 5. 7. 2016.

106

Pavšič, T. (1999), str. 34–51.
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PRVI PRIMER

Slika: Ujeti na delu107

Navodilo
Dobro si oglejte fotografijo.
Doma najprej razmislite o sebi in o tem, kako se počutite. Za pomoč naj vam bosta naslednji
dve vprašanji: Kaj čutim do sebe in drugih ljudi? Kako sem jim podoben in po čem se
razlikujem od ostalih?
V šoli (čas za pripravo scenarija 10 minut)
Nato pa se v skupini vživite v osebe na fotografiji in sestavite kratek scenarij (2–3 minute)
o tem, kaj se dogaja na fotografiji. Prizor boste tudi zaigrali.
Vsak naj si izbere eno osebo s fotografije, ki jo bo igral. Vsak zase naj razmisli, kakšna je
ta oseba in kakšna stališča zagovarja? Kakšen odnos bo imela do ostalih oseb? Za kaj se
zavzema? Osebe lahko tudi poimenujete.
107

Ujeti na delu. Dostopno na spletu: https://stareslike.cerknica.org/2013/04/14/1930-javorniki-cez-mejo/ (1.
3. 2018).
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DRUGI PRIMER

Slika: Mejni prehod108

Navodilo
Dobro si oglejte fotografijo.
Doma najprej razmislite o sebi in o tem, kako se počutite. Za pomoč naj vam bosta naslednji
dve vprašanji: Kaj čutim do sebe in drugih ljudi? Kako sem jim podoben in po čem se
razlikujem od ostalih?
V šoli (čas za pripravo scenarija 10 minut)
V skupini se vživite v osebe na fotografiji in sestavite kratek scenarij (2–3 minute) o tem,
kaj se dogaja na fotografiji. O čem so se pogovarjali? Prizor boste tudi zaigrali.
Vsak naj si izbere eno osebo s fotografije, ki jo bo igral. Vsak zase naj razmisli, kakšna je
ta oseba in kakšna stališča zagovarja? Kakšen odnos bo imela do ostalih oseb? Za kaj se
zavzema? Osebe lahko tudi poimenujete.

108

Pavšič, T. (1999), str. 170.
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TRETJI PRIMER (Kontrabant in otroci)
Navodilo
Doma si preberi kratek odlomek iz intervjuja z gospodom Ludvikom Poženelom. Poskušaj
se dobro vživeti vanj.
V šoli razmisli, kako se je počutil, o čem je premišljeval itd.
Nato zapiši krajši dnevniški zapis, dolg približno 5 –7 vrstic. Bodi izviren!109
»Enkrat se spomnim, sva nesla z bratom Nandetom moka. Šla sva iz Hotedršice
sem, tam rečejo na breznu kjer je mlin u Hotedršici. Tam sva čakala in pogledala kdaj so
šli Italijani in pol sva nekaj videla, da so šli. In je rekel, »zdej ti pejt počas ke vn, poglej
tku, če boš kej vidu se hitr skrij, in če ne dej men en znak a ne pomigej al kukr že poklič de
bom jst pršu«. In jaz grem. Res gledam nobene žive duše nisem vidu. No, pridem gor na
vrh, kar na enkrat proti men 2 Italijana (2 financarja) »Fermo!«. S puško tja proti meni,
bajonet gor napičen, mislim nasajen. Jaz sem se toliko ustrašil, ravno toliko, da nisem dol
sedel. Tak mulc, sej veš, to so hoteli oni mene samo prestrašit, a ne. So mi rekli men
»chiamata l’altro«, pokliči še drugega, jaz sem bil v takem strahu, tam na poti… »Nande
pejt naprej, sej ni nobenga«, tako sem ga poklical. Italijani so ga pa šli pčakati. Tam so ga
čakali s tisto puško. Drugi Italijan pa je imel mene malo bolj stran. Ne vem ali so se bali,
da bom pobegnil. Ne vem zakaj. Pride Nande, ravno tako, skoči tja proti njemu, »Fermo!«
In, ala z nami v kasarno z moko vred. Orko dindjo, komaj, da je prvleku do tam. Potem sva
mogla nesti v kasarno tisto kar sva imela. In njemu so rekli »ti pusti zdej moko tu in pojdi
domov in povej, da naj pride eden od staršev dol, da se bodo dogovorili za ta kontrabant«
mene pa so obdržali dol, jaz sem bil približno 2 dni dol pri njih. Sej veš, sej sem se imel
lepo. Dali so mi veliko jesti, spal sem ravno tako na postelji pri njih (smeh) edino, ko je
kuhar kuhal sem mu pomagal regrat nabirati. Je reku »Pejd poba z mana, bova regrat
nabirala« in sem mu pomagal regrat nabirat in tako. Pol so pa prišli, no je pa prosila, je

109

Primer odgovora učencev:
ENKRAT POLETI
Mi je mama dala moko, da jo prenesem na drugo stran. Z bratom sva jo nesla in ko bi mogla čez mejo mi je
reku, d nj grem in pogledam, če je kdu. In kas m pogledu ni blu nbenga. In pol sta me pa 2 Italijana dobila in
odpelala.
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prišla sestra Anica in prosila, da nas naj spustijo in dajo tisto moko nazaj. Pol je povedala,
da so bile pri nas težke razmere, zaradi tega ker je oče umrl.«110

ČETRTI PRIMER (Novice, novice!)
Navodilo za delo v paru
S sošolcem se vživita v vlogo novinarja. Vajina naloga je, da sestavita dve odmevni
novici za dva časopisa. Prvi članek naj bo napisan za časopis, ki je izhajal v Kraljevini
Italiji, drugi pa za časopis, ki je izhajal v Kraljevini SHS. Opiši dogodek, ko so nekoga ujeli
med tihotapljenjem. Navedi, kdo so bili tihotapci, kaj so tihotapili, kam so bili namenjeni s
tovorom, kje so jih odkrili …
Novica naj obsega približno 5–7 vrstic. Bodi izviren!111

Slika 14: Primer rešitev učencev112

PETI PRIMER (Potni list za učenje lokalne zgodovine)
Potni list je naloga, ki smo jo sestavili in preizkusili na aktivnih počitnicah učencev
v CŠOD Cerkno, med 3. 7. in 8. 7. 2016. Tema aktivnih počitnic je bila: Tu sem doma –
raziskujem svoj dom in svet okrog sebe.
110

Intervju z Ludvikom Poženelom. Rudolf Kavčič, K. (Godovič, 20. 4. 2013). Zasebni arhiv.
Primer odgovora učencev:
Novine!
Policija je zalotila domačina, ki je iz Kraljevine SHS tihotapil tobak. Prepovedano robo je policija zasegla,
tihotapca pa so priprli. Še posebno obvestilo: če opazite koga, ki je sumljiv, to takoj sporočite policiji.
112
Učenca 9. razreda, 5. 3. 2018, Osnovna šola Črni Vrh.
111
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Potni list (osem strani) smo sestavili tako, da hkrati povezuje preteklost s
sedanjostjo. S tem pripomočkom lahko učenci pobližje spoznajo sestavo potnega lista, ki
je uraden dokument. Pri pouku zgodovine bi ga lahko uporabljali za več učnih tem hkrati,
saj ga lahko uporabimo kot preprost delovni zvezek, kjer učenci dopolnjujejo odgovore.

Slika 15: Potni listi za učno uro113

113

Rudolf Kavčič, Katarina, 2016.
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EVROPSKA UNIJA
REPUBLIKA SLOVENIJA

POTNI LIST

Slika 16: Platnice potnega lista

Platnice potnega lista smo izdelali kot prave platnice pri slovenskem potnem listu,
le da so živobarvne (Slika 15).
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CŠOD

01.Tip/Type

5282

02. Koda/code

04. Priimek/Surname

05. Ime/Given names

06. Državljanstvo/Nationality

07. Datum rojstva/Date of birth

0000541515669

03. Številka dokumenta/Document number

08. EMŠO/Personal registration Number

10. Občina/Community
CERKNO

8

<<<<<<<<<<<IDRIJSKOINCERKLJANSKO<<<<<<<<<<<<<<<<CŠOD<<<<<<CERKNO<<<<<<<<<<<<<<<<Tu sem doma - raziskujem
svoj dom in svet okrog sebe<<<<<<<<<Meja na drugi strani<<<<

11. Velja do/Date of expiry
8. 7. 2016

09. Datum izdaje/Date of issue
3. 7. 2016

Vizum/Visa

Slika 17: Notranje strani potnega lista (strani 1 in 8)
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Vizum/Visa

Vizum/Visa

1. SVETOVNA VOJNA

OSIMSKI SPORAZUM


• 28. julij 1914–11. november 1918;
• antanta: Francija, Rusija in Velika Britanija;
centralne sile: Nemško cesarstvo, AvstroOgrska in Kraljevina Italija;



Mednarodni pravni akt sta podpisali
Republika Italija in Socialistična
federativna republika Jugoslavija (10.
november 1975).
V veljavo je stopil 11. oktobra 1977.

• 23. maj 1915 = Soška fronta;
OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE

• 12. soška bitka = čudež pri Kobaridu.






CERKLJANSKO
• V cerkvi sv. Ane je bila bolnišnica.
• Ruski vojni ujetniki so gradili cesti:
____________________________________
____________________________________



desetdnevna vojna 27. junij–7. julij
1991;
odcepitev Slovenije od Jugoslavije;
25. junij  dan državnosti;
meje: na severu (Avstrija), vzhodu
(Madžarska) in zahodu (Italija) se niso
spremenile; južna meja s Hrvaško pa
še vedno ni točno določena;
21. december 2007  schengensko
območje.
7

2
Slika 18: Notranje strani potnega lista (strani 2 in 7)
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Vizum/Visa

Vizum/Visa

RAPALSKA MEJA

2. SVETOVNA VOJNA

3

6

Kdaj?

Kje?

Slika 19: Notranje strani potnega lista (strani 3 in 6)
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Vizum/Visa

TIHOTAPSTVO

KONTRABANT

(1) Kdor prenese, izogibajoč se ukrepom carinskega nadzorstva, čez carinsko črto
Evropske unije blago velike premoženjske vrednosti, ali ga prenese z uporabo sile ali
grožnje, se kaznuje z zaporom do petih let in denarno kaznijo.
(2) Kdor se ukvarja s prenašanjem blaga na carinsko območje Evropske unije in se
pri tem izogiba ukrepom carinskega nadzorstva, ga po njem prevaža, nudi
skrivališča ali skladišča, ga ponuja ali doseže prodajo, pa gre za blago, ki skupaj
dosega večjo premoženjsko vrednost, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let
zapora in denarno kaznijo.
(3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje uradna oseba, ki z zlorabo uradnega
položaja ali pravic omogoči tihotapstvo blaga na carinsko območje Evropske unije
ali prevoz po njem.
(4) Če storilec z dejanji iz drugega ali tretjega odstavka tega člena sebi ali komu
drugemu pridobi veliko premoženjsko korist ali povzroči nevarnost za življenje ali
zdravje ljudi ali podpira teroristično dejavnost ali taka dejanja stori kot član
hudodelske združbe, se kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let in z denarno
kaznijo.
(5) Kdor pridobiva ali zbira tihotapsko blago velike premoženjske vrednosti za
prenos na carinsko območje Evropske unije, preskrbuje ponarejene dokumente ali
prevoz na in po carinskem območju Evropske unije ali kako drugače organizira
skrivanje, skladiščenje ali prodajo tihotapskega blaga, se kaznuje z zaporom od treh
do dvanajstih let in denarno kaznijo.
(6) Prejšnji odstavki se uporabljajo tudi za kazniva dejanja, storjena v tujini, če je
država, v kateri so bila storjena, enako kot Republika Slovenija sprejela skupno
mednarodnopravno obveznost preprečevati taka kazniva dejanja, ne glede na to,
kje so storjena, ter je dejanja v svojem zakonu ustrezno enako določila kot kazniva
dejanja.
(7) Vrednost blaga po tem členu se določa po njegovi tržni vrednosti na območju
Republike Slovenije.
(8) Tihotapsko blago se vzame.
Uradni list RS, št. 50/2012 z dne 29. 6. 2012: 250. člen KZ-1

4

5

Slika 20: Notranje strani potnega lista (strani 4 in 5)
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Prva notranja stran je podobna strani v pravem potnem listu. Tu lahko učenci
dopolnijo podatke s svojimi pravimi podatki ter lahko narišejo svojo sliko ali prilepijo
fotografijo.
Druga stran je namenjena prvi svetovni vojni, s poudarkom na razlagi, katere države
so sestavljale antantne sile in sile osi. Dopisani pa sta tudi dva časovna mejnika, ki sta v
prvi svetovni vojni zaznamovala Slovence. Spodaj pa je prostor namenjen Cerknem, kjer
učenci spoznajo, kakšna je bila vloga Cerknega v prvi svetovni vojni.
Na tretji strani v potnem listu morajo učenci dopisati, kdaj je bila sklenjena
Rapalska pogodba ter opisati potek rapalske meje.
Na četrti strani učenci lahko naredijo svoje zapiske o kontrabantu.
Na peti strani je zapis o tihotapstvu, ki ga najdemo v Uradnem listu RS, št. 50/2012
z dne 29. 6. 2012: 250. člen KZ-1.114
Na šesti strani učenci lahko naredijo svoje zapiske o drugi svetovni vojni, ali pa
učitelji priredijo za svoje učne ure ter dodajo naloge.
Sedma stran potnega lista vsebuje podatke o osimskem sporazumu ter o
osamosvojitvi Slovenije.
Zadnja (osma) stran pa je ponovno namenjena zapiskom učencev.
Sam potni list zajema večjo širino učne snovi, poleg tega pa ga lahko učitelji še
dopolnijo glede na izbrano učno snov. Brez težav lahko dodajo različne naloge, ki učence
na kreativen način seznanijo s slovensko oz. lokalno zgodovino.

114

Kazenski zakonik. Dostopno na spletu: https://zakonodaja.com/zakon/kz-1/250-clen-tihotapstvo (22. 5.
2019).
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4.4.

Primer učne priprave: VPLIV MEJE NA ŽIVLJENJE – NAŠ KRAJ
MED OBEMA VOJNAMA

4.4.1. Predstavitev izvedbe učne ure
Učna ura je bila izvedena v devetem razredu Osnovne šole Črni Vrh 5. 3. 2018.
Glavni namen ure je bil v praksi preizkusiti izkustveno učenje. Naloge, ki so se navezovale
na izkustveno učenje, smo učiteljici zgodovine posredovali že teden prej, da so se učenci
na uro lahko pripravili.
V uvodnem delu ure smo s ponavljalnimi vprašanji obnovili snov preteklih ur, poleg
tega pa so imeli učenci še skrivno nalogo.
Prvi vsebinski poudarek je bila zgodovina Slovencev ob zahodni meji med obema
vojnama, drugega pa je predstavljala meja, ki je potekala skozi kraj. V ta del učne ure smo
vključili tudi lokalno zgodovino, in sicer tako, da smo učencem pokazali fotografije
ostankov meje, ki se nahajajo v naši bližini. Tretji vsebinski poudarek je bil v celoti
namenjen izkustvenemu učenju, in sicer tako, da so se učenci že doma pripravili na ta del
ure. Učiteljici zgodovine smo, kot že omenjeno, teden prej posredovali naloge z
izkustvenim učenjem, ki jih je razdelila med učence (prvi, drugi, tretji in četrti primer v
4.3.2. Primeri nalog). Učencem sem pri uri še enkrat ustno ponovila navodila, nato pa so
morali vso nalogo opraviti sami. Ko je potekel čas za pripravo, so morali svoje rezultate
pokazati tudi ostalim sošolcem.
Zaključek ure je bil namenjen ponovitvenim vprašanjem, s katerimi smo
pridobljeno znanje ustno utrdili.
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4.4.2. Učna priprava
I. OSNOVNI PODATKI:
Šola:
Razred:
Datum:
Predmet:
Učna tema

OSNOVNA ŠOLA ČRNI VRH
9. RAZRED
5. 3. 2018
ZGODOVINA
Širša tema iz SLOVENCI V 20. IN 21. STOLETJU
učnega načrta:
Poglavje
iz Slovenci v 20. in 21. stoletju
učbenika:
Učna enota – naslov VPLIV MEJE NA ŽIVLJENJE – NAŠ KRAJ MED
učne ure:
OBEMA VOJNAMA
Učne oblike:
frontalna učna oblika
individualna učna oblika
parna učna oblika
Učne metode:
metoda razgovora
metoda razlage
metoda slikovne demonstracije
metoda demonstracije predmeta
metoda izkustvenega učenja (igra vlog – vloga novinarja)
metoda dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
(metoda dela z gibljivimi slikami)
Učne tehnike:
/
Cilji iz učnega načrta:







»pojasnijo prizadevanja Slovencev po avtonomiji v
Kraljevini Jugoslaviji;«115
»razvijejo
spretnosti
časovne
in
prostorske
predstavljivosti; /…/
razvijejo zmožnost analize, sinteze in interpretacije
uporabnih in verodostojnih informacij in dokazov iz
različnih zgodovinskih virov in literature; /…/
razvijejo spretnost različnih oblik komunikacije (ustno,
pisno, grafično, ilustrativno, z IT); /…/
razvijejo zavest o narodni identiteti in državni
pripadnosti.«116

115

Kunaver, V., idr. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Zgodovina. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo
in šport, Zavod RS za šolstvo, str. 23. Dostopno na spletu: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/page
uploads/podrocje/os/ prenovljeni_UN/UN_zgodovina.pdf (17. 2. 2018).
116
Prav tam, str. 25–26.
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Cilji učne
pričakovani
dosežki

ure

Učne etape:
Vsebinski poudarki:
Učna sredstva:

117

oz. Izobraževalni
učni
učni cilji

Ob koncu učne ure učenec zna:
 pojasniti pojem kontrabant, financerji
in graničarji;
 navesti, kdaj in kje je bila podpisana
pogodba o določitvi zahodne meje
med Kraljevinama Italijo in SHS;
 pojasniti, kaj je nova meja pomenila za
obmejne prebivalce;
 našteti ostanke meje ter kraje, kjer so
ostanki še vidni;
 našteti dobrine, ki so jih tihotapili čez
mejo.
Funkcionalni
Ob koncu učne ure učenec zna:
 slediti učiteljevim navodilom;
učni cilji
 samostojno reševati naloge;
 komunicirati in odgovarjati na
vprašanja učitelja;
 skupinsko (parno) sodelovati;
 se vživeti v različne osebe iz
preteklosti;
 komunicirati in odgovarjati na
učiteljeva vprašanja.
Vzgojni učni Ob koncu učne ure učenec zna:
 na lokalnih primerih »presojati pomen
cilji
ohranjanja in varovanja kulturne
dediščine;«117
 pokazati
spoštljiv
odnos
do
obravnavane zgodovinske vsebine.
uvajanje, obravnavanje nove učne snovi, urjenje,
ponavljanje.
1. SLOVENCI OB ZAHODNI MEJI
2. UTRJENOST MEJE
3. ŽIVLJENJE OB MEJI
Učila:
 Razpotnik, J., idr. (2017). Raziskujem
preteklost. Učbenik za zgodovino v
devetem razredu osnovne šole.
Ljubljana: Rokus Klett, str. 86.
Ostalo:
 PowerPoint,
 učno-delovni list,
 naloge za izkustveno učenje.
Učni
zvezek, tabla, kreda, računalnik, LCD
pripomočki:
projektor, platno.

Prav tam, str. 6.
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Medpredmetne
povezave z vsebinami:

Novi
pojmi
pojasnilom:

Slovenščina – uporaba pri branju in pisanju, razlaga poteka
v slovenskem jeziku.
»Kulturna vzgoja oziroma oblikovanje človekove kulturne
zavesti in izražanja spada med osrednje elemente
vseživljenjskega učenja.«118
Geografija – uporaba zemljevida pri razlagi o poteku meje.
Domovinska in državljanska kultura ter etika – razlaga
pojma meje in posledic, ki so sledile z uvedbo novih meja.
s KONTABANT – tihotapstvo;
FINANCARJI – italijanski stražarji ob rapalski meji;
GRANIČARJI – mejni stražarji Kraljevine SHS.


Viri in literatura za učno Učni načrt
pripravo:



Učna priprava









118

Prav tam, str. 43.
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Učni načrt. Program osnovna šola.
Zgodovina.
(2011).
Ljubljana:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod
RS za šolstvo: Dostopno na spletu:
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mi
zs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/pr
enovljeni_UN/UN_zgodovina.pdf
(17. 2. 2018).
Pavšič, T. (1999). Ob stari meji,
pričevanja in spomini. Idrija:
Založba Bogataj.
Mednarodni simpozij ob 90. obletnici
podpisa rapalske pogodbe (2010).
Logatec: Ad Pirum zavod za
intelektualne dejavnosti.
Ugrinović, A., Vidic, M. (ur.) (2007).
Zgodovina.
Tržič:
Učila
International.
Dolinar, K. (ur.) (1988). Leksikon
Cankarjeve založbe. Ljubljana:
Cankarjeva založba.
Kogovšek,
F.
(2007).
Steze
slovenskega spomina: vodnik po
rapalski meji. Zv. 1, Od Osojnice
(Žiri) do Vodic (Kalce). Ljubljana:
Samozaložba, str. 7–8. Dostopno na
spletu:
http://d2rpbd10jy944s.cloudfront.net
/IZBOR/
kr%20neki/Rapalska%201.%20del%
20Franc%20Kogovsek.pdf (17. 2.
2018).
Vončina, A. (2015). Rapalska meja
95 let pozneje: konfini in utrdbe.
Nekdo je narisal črto, črto na moj
zemljevid, nekdo je postavil mejo

med mano in sosedom, ki sva uživala
mir. V: Idrijske novice, št. 372, str. 4.
 95 let rapalske meje. Dostopno na
spletu:
http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenskakronika/ 174373701 (17. 2. 2018).
Učni – delovni  Zemljevid Rapalske meje. Dostopno
list
na spletu:
http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokum
ent.asp?id=498 (18. 2. 2018).
 Intervju z Ljudmilo Šemrl (odlomek).
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Idrija: Založba Bogataj, str. 170.
 Intervju z Ludvikom Poženelom
(odlomek). Rudolf Kavčič, K.
(Godovič, 20. 4. 2013). Zasebni
arhiv.
PowerPoint
Drsnica 4
 Zemljevid z mejami. V: Mikša, P.,
Zorn, M. (2018). Rapalska meja: četrt
stoletja obstoja in stoletje dediščine.
V: Ajlec, K., idr. (ur.). Nečakov
zbornik: procesi, teme in dogodki iz
19. in 20. stoletja. Ljubljana:
Znanstvena založba Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani, str.
609. Mikša Peter, Zorn Matija.
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zbornik: Procesi, teme in dogodki iz
19. in 20. stoletja. Ljubljana:
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Stevan Švabić. Dostopno na spletu:
http:// freeweb.t-2.net/Vojastvo/Z46Svabic.html (18. 2. 2018).
Drsnica 6
 Zemljevid z mejami (levo). V: Mikša,
P., Zorn, M. (2018). Rapalska meja:
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Filozofske fakultete Univerze v
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https://
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2018).
Drsnica 7
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Trate. Rudolf Kavčič, K. (2018).
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Rudolf Kavčič, K. (2018). Zasebni
arhiv.
Drsnica 8
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http://
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(18. 2. 2018).
Drsnica 9
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prehode meje. Rudolf Kavčič, K.
(2018). Zasebni arhiv.
Drsnica 11
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https://
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2018).
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in spomini. Idrija: Založba Bogataj,
str. 170.
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UVODNI DEL: UVAJANJE
ČAS UČITELJ

UČENEC

3 minute

Pozdravi učence.

Pozdravijo učitelja.

Danes bomo preizkusili v praksi, kako spretni Poslušajo
tihotapci znate biti.
navodila.
V rokah imam listek, na katerem je zapisano skrivno
sporočilo. Želim, da listek skrivoma potuje po
razredu. Vaša naloga je, da sporočilo preberete, si
ga zapomnite in ga poskušate neopazno predati
sošolcu. Moja naloga pa bo, da vas nadzorujem in
poskušam videti, kje se sporočilo skriva. Če ga
najdem, vas bom opozorila tako, da vas pokličem po
imenu. Nato se bo igra znova začela.
Med tem pa bomo na hitro ponovili, kaj vse že znamo
do sedaj.
Poda najbližjemu učencu listek z naslovom učne ure:
VPLIV MEJE NA ŽIVLJENJE – NAŠ KRAJ MED
OBEMA VOJNAMA.
Postavlja ponovitvena vprašanja, hkrati opazuje
razred in opreza za sporočilom.
Ponovitvena vprašanja:
Pod katero oblastjo je živela večina Slovencev ob
izbruhu 1. svetovne vojne?
Kako je vojna spremenila življenje v zaledju?

Kaj se zgodi leta 1915?
Odpre se tudi novo bojišče. Katero?
Kje je potekala Soška fronta?
Katera bitka ob Soči je bila najodmevnejša?

učiteljeva

Vsak učenec prebere
sporočilo in ga poskuša
neopazno
predati
sošolcu.
Odgovorijo:
Pod A-O oblastjo.
Vojna
je
prinesla
številne
begunce,
splošno pomanjkanje,
možje so bili poklicni v
vojsko itd.
Italija vstopi v vojno.
Soška fronta.
Po dolini reke Soče in
visoko v gorah.
12. soška bitka.

Kdaj se je bitka odvijala?
24. 10. 1917.
Vojna se je končala 11. novembra 1918 s porazom Poslušajo.
centralnih sil. Še pred koncem vojne pa so slovenski
politiki podpisali dve pomembni deklaraciji.
Kateri dve in kdaj?

Majniško deklaracijo,
31. 5. 1917.
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Krfsko deklaracijo, 20.
7. 1917.
Kakšna je bila razlika med deklaracijama?
Majniška
d.

združitev
južnih
Slovanov v avtonomno
enoto pod okriljem
monarhije.
Krfska d.  skupna
država južnih Slovanov.
Katera država je bila razglašena 29. oktobra 1918? Država SHS.
Zaradi vse večjega pritiska Srbov in dinastije se je Poslušajo.
Država SHS 1. decembra 1918 združila s Kraljevino
Srbijo in tako je nastala Kraljevina SHS.
Danes bomo govorili o tem, kako je to vplivalo na
Slovence, ki so živeli ob zahodni meji.
Poglejmo še, če ste vsi prebrali listek s sporočilom.
Nekdo naj prebere današnji naslov.
Prebere naslov: VPLIV
V prvem delu bomo spoznali življenje Slovencev ob MEJE NA ŽIVLJENJE
zahodni meji. V drugem delu sledi spoznavanje, kako – NAŠ KRAJ MED
je bila meja utrjena. V zadnjem delu pa boste tudi na OBEMA VOJNAMA.
lastni koži začutili, kakšno je bilo življenje ob meji.
Na koncu današnje učne ure boste znali pojasniti Poslušajo.
pojem kontrabant, financarji in graničarji. Znali
boste navesti, kdaj in kje je bila podpisana pogodba
o določitvi zahodne meje med Kraljevinama Italijo
in SHS. Znali boste pojasniti, kaj je nova meja
pomenila za obmejne prebivalce, in našteti ostanke
meje, kraje, kjer so ostanki še vidni, in dobrine, ki so
jih tihotapili čez mejo.
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GLAVNI DEL: OBRAVNAVANJE UČNE SNOVI ter URJENJE IN SPROTNO
PONAVLJANJE ALI SPROTNO PREVERJANJE
1.
VSEBINSKI
POUDAREK

UČITELJ

UČENEC

Razdeli učno-delovne liste.

SLOVENCI
OB
ZAHODNI
MEJI
5 minut

Si razdelijo učno-delovne
liste.
Država SHS, ki je obstajala le malo Poslušajo.
časa, je imela kar nekaj problemov in ti
problemi so ostali enaki tudi po
združitvi v Kraljevino SHS. Največji
problem so bile meje.
S katero državo je morala Kraljevina Odgovorijo: S Kraljevino
SHS določiti potek meje na zahodu?
Italijo.
Italija na pariški mirovni konferenci Poslušajo.
zahteva ozemlje, ki ji je bilo obljubljeno
z londonskim paktom (1915).
Kaj je bilo Italiji s tem sporazumom Odgovorijo:
TRST,
obljubljeno?
GORICA,
DELI
DALMACIJE,
PROTEKTORAT NAD ALBANIJO,
DOLINA
SOČE
PROTEKTORAT
NAD
ALBANIJO, DOLINA SOČE.
Zapišite odgovore na učno-delovni list. Zapišejo odgovore.
Italija je z vojaškim prodorom nato Poslušajo.
prešla na obljubljeno črto. Ustavila jih
je šele vojska s Stevenom Švabićem na
čelu.
Kraljevina SHS je sprva zahtevala, da
naj bi meja potekala po narodnostni
meji.
Na učnem listu imate tudi zemljevid, Pogledajo zemljevid.
kjer je z zeleno barvo označena
narodnostna
meja.
Kot
vidite
narodnostna meja krepko sega na
območje današnje Italije.
Italija se z nobeno od zahtev Kraljevine Poslušajo.
SHS ni strinjala. Državi sta šele dve leti
po koncu vojne sklenili sporazum. 12.
novembra sta državi v italijanskem
mestu Rapallo podpisali rapalsko
pogodbo.
Na učno-delovni list zapišite, katero Zapišejo odgovor: Rapalska
pogodbo sta državi podpisali.
pogodba.
V učbeniku na str. 86 izbrani učenec Ostali učenci spremljajo opis
prebere potek meje.
meje na zemljevidu na učnodelovnem listu.
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Sedaj pa poskusite odgovoriti na Odgovorijo na vprašanja.
vprašanja na učno-delovnem listu. V
kateri državi so se nahajali okoliški
kraji?
Preveri odgovore.
Črni Vrh in Godovič v Italiji.
Hotedršica v Jugoslaviji.
Meja je krepko spremenila življenje Poslušajo in si sproti zapišejo
ljudi. Ločila je družine. Spremenil se je odgovore na učno-delovnem
jezik, denarna valuta, prisoten je bil listu.
strah.
2. VSEBINSKI UČITELJ
POUDAREK
Meja je bila utrjena na različne načine.
UTRJENOST Obmejni pas je bil gosto posejan s
MEJE
kavernami,
STRAŽARNICAMI,
FINANCARSKIMI
10 minut
stavbami in drugimi poslopji.
Dopolnite stavek na učno-delovnem
listu.

UČENEC
Poslušajo.

Dopolnijo stavek.
Obmejni pas je bil gosto
posejan s kavernami,
STRAŽARNICAMI,
FINANCARSKIMI
stavbami in drugimi
poslopji.
Financarji so bili italijanski stražarji ob Poslušajo
in
sproti
rapalski meji. Jugoslovanski stražarji pa dopolnjujejo
učnoso se imenovali graničarji, ker v srbskem delovni list.
jeziku granica pomeni meja (graničarji
so mejo varovali). Jugoslovanski
stražarji so bili po večini iz SRBIJE,
italijanski pa iz NOTRANJOSTI
ITALIJE.
Ko je bila meja med Kraljevinama Italijo Poslušajo razlago in si na
in SHS določena, so mejno črto primerno drsnici ogledajo slike
označili z betonskimi mejniki. Postavili ostankov meje.
so glavne in vmesne mejne kamne. Ti
mejniki so imeli močne temelje, poleg
tega pa so bili še dodatno okrepljeni z
železom. »Na strani, ki je gledala proti
Italiji, so mejniki imeli vdolbeno rdeče
obarvano črko I; pod njo je bila črta, pod
črto letnica 1920 in pod letnico spet črta.
Podobno je bilo na Jugoslovanski strani,
le da je Jugoslavijo predstavljala velika
črka J.«119

119

Pavšič, T. (1999), str. 30.
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Seveda so ljudje na različne načine
poskušali preiti mejo.
Preberite odlomek na učno-delovnem Preberejo odlomek in
listu in odgovor zapišite na črto.
odgovorijo.
Preveri odgovor.
Odgovorijo: Ukvarjali so
se s kontrabantom.
Kot ste lahko prebrali, je gospa nesla Poslušajo.
kosilo očetu v gozd. Moramo vedeti, da
je meja ločila tudi kmetijska zemljišča in
gozd od kmetij. Zato so prebivalci, ki so
imeli posesti čez mejo, bili upravičeni do
obmejne karte, s katero so mejo lahko
prehajali. Ostali pa so za prehod
potrebovali potne liste.
Med učence razdeli obmejno karto, da si Si ogledajo karto.
jo ogledajo. Hkrati karto projicira.
Kot vidite, so v karti zapisani osebni Poslušajo.
podatki ter kraj določene posesti.
Podatki so navedeni v obeh jezikih, v
italijanščini in slovenščini.
Kontrabant je bil odličen vir zaslužka.
Največkrat so stvari tihotapili otroci, ker
so bili nesumljivi. Med glavnimi
tihotapskimi predmeti, ki so jih nosili v
Italijo, so bili moka, kava, cigareti in
tobak. Predmeti, ki so jih nosili nazaj v
Jugoslavijo, pa so bili po večini riž, svila
in blago.
To zapišite v tabelo na učno-delovnem Rešijo tabelo.
listu, še prej pa napišite, katera
dokumenta sta bila potrebna za prehod
meje.
Preveri odgovore.
Preberejo odgovore: Za
prehod meje sta bila
potrebna potni list in
obmejna karta.
Med
glavnimi
tihotapskimi predmeti, ki
so jih nosili v Italijo, so
bili moka, kava, cigareti
in tobak. Predmeti, ki so
jih nosili nazaj v
Jugoslavijo, so bili po
večini riž, svila in blago.
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3.
UČITELJ
VSEBINSKI
POUDARE
K
Sedaj pa bomo spoznali še, kakšno je
ŽIVLJENJE bilo življenje ob meji. Za domačo nalogo
OB MEJI
ste se morali že doma pripraviti na
današnjo igro vlog.
25 minut
Učence razdeli v skupine.
Sedaj imate na voljo 10 minut, da se
pripravite.
Skupina 1: vživite se v vlogo tihotapcev
na sliki.
Skupina 2: vživite se v osebe na
fotografiji.
Skupina 3: preberite odlomek iz
intervjuja in napišite dnevnik.
Dvojica: napišita dve novici za časopisa.
Sedaj pa bo vsaka skupina predstavila
svoje izdelke.
Prva skupina se je vživela v vlogo
tihotapcev na fotografiji, ki jo lahko
vidite na PowerPointu (drsnica 11).
Druga skupina se je vživela v vlogo
mejnih stražarjev, ki jo lahko vidite na
PowerPointu (drsnica 12).
Tretja skupina se je vživela v mladega
Ludvika, ki je z bratom sodeloval pri
kontrabantu. Odlomek iz intervjuja
lahko vidite na PowerPointu (drsnica
13).

Dvojica se je vživela v vlogo novinarja,
ki sta morala napisati dve novici za
italijanski in jugoslovanski časopis
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UČENEC

Poslušajo.

Porazdelijo se po skupinah.
Poslušajo.
Delajo po skupinah in v
dvojici.

Predstavijo svoje scenarije.
Prva skupina predstavi
dialoge med osebami, ki so
na fotografiji. Predstavi
pogovor, ki bi lahko potekal
takrat med njimi.
Druga skupina predstavi
dialoge med osebami, ki so
na fotografiji. Predstavi
pogovor, ki bi lahko potekal
takrat med njimi.
Učenci napišejo dnevniški
zapis in ga predstavijo
sošolcem.
Dragi dnevnik! Nande mi je
rekel, da naj hitro tečem
skozi gozd, a je bilo že
prepozno. Italijani so me
ujeli in zaprli. Bilo me je
strah, saj nisem razumel kaj
govorijo med sabo. Malo mi
je žal, da sem zopet poslušal
brata in mu pomagal pri
kontrabantu. Vseeno pa je
bilo adrenalinsko. Se slišiva
zvečer.
Novica za italijanski časopis:
Drevi so na mejnem prehodu
v Hotedršici ujeli tri
tihotapce, ki so čez mejo
peljali konje. Naši financarji

so jih pri nezakonitem
početju ujeli in jih zaprli v
zapor.

Vsako skupino po zaključku vpraša:
Kako ste se počutili, ko ste se morali
vživeti v izbrano osebo?
Ali vam je bilo težko?
Ste se iz te izkušnje kaj naučili?

Novica za jugoslovanski
časopis:
V petek zvečer so na
nezavarovanem
območju
meje, Italijani ujeli tri naše
fante, ki si s tihotapstvom
služijo kruh. Zoper njih je
vložena obtožnica. Izgleda,
da je vseeno življenje lažje
na naši strani, saj večinoma
pretok blaga potuje v Italijo.
Zatorej se naj naši sosedje
vprašajo, kaj sploh počnejo
na tujih tleh, ko pa ne morejo
poskrbeti za prebivalstvo.
Odgovorijo.

ZAKLJUČNI DEL: ZAKLJUČNO PONAVLJANJE ALI PREVERJANJE
ČAS
3
min
ute

UČITELJ
Sedaj pa sledi še ustna ponovitev celotne učne ure.
Kdaj je bila določena zahodna meja med
Kraljevinama Italijo in SHS?
Katera pogodba je določila mejo?
Kje je bila podpisana?
Kaj je to pomenilo za obmejne prebivalce?
Kako je meja spremenila življenje?
Kako je bila meja utrjena?
Kje vidimo danes njene ostanke?
Katere dobrine so tihotapili čez mejo?
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UČENEC
Poslušajo.
Odgovorijo: 12. 11. 1920.
Rapalska pogodba.
V italijanskem mestu
Rapallo.
Da so se znašli v novih
državah.
Ločila
je
družine,
prinesla strah …
Z
različnimi
stražarnicami, kavernami
itd.
V Hotedršici pred vasjo
stoji
ostanek
mejne
stražarnice.
Med
glavnimi
tihotapskimi predmeti, ki
so jih nosili v Italijo, so
bili moka, kava, cigareti

in tobak. Predmeti, ki so
jih nosili nazaj v
Jugoslavijo, pa so bili po
večini riž, svila in blago.
Kdo je največkrat sodeloval pri tihotapljenju?
Otroci.
Kaj pomenijo pojmi kontrabant, financerji in Kontrabant
ali
graničarji?
tihotapljenje, financerji
so
bili
italijanski
stražarji, graničarji pa
jugoslovanski.
Kot vidite, smo se danes ponovno veliko naučili, saj Poslušajo.
znate (učitelj oceni na tristopenjski lestvici:
odlično, dobro, slabo) pojasniti pojme kontrabant,
financarji in graničarji. Znate navesti, kdaj in kje
je bila podpisana pogodba o določitvi zahodne
meje med Kraljevinama Italijo in SHS. Znate
pojasniti, kaj je nova meja pomenila za obmejne
prebivalce, našteti ostanke meje, kraje, kjer so
ostanki še vidni, in dobrine, ki so jih tihotapili čez
mejo. Ravno tako pa se znate vživeti v različne
vloge s pomočjo slikovnega ali pisnega gradiva.

III. SEZNAM PRILOG
PRILOGA 1 :
PRILOGA 2 :
PRILOGA 3 :
PRILOGA 4 :
PRILOGA 5 :
PRILOGA 6 :

učno-delovni list
rešitve učno-delovnega lista
naloge za izkustveno učenje
primeri rešenih nalog za izkustveno učenje
PowerPoint
odlomek iz učbenika: Razpotnik, Jelka. idr. Raziskujem preteklost.
Učbenik za zgodovino v devetem razredu osnovne šole. Ljubljana:
Rokus Klett, 2017, str. 86.
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PRILOGA 1: Učno-delovni list

SLOVENCI OB ZAHODNI MEJI
Italija je na pariški mirovni konferenci zahtevala ozemlje, obljubljeno z
____________________ _______________.
Katera ozemlja so bila obljubljena Italiji?

Vir: http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=498

12. november 1920 ______________________________
Izguba Primorske je bila za Slovence velika žrtev. Odrezani sta bili
okrog četrtina naroda in tretjina ozemlja, ki je bilo gospodarsko
dobro razvito.
Kateri državi je pripadel tvoj domači kraj?
____________________________________________
Kateri državi je pripadal Godovič?
__________________________________________________
Kateri državi je pripadala Hotedršica?
_______________________________________________
Na kakšne načine je nova meja vplivala na življenja ljudi?
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UTRJENOST MEJE
Obmejni pas je bil gosto posejan s kavernami, ____________________,
____________________ stavbami in še z raznimi drugimi poslopji.
Jugoslovanski stražarji so bili po večini iz _____________.
Italijanski pa iz ________________ _________________.
S kakšno dejavnostjo se ukvarjali ljudje ob meji? Preberi odlomek.
»V Hotedršici smo vsi kontrabantali, samo župnik ne. Kontrabantalo je vse kar je
lezlo in šlo. Cigarete sem nosila v Predgriže k Pahovcu. Za to sem imela prav
posebno finto. Mama je dala v košaro najprej cigarete, potem jih je pokrila s takim
maščobnim papirjem, da se jih ni videlo, na vrh pa je dala hrano. Dva lonca, v
enega je dala malo solate, v drugega pa žgance. Štelo se je, da očku nesemo kosilo,
ker je delal v gozdu. Zdaj, ne vem, kako so lahko financarji verjeli, da nesem tak
velik lonec žgancev za samo enega človeka. Moko sem pa lahko nesla kar tako v
košari. Svilo, recimo, sem pa navila okrog sebe, čez pa sem dala še eno majico.«
Intervju z Ljudmilo Šemrl. Vrhnika, 20. 4. 2013. Hrani Katarina Rudolf.

____________________________________________
Katera dva dokumenta so potrebovali ljudje, da so lahko prečkali mejo?
_________________________________________________
Katere dobrine so tihotapili iz Kraljevine SHS v Kraljevino Italijo in obratno?
Zapiši v tabelo.
V Kraljevino Italijo

V Kraljevino SHS

79

PRILOGA 2: Rešitve učno-delovnega lista

VPLIV MEJE NA ŽIVLJENJE – NAŠ KRAJ MED
OBEMA VOJNAMA
SLOVENCI OB ZAHODNI MEJI
Italija je na pariški mirovni konferenci zahtevala ozemlje obljubljeno z
LONDONSKIM SPORAZUMOM.
Katera ozemlja so bila obljubljena Italiji?
TRST, GORICA, DELI DALMACIJE,
PROTEKTORAT NAD ALBANIJO, DOLINA SOČE.

Vir: http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=498

12. november 1920 RAPALSKA POGODBA
Izguba Primorske je bila za Slovence velika žrtev. Odrezani sta bili
okrog četrtina naroda in tretjina ozemlja, ki je bilo gospodarsko
dobro razvito.
Kateri državi je pripadel tvoj domači kraj? KRALJEVINI ITALIJI.
Kateri državi je pripadal Godovič? KRALJEVINI ITALIJI.
Kateri državi je pripadala Hotedršica? KRALJEVINI SHS.
Na kakšne načine je nova meja vplivala na življenja ljudi?
Meja, ki so jo postavili, je globoko zarezala v življenja ljudi. Ločila je
družine, določenim ljudem je vzela del posestva, ločila je vasi od mest.

80

UTRJENOST MEJE
Obmejni

pas

je

bil

gosto

posejan

s

kavernami,

STRAŽARNICAMI,

FINANCARSKIMI stavbami in še z raznimi drugimi poslopji.
Jugoslovanski stražarji so bili po večini iz Srbije.
Italijanski pa iz notranjosti Italije.
S kakšno dejavnostjo se ukvarjali ljudje ob meji? Preberi odlomek.
»V Hotedršici smo vsi kontrabantali, samo župnik ne. Kontrabantalo je vse kar je
lezlo in šlo. Cigarete sem nosila v Predgriže k Pahovcu. Za to sem imela prav
posebno finto. Mama je dala v košaro najprej cigarete, potem jih je pokrila s takim
maščobnim papirjem, da se jih ni videlo, na vrh pa je dala hrano. Dva lonca, v
enega je dala malo solate, v drugega pa žgance. Štelo se je, da očku nesemo kosilo,
ker je delal v gozdu. Zdaj, ne vem, kako so lahko financarji verjeli, da nesem tak
velik lonec žgancev za samo enega človeka. Moko sem pa lahko nesla kar tako v
košari. Svilo, recimo, sem pa navila okrog sebe, čez pa sem dala še eno majico.«
Intervju z Ljudmilo Šemrl. Vrhnika, 20. 4. 2013. Hrani Katarina Rudolf.

Tihotapljenje pomeni enako kot kontrabant.
Katera dva dokumenta so potrebovali ljudje, da so lahko prečkali mejo?
POTNI LIST IN OBMEJNO KARTO.
Katere dobrine so tihotapili iz Kraljevine SHS v Kraljevino Italijo in obratno? Zapiši
v tabelo.
V Kraljevino Italijo

V Kraljevino SHS

kava

svila

tobak oz. cigareti

riž

moka
sladkor
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PRILOGA 3: Naloge za izkustveno učenje
Naloge za izkustveno učenje so predstavljene na straneh od 53 do 56 (Primeri 1, 2, 3 in
4).

PRILOGA 4: Primeri rešenih nalog za izkustveno učenje
Primeri so predstavljeni na straneh od 53 do 56.

PRILOGA 5: PowerPoint
Drsnica 1

Drsnica 2
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Drsnica 3

Drsnica 4
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Drsnica 5

Drsnica 6
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Drsnica 7

Drsnica 8
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Drsnica 9

Drsnica 10
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Drsnica 11

Drsnica 12
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Drsnica 13

Drsnica 14
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Drsnica 15
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PRILOGA 6: Odlomek iz učbenika: Razpotnik, Jelka. idr. Raziskujem preteklost. Učbenik
za zgodovino v devetem razredu osnovne šole. Ljubljana: Rokus Klett, 2017, str. 86.120

120

Stran iz učbenika je objavljena z dovoljenjem avtorice Jelke Razpotnik.
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4.4.3. Samorefleksija o izvedbi učne ure121
Učno uro smo pričeli takoj po zvonjenju šolskega zvonca ob 7.30, sledil je vpis
manjkajočih učencev v dnevnik in napoved učne teme.
Na začetku ure sem naslov učne ure zapisala na listek, ta listek pa je moral nato med
ponavljanjem prejšnje snovi nevidno potovati po razredu. Med učenci je bilo začutiti
napetost in nestrpnost. Naloga je bila uspešna, saj je listek obšel vse učence. Vsi učenci so
sodelovali, hitro so odgovarjali na ponavljalna vprašanja in z dvigovanjem rok motili mojo
pozornost pri sledenju listku. Ob koncu ponavljanja je bilo v razredu čutiti pozitivno klimo,
saj so učenci s skupnimi močmi dosegli zastavljeni cilj.
V prvem poudarku smo se osredotočili na Slovence ob zahodni meji. Da je ura
potekala bolj tekoče, sem učencem pripravila učno-delovne liste, saj sem v tretjem
poudarku načrtovala igro vlog, ki vzame nekoliko več časa. Učenci so pridno dopolnjevali
list ter sledili moji razlagi. Ta del ure je bil nekoliko bolj umirjen, poleg tega pa so imeli
učenci nekaj možnosti za postavljanje dodatnih vprašanj, saj se je tema navezovala na
domače okolje.
Drugi vsebinski poudarek je bila utrjenost meje. Tudi ta del ure je večinoma temeljil
na moji razlagi, učenci pa so dopolnjevali svoj učno-delovni list. S pomočjo PowerPointa
in fotografij sem učencem nazorno pokazala ostanke utrdb ob meji. Tako so lahko s
prepoznavanjem objektov na fotografijah aktivno sodelovali tudi sami, saj je del fotografij
prikazoval ostanke meje v domačem kraju in bližnji okolici. V razredu je bilo čutiti
pozitivno klimo, ker so učenci lahko začutili, da lahko tudi sami gradijo učno uro.
Tretji del učne ure pa je zavzemalo izkustveno učenje. Učenci so se razdelili po
skupinah, sama pa sem jim razdelila naloge. Med opazovanjem skupin sem videla, da so se
nekateri učenci zelo vživeli v dodeljene vloge. Nekateri so me celo spraševali, ali lahko
pretiravajo v igranju. Seveda je bilo vse dovoljeno, le da bi naloga čimbolj uspela. Opazila
pa sem tudi posamezne učence, ki niso želeli sodelovati in so bili pri nalogi neaktivni, npr.
niso podajali svojih predlogov ali pa so se enostavno odločili, da zavzamejo vlogo pisca.
Na koncu so morale vse skupine predstaviti svoje izdelke. Pri predstavitvi je bilo v začetku
121

Samorefleksija je napisana v 1. osebi ednine.
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čutiti nekaj treme, a je ta hitro izginila. Učenci so se zelo dobro vživeli v vloge in izrabili
znanje, ki smo ga pridobili tekom ure. Razred je v trenutku postal živahen, vladalo je
sproščeno ozračje. Vsi učenci so poslušali drug drugega. Sama sem ob tem začutila
zadovoljstvo, ker sem videla, da so učenci uživali v takšnem načinu poučevanja in da je
moja izvedba uspela.
Prva skupina se je vživela v tihotapce na fotografiji. Dialogi med učenci so bili zelo
zanimivi. Trije učenci so tihotapili svoje šolske potrebščine. Za rekvizit so uporabili tudi
šolsko torbo. Pri predstavitvi so zavzeli celotno učilnico. Ostala dva učenca pa sta igrala
vlogo stražarjev. Tihotapci so se s tekom želeli izogniti mejnima stražarjema, a sta jih le-ta
ujela in kaznovala z zaporom.
Druga skupina je uprizorila prehod čez mejo. Trije učenci so igrali italijanske
financarje, trije srbske graničarje, eden učenec pa je igral voznika avtomobila. Učenec, ki
je uprizoril voznika, se je v vlogo zelo vživel, saj je vozilo tudi zvočno upodobil. Učenci
so določili, kje v učilnici bo potekala meja in kje bo stal mejni prehod. Ko je voznik
pripeljal na mejo, so ga na obeh straneh meje pregledali, na italijanski strani pa so mu v
vozilu našli prepovedane stvari ter ga kaznovali z mesecem dni zapora.
Tretja skupina je pripravila dnevniški zapis. V tej skupini so bili učenci manj
aktivni, saj so v dnevnik zapisali le nekaj povedi, ki so jih izluščili iz samega intervjuja.
Dvojica je morala pripraviti dve novici. Pri pisanju sta bila učenca zelo kreativna,
kot smo lahko že videli na sliki 14. Učenec, ki je prebral novico pred razredom, je to storil
zelo doživeto. Prevzela ga je sličica fantka na drsnici 14. S svojim glasom je novico prebral
tako kot, da bi to bila najodmevnejša novica tistega dne.
V zaključku ure smo snov še enkrat ponovili. Učenci so s ponovitvijo dokazali, da
so pri uri dosegli vse izobraževalne učne cilje, znali so namreč odgovoriti na vsa vprašanja.
Po uri sem učencem razdelila vprašalnike za njihovo refleksijo o učni uri
(predstavljeno v nadaljevanju) in njihovi odgovori so me pozitivno presenetili. Večini
učencev se je ura zdela zelo zanimiva, saj je bila drugačna od ostalih in so morali zelo
sodelovati.
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Z izvedbo učne ure sem bila zelo zadovoljna, saj je potekala tako, kot sem si
zamislila. Pri pisanju učne priprave sem imela nekaj pomislekov glede sodelovanja
učencev, bala sem se namreč, da učenci ne bi želeli sodelovati pri igri vlog, saj je skoraj tri
četrt ure temeljilo na tem. Vendar so me učenci zelo presenetili, saj so res vsi sodelovali in
se ob tem na nek način zabavali, ker so lahko pri igri pokazali še druge talente.
Pri nadaljnjem poučevanju bom zagotovo še uporabljala izkustveno učenje, saj
razbije vsakodnevno monotonost in v razred vnese drugačno klimo. Res pa je, da izvedba
takšne ure od učitelja terja veliko več časa za pripravo, poleg tega pa mora na takšno uro
že prej pripraviti tudi učence.
4.4.4. Refleksija učencev
Za refleksijo učencev smo uporabili vnaprej pripravljen vprašalnik, ki je poleg
refleksivnih vprašanj vseboval tudi ponovitvena vprašanja za preverjanje znanja, ki so ga
učenci usvojili s pomočjo izkustvenega učenja (Priloga 1). Na vprašalnik je odgovorilo 18
učencev in učenk.
Pri prvem vprašanju nas je zanimalo počutje učencev pri uri. Odgovori učencev so
bili različni, vsi pa so bili pozitivni. Vsi učenci so se počutili dobro, v redu, super in
sproščeno.
Drugo vprašanje se je nanašalo na samo izkustveno učenje, in sicer nas je zanimalo,
ali je bil takšen pristop učencem všeč. Svoj odgovor so morali tudi pojasniti. Vseh 18
učencev je odgovorilo, da jim je bilo izkustveno učenje všeč. Njihove pojasnitve odgovora
pa so se med seboj nekoliko razlikovale. Navedli bomo najpogostejše:
Da, všeč mi je bilo, saj smo si lažje predstavljali, kaj se je takrat dogajalo.
Da, ker si lažje zapomniš.
Da, bilo mi je všeč, ker smo se tudi malo nasmejali.
Da, ker si lahko predstavljaš, kako so se takrat počutili.
Da. Na ta način je učenje manj naporno, bolj zabavno.
Učenje mi je bilo všeč, saj je bila ura zares narejena tako, kot da bi bili tam.
Da, bilo mi je všeč, ker sem lahko videla in občutila, kako so se takrat počili.
Da, ker sem v tem užival.
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Da. Ker si lažje zapomnim.122
Iz zgornjih govorov je moč razbrati, da je bil takšen pristop k učenju učencem zelo
blizu, saj so vsi podali pozitivne odgovore.
Pri tretjem vprašanju smo učence spraševali po količini znanja, ki so si ga
zapomnili. V prvem delu so morali, s pomočjo ocenjevalne lestvice, sami oceniti, koliko si
zapomnili. Nato pa je sledilo še sedem ponovitvenih vprašanj, kjer sem preverila, ali so si
učenci res zapomnili toliko, kolikor so sami ocenili.

Ali si si pri današnjem obravnavanju učne snovi
zapomnil več kot običajno?
0
1

2

15

Da, veliko

Da

Ne toliko

Ne

Grafikon 1: Koliko so si učenci zapomnili pri uri?

Grafikon 1 kaže, da je 15 učencev odgovorilo pritrdilno, en učenec se je odločil za
odgovor, da se je pri uri naučil veliko več kot običajno, dva učenca pa sta menila, da se pri
uri nista naučila več kot običajno. Na podlagi odgovorov lahko sklepamo, da je uporaba
izkustvenega učenja pri uri pozitivno vplivala na količino usvojenega znanja.
Tretje vprašanje je vsebovalo sedem podvprašanj, s katerimi smo preverili, kaj vse
so si učenci zapomnili pri uri, poleg tega pa smo lahko videli, ali smo dosegli zastavljene
izobraževalne učne cilje iz učne priprave.

122

Refleksivni obrazci za učence. Rudolf Kavčič, K. (5. marec 2018).
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Prvo podvprašanje je bilo splošne narave – učence smo spraševali, kaj so si pri uri
najbolj zapomnili, zanimalo nas je, ali si je večina zapomnila del ure, kjer smo uporabili
razlago, ali del ure, kjer je bilo aplicirano izkustveno učenje. Iz odgovorov smo razbrali, da
si je vseh 18 učencev najbolj zapomnilo tretji del ure, kjer smo uporabili izkustveno učenje.
Navedla bom nekaj odgovorov:
Najbolj sem si zapomnil igrani del.
Vživljanje v vloge.
Avto, ki ga je uprizoril sošolec.
Tisto, kar smo igrali.123
Ostalih šest podvprašanj pa se je navezovalo na ostanke rapalske meje ter
tihotapljenje, ki je bilo osrednja tema pri izkustvenemu učenju, in sicer so morali odgovoriti
na naslednja vprašanja:
Kako je meja spremenila življenje?
Kako je bila meja utrjena?
Kje vidimo danes njene ostanke?
Katere dobrine so tihotapili čez mejo?
Kdo je največkrat sodeloval pri tihotapljenju?
Ali je tihotapljenje tudi danes problem? Navedi primer.
Odgovori učencev so dokazali, da so z izkustvenim učenjem dosegli zastavljene
izobraževalne učne cilje. Pravilno so opisali spremembe v vsakdanjem življenju, ki jih je
prinesla meja (meja je ločila družine, spremenila se je denarna valuta), opisali so, kako je
bila meja utrjena (financarske stavbe, stražarnice), kje so ostanki meje danes (zid v
Hotedršici), kdo in kaj so tihotapili čez mejo (čez mejo so kontrabantarji, ki so bili lahko
otroci ali odrasli, tihotapili sol, moko, sladkor…), na koncu pa so tudi celotno zadevo
aktualizirali. Za aktualizacijo so uporabili kar dogodke, o katerih vsak dan poslušamo v
medijih, in sicer o ilegalnem tihotapljenju ljudi preko mej Evropske unije.
Četrto vprašanje je zopet vsebovalo tristopenjsko lestvico, na kateri so morali
učenci označiti, ali bi si želeli, da bi učitelji večkrat uporabljali izkustveno učenje pri pouku.
Možni so bili trije odgovori: Da, Ne ali Ne vem. Od 18 učencev jih je 13 odgovorilo, da bi

123

Prav tam.
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si želeli več izkustvenega učenja pri pouku, pet učencev pa je obkrožilo odgovor Ne vem.
Nihče od učencev ni obkrožil odgovora Ne. Iz teh odgovorov lahko ponovno sklepamo, da
je takšen način poučevanja učencem blizu in se v sam proces učenja lahko zelo aktivno
vključijo.

Ali bi si želel, da bi učitelji večkrat uporabljali tak način
učenja?

5

0
13

Da

Ne

Ne vem

Grafikon 2: Ali si učenci želijo več izkustvenega učenja pri pouku?

Vprašanja od petega do devetega so se navezovala na lokalno zgodovino, ki ji je
bila učna ura v večji meri posvečena. Učenci so morali pri petem vprašanju odgovoriti, ali
bi si želeli pri pouku zgodovine več poudarka na obravnavi zgodovine domačega kraja.
Svoje odgovore so morali utemeljiti. Ponovno je 13 učencev odgovorilo, da bi si želeli več
lokalne zgodovine, pet učencev pa je temu nasprotovalo. Učenci, ki so odgovorili
pritrdilno, so svojo odločitev pojasnili na naslednje načine:
Ker je veliko bolj zanimivo vedeti, se učiti o tem, kot pa kar o nekih drugih krajih
po svetu.
Ker je zelo dobro, ko ugotoviš, kako so se tvoji sorodniki ali znanci počutili včasih.
Ker tu živimo in je za nas naša preteklost pomembna.
Ker je to moj domači kraj in bi rada več vedela o tem.
Zato, ker zelo malo vem, kaj se je dogajalo z našim krajem v zgodovini in želim
izvedeti več.
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Zdi se mi, pomembno, da poznamo zgodovino domačega kraja.124
Učenci, ki se s trditvijo niso strinjali, so zapisali:
Ne, ker ne, da ni pomembno, vendar me bolj zanima druga zgodovina.
Ker ni domači kraj vse, pomembno je, da vemo, kaj se je dogajalo v svetu.
Všeč mi je, da se obravnava okolico, ne pa le našega kraja, saj se ni vse dogajalo
tukaj. Obravnavati pa se mora tudi domači kraj.
Menim, da je pomembno, da se spoznavamo s svetovno zgodovino, čeprav je
potrebno nekaj vedeti tudi o naši domovini.125
Učenci, ki se s trditvijo niso strinjali, so dali večji poudarek na poznavanje svetovne
zgodovine, kljub temu pa dopuščali možnost obravnave lokalne zgodovine.
Šesto vprašanje je od učencev zahtevalo, da se opredelijo, ali se jim zdi poznavanje
zgodovine domačega kraja pomembno. Vsi učenci so na to vprašanje odgovorili pritrdilno,
kar pomeni, da jim lokalna zgodovina predstavlja pomembno vez s preteklostjo.
Pri sedmem vprašanju so učenci imeli možnost izbire več odgovorov. Glede na to,
da so pri prejšnjem vprašanju vsi odgovorili z Da, so lahko med sedmimi podanimi
trditvami izbrali največ tri odgovore. Možni odgovori so bili sledeči:
a) Ker je to temelj za razumevanje dogajanja in življenja v domačem kraju in tudi v
svetu.
b) Ker to pripomore k pozitivni naravnanosti in spoštljivemu odnosu do domačega
okolja.
c) Ker je pomembno, da se zavedamo, kaj se je nekoč dogajalo v domačem kraju.
d) Ker je to temelj za poznavanje slovenske, evropske in svetovne zgodovine.
e) Ker to pripomore k zavedanju pomembnosti naše vloge in moči delovanja v
domačem kraju za njegov nadaljnji razvoj.
f) Ker se s tem zavedamo, da je pomembno obvarovati ostanke preteklosti pred
pozabo.
g) Drugo.

124
125

Prav tam.
Prav tam.

97

Grafikon 3: Mnenje učencev o poznavanju lokalne zgodovine

Na Grafikonu 3 lahko vidimo, da so vsi učenci obkrožili odgovor c. Iz tega lahko
sklepamo, da se zgodovina lokalnega območja zdi pomembna vsem učencem. Odgovora a
in b je obkrožilo osem učencev, sedem učencev je izbralo odgovor e, pet učencev pa
odgovor f. Nihče ni izbral trditve d, ki se je navezovala na temelje poznavanja slovenske,
evropske in svetovne zgodovine.
Osmo vprašanje je učence spraševalo, ali v učne ure zgodovine kdaj vključijo tudi
lokalno zgodovino. 18 učencev je z odgovorom Da potrdilo, da pri urah spoznavajo tudi
lokalno zgodovino. Eden izmed učencev je k odgovoru pripisal, da lokalno zgodovino
obravnavajo le malokrat.
Zadnje vprašanje je učence spraševalo po tem, ali kdaj pri pouku zgodovine obiščejo
katero od znamenitosti v domačem kraju. Polovica učencev je obkrožila odgovor Da, druga
polovica pa Ne. Na enem izmed vprašalnikov je bilo poleg odgovora zapisano še, da se
učenec/učenka ne spomni, da bi kdaj tovrstno učenje vključili v uro. Kaj je botrovalo
takšnim odgovorom, je težko opredeliti, saj sem v pogovoru z njihovo učiteljico ugotovila,
da v sklopu ur zgodovine obiščejo razne lokalne znamenitosti, a zaradi bližine ceste le tiste,
ki so v bližini šole. Morda lahko temu pripišemo tako različne odgovore.
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S celotno refleksijo so učenci izkazali znanje, ki so ga pridobili pri uri, poleg tega
pa smo pridobili dobre povratne informacije za prihodnje povezovanje lokalne zgodovine
in izkustvenega učenja.
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III. EMPIRIČNI DEL
5. PREDSTAVITEV RAZISKAVE
5.1.

Raziskovalni problem

Ker se v magistrski nalogi osredotočamo na uporabo izkustvenega učenja pri pouku
zgodovine v slovenskih osnovnih šolah in njegovo prepletanje z lokalno zgodovino, je
osrednji raziskovalni problem ugotavljanje pogostosti vključevanja takšnega pristopa v
poučevanje in učenje.

5.2.

Raziskovalna vprašanja

V skladu s predstavljenim raziskovalnim problemom smo si zastavili naslednja
vprašanja, na katera bi želeli dobiti odgovore učiteljev zgodovine:
1. Ali učitelji zgodovine uporabljajo izkustveno učenje?
2. Katere metode izkustvenega učenja učitelji zgodovine največkrat uporabijo pri pouku
zgodovine v osnovni šoli?
3. Ali si, po mnenju učiteljev, učenci s pomočjo izkustvenega učenja snov lažje in bolje
zapomnijo?
4. Ali učitelji izkustveno učenje vidijo kot orodje za boljše razumevanje zgodovine?
5. Ali učitelji pogosto uporabljajo IKT pri pouku zgodovine?
6. Ali učitelji pri urah zgodovine obravnavajo tudi lokalno zgodovino?
7. Ali učenci v seminarskih nalogah raziskujejo lokalno zgodovino?
8. Ali je, po mnenju učiteljev, izkustveno učenje dober primer učenja za življenje ter zakaj?
9. Katere prednosti nudi izkustveno učenje po mnenju učiteljev zgodovine?

5.3.

Hipoteze

Hipoteza 1: Učitelji zgodovine uporabljajo izkustveno učenje.
Hipoteza 2: Najbolj pogosto uporabljena metoda izkustvenega učenja je ekskurzija/obisk
različnih ustanov.
Hipoteza 3: S pomočjo izkustvenega učenja si učenci snov lažje in bolje zapomnijo.
Hipoteza 4: Znanje, ki ga učenec dobi pri predvidenih urah po učnem načrtu za zgodovino,
je prenosljivo v vsakdanje življenje.
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Hipoteza 5: Učitelji uporabljajo IKT pri pouku zgodovine zelo pogosto in imajo v ta namen
tudi specializirane učilnice.
Hipoteza 6: Učitelji pri pouku zgodovine obravnavajo lokalno zgodovino.
Hipoteza 7: Učitelji dajejo učencem naloge, povezane z raziskovanjem lokalne zgodovine.
Hipoteza 8: Večina učiteljev bo podprla trditev, da je izkustveno učenje dober primer
učenja za življenje, ker s tem pomembno prispevajo k razvijanju pozitivne samopodobe
učenca.
Hipoteza 9: Prednosti izkustvenega učenja so, da je novo znanje bolj razumljivo, saj učenci
aktivno sodelujejo in uporabljajo vsa svoja čutila. Pridobljeno znanje je na takšen način
tudi trajnejše.

5.4.

Metodologija

5.4.1. Raziskovalna metoda, vzorec in osnovna populacija
V raziskavi smo uporabili deskriptivno in neeksperimentalno metodo. Anketo smo
izvedli med osnovnošolskimi učitelji zgodovine. V vzorec smo poskušali zajeti vse učitelje,
saj je bila anketa dostopna na spletu.
Anketni vprašalnik mora biti kot merski instrument izjemno natančen, kar pomeni,
da »ni le seznam vprašanj ali oblika, ki jo je treba izpolniti. Je predvsem znanstven
instrument za merjenje in zbiranje določenih vrst podatkov. Kot vsi takšni instrumenti mora
biti posebno oblikovan glede na določene specifikacije in z določenimi cilji.«126
Anketni vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega in odprtega tipa. Ker se odprti
tip vprašanj pojavlja v raziskavah, kjer je število anketirancev manjše, vprašalnik vsebuje
več vprašanj zaprtega tipa, saj je bila anketa namenjena večjemu številu učiteljev. Prednosti
vprašanj zaprtega tipa so, da raziskovalcu omogočijo manjše število različnih odgovorov,
anketirancu pa na drugi strani že ponudijo izbiro odgovorov in ga tako spomnijo na možne
odgovore.127

126

Lamut, U., Macur, M. (2012). Metodologija družboslovnega raziskovanja: od zasnove do izvedbe.
Ljubljana: Vega, str. 158–159.
127
Prav tam, str. 161.
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V anketi je sodelovalo 10 učiteljev, od tega trije moškega in sedem ženskega spola.
Spol

Frekvenca

Odstotek

moški

3

30 %

ženski

7

70 %

skupaj

10

100 %

Tabela 8: Prikaz strukture anketiranih učiteljev glede na spol

Od 10 anketiranih učiteljev sta dva iz Savinjske, dva iz Gorenjske, dva iz
Primorsko-notranjske, dva iz Goriške, po en je iz Osrednjeslovenske in Koroške regije. Pet
učiteljev je v času anketiranja sodilo v starostno skupino med 21 in 40 let, pet pa med 41
in 60 let. Trije učitelji so bili v osnovni šoli zaposleni med enim in dvema letoma, dva
učitelja med tremi in petimi leti, en učitelj med devetimi in trinajstimi leti, štiri učitelji pa
štirinajst let in več. Šest učiteljev izkazuje stalno zaposlitev na isti osnovni šoli, štirje
učitelji pa so bili predhodno zaposleni še drugje (dva na gimnaziji, en na drugi osnovni šoli,
en se ni opredelil).
5.4.2. Opis instrumenta
Anketo smo izvedli s pomočjo anonimnega spletnega anketnega vprašalnika, ki smo
ga izdelali v orodju za spletne ankete 1ka. Vprašalnik je sestavljen iz 28 vprašanj različnega
tipa.
Z vprašanji zaprtega tipa smo zbirali podatke o spolu, starosti, regijski pripadnosti
učiteljev, o času njihove zaposlitve v osnovni šoli, o poučevanih predmetih, o vrednotenju
zahtevnosti predmeta zgodovina, uporabi izkustvenega učenja pri pouku zgodovine,
pogostosti uporabe, o največkrat uporabljenih vrstah izkustvenega učenja, o specializirani
učilnici za zgodovino; ostala vprašanja zaprtega tipa so se nanašala na uporabo IKT pri
pouku, na število letnih ur, namenjenih izkustvenemu učenju, na naloge, ki jih učenci delajo
v zvezi z domačim krajem, na povezovanje obravnavane učne snovi z zgodovino in
dogajanjem v domačem kraju in na morebitne obiske krajevnih znamenitosti pri pouku
zgodovine.
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Vprašanja odprtega tipa smo uporabili za ugotavljanje, ali so bili učitelji predhodno
še kje zaposleni, in za pojasnjevanje odgovorov na posamezna vprašanja, npr. o trajnostnem
znanju v povezavi z izkustvenim učenjem, o obiskih znamenitosti v domačem kraju, o
uporabi izkustvenega učenja pri obravnavi obdobja med obema vojnama, o ostankih
rapalske meje v bližini domačega kraja in o primerih izkustvenega učenja. Uporabljene so
bile tri ocenjevalne lestvice.
5.4.3. Opis postopka zbiranja podatkov
Podatke smo zbirali od januarja do aprila 2018. Anketo smo posredovali različnim
učiteljem zgodovine, ki smo jih prosili, da jo posredujejo še ostalim kolegom. Na anketo je
kliknilo 37 učiteljev, ustreznih pa je bilo le 10 anket.
5.4.4. Način obdelave podatkov
Anketa je bila izvedena s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika 1ka. Spletno
orodje omogoča ureditev ankete, podroben pregled dobljenih rezultatov in njihovo ureditev
po tabelah in grafikonih.

103

6. REZULTATI RAZISKAVE
V nadaljevanju podajamo rezultate, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom za
učitelje zgodovine (Priloga 2).

6.1.

Katere predmete poleg zgodovine še poučujejo učitelji zgodovine na
šoli?

Od desetih učiteljev zgodovine trije poučujejo še druge predmete. Dva učitelja
poučujeta še geografijo, eden pa geografijo, domovinsko in državljansko kulturo in etiko
ter gospodinjstvo.

6.2.

Ali pri svojem delu učitelji uporabljajo izkustveno učenje?

Na to vprašanje je vseh deset učiteljev odgovorilo pritrdilno. Tako lahko potrdimo
prvo hipotezo, da učitelji uporabljajo izkustveno učenje in da se ga ne izogibajo.

6.3.

Kako pogosto učitelji uporabljajo izkustveno učenje?

Pogostnost uporabe izkustvenega učenja
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Igre vlog

Pisanje pisem

Pisanje
časopisnih
člankov

Simulacije Terensko delo Ekskurzije

Ne uporabljam

Redko

Grafikon 4: Pogostnost uporabe izkustvenega učenja
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Pogosto

Zelo pogosto

Izdelava
projektnih
nalog

Drugo

Na to vprašanje je odgovorilo devet učiteljev. Igro vlog pri pouku zgodovine
pogosto uporabljajo štirje učitelji, trije učitelji jo uporabljajo pogosto, samo dva učitelja od
devetih igre vlog ne uporabljata. Pisanja pisem večina vprašanih učiteljev ne uporablja, le
dva učitelja ga uporabljata redko.
Grafikon 4 prikazuje, da učitelji največkrat v okviru izkustvenega učenja in lokalne
zgodovine posegajo po projektnih nalogah, ekskurzijah ter terenskem delu. Pogosto
uporabljajo tudi igro vlog, medtem ko pisanja pisem ne uporabljajo. Tako lahko potrdimo
tudi drugo hipotezo, da je najbolj pogosto uporabljena oblika izkustvenega učenja
ekskurzija oz. obisk različnih ustanov.

6.4.

Ali učitelji izkustveno učenje vidijo kot orodje za boljše razumevanje
zgodovine?

Pri tem vprašanju smo postavili večstopenjsko lestvico, s pomočjo katere so morali
učitelji oceniti, kako zelo se strinjajo s podanimi trditvami. Na vprašanje je odgovorilo
devet učiteljev.
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10
9
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7
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5
4

3
2
1

Se sploh ne strinjam

Se ne strinjam

Neodločen/a

Se strinjam

Zelo se strinjam

Grafikon 5: Ali učitelji izkustveno učenje vidijo kot orodje za boljše razumevanje zgodovine?

S prvo trditvijo, tj. da zgodovino radi poučujejo, so se strinjali vsi učitelji.
Druga trditev je učitelje zgodovine spraševala, ali se strinjajo, da lahko z ustreznim
načinom dela pomembno vplivajo na razumevanje zgodovinskih dogodkov na svetovni
ravni. Večina se je s trditvijo strinjala, kar pomeni, da so učitelji pozorni tudi na način
poučevanja, ne le na obravnavano snov.
V nadaljevanju nas je zanimalo, ali učitelji menijo, da predmet zgodovina ni
zahteven (oz. da je premalo zahteven). Pet učiteljev je bilo neodločenih, dva učitelja sta se
s trditvijo zelo strinjala, en učitelj pa se z njo ni strinjal. Večina učiteljev je torej v tem
primeru neodločenih, kar si razlagamo s tem, da so standardi določeni z učnim načrtom, ki
ga predpisuje država.
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Znanje, ki ga učenec dobi pri predvidenih
urah po učnem načrtu za zgodovino, je
prenosljivo v vsakdanje življenje.

Izkustveno učenje večkrat uporabljam pri
pouku zgodovine v 6. in 7. razredu.

Rad/a uporabljam izkustveno učenje.

Premalo izkustvenega učenja je zaradi
premajhnega obsega ur po učnem načrtu za
zgodovino.

Izkustveno učenje je pomembno za lažje
razumevanje snovi.

Z izdelavo praktičnih izdelkov učenci bolje
razumejo snov.

S pomočjo izkustvenega učenja si učenci
snov lažje in bolje zapomnijo.

Nivo zahtevnosti vsebin predmeta
zgodovina je prenizek.

Učitelj-ica zgodovine lahko z ustreznim
načinom dela pomembno vpliva na
razumevanje zgodovinskih dogodkov na
svetovni ravni.

Zgodovino rad-a poučujem.

0

S trditvijo, da si učenci s pomočjo izkustvenega učenja snov lažje in bolje
zapomnijo, se je strinjalo osem učiteljev, od tega so se štirje zelo strinjali, en učitelj pa je
bil neodločen.
Nadalje so morali učitelji označiti, kako močno se strinjajo, da z izdelavo praktičnih
izdelkov učenci bolje razumejo snov. Več kot polovica anketiranih se je s tem zelo strinjala,
trije učitelji so se strinjali, medtem ko je bil en učitelj neodločen.
Naslednja trditev je bila, da je izkustveno učenje pomembno za lažje razumevanje
snovi. Šest učiteljev se je z njo zelo strinjalo, trije pa so bili neodločeni. Sklepamo torej
lahko, da večina učiteljev tak način dela uporablja tudi pri svojih urah.
Sedma trditev je premalo izkustvenega učenja pripisovala premajhnemu obsegu ur
po učnem načrtu za zgodovino. En učitelj se s tem sploh ni strinjal, dva se nista strinjala,
en učitelj je bil neodločen, dva sta se strinjala, trije učitelji pa so se s trditvijo zelo strinjali.
Rezultati kažejo na različna mnenja učiteljev. Domnevamo, da učitelji različno pogosto
uporabljajo izkustveno učenje – nekaterim je takšen način poučevanja blizu, drugim spet
ne.
Osma trditev je bila bolj splošne narave. Rezultati kažejo, da štirje učitelji zelo radi
uporabljajo izkustveno učenje, dva učitelja ga rada uporabljata, medtem ko so bili trije
učitelji neodločeni.
Po deveti trditvi učitelji izkustveno učenje večkrat uporabljajo pri pouku zgodovine
v 6. in 7. razredu. En učitelj se s trditvijo ni strinjal, dva sta bila neodločena, šest učiteljev
pa se je s trditvijo strinjalo, od tega trije zelo.
Zadnja trditev se je navezovala na prenosljivost znanja, ki ga učenec dobi pri
predvidenih urah po učnem načrtu za zgodovino, v vsakdanje življenje. Sedem učiteljev se
je strinjalo s trditvijo (pet se jih je zelo strinjalo), da je znanje prenosljivo, dva učitelja pa
sta bila neodločena.
Na podlagi odgovorov učencev lahko potrdimo tretjo hipotezo, da si učenci s
pomočjo izkustvenega učenja učno snov lažje in bolje zapomnijo in četrto hipotezo, ki
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pravi, da je znanje, ki ga učenec dobi pri predvidenih urah po učnem načrtu za zgodovino,
prenosljivo v vsakdanje življenje.

6.5.

Uporaba IKT pri pouku zgodovine

V tem delu nas je zanimalo, kako pogosto učitelji uporabljajo IKT pri pouku
zgodovine in ali imajo za ta namen specializirano učilnico. Na vprašanje o uporabi IKT pri
pouku zgodovine je odgovorilo devet učiteljev.
Na vprašanje, ali imajo na šoli specializirano učilnico za izvajanje pouka zgodovine,
so vsi učitelji odgovorili pritrdilno. Poleg tega so tudi vsi učitelji odgovorili, da imajo
učilnice, opremljene z računalniki in projektorji. V tem primeru lahko potrdimo hipotezo,
da imajo učitelji na šolah ustrezno opremljene učilnice z vso potrebno tehnologijo.
V naslednjem vprašanju smo učitelje spraševali, kako pogosto uporabljajo IKT pri
pouku zgodovine. Na voljo je bilo več možnih odgovorov: vsako uro; po potrebi;
uporabljajo jo le učenci, ko imajo predstavitve; na 14 dni; je ne uporabljam. Vseh devet
učiteljev je odgovorilo, da IKT pri pouku uporablja vsako uro. Tudi tu lahko potrdimo peto
hipotezo, saj učitelji uporabljajo IKT skoraj vsako uro.

6.6.

Izkustveno učenje v seminarskih nalogah

Učitelje smo spraševali, ali učenci pri pouku zgodovine delajo tudi krajše
seminarske naloge oz. referate, ki jih nato predstavijo sošolcem, ter ali je tematika
seminarskih nalog oz. referatov povezana s preučevanjem in raziskovanjem lokalne
zgodovine. Odgovorov na to vprašanje je devet.
Zanimivo je, da so vsi anketiranci na prvo vprašanje odgovorili pritrdilno, kar
pomeni, da učenci delajo krajše seminarske naloge in referate, ki jih nato predstavijo v
razredu. Štirje od osmih učiteljev so odgovorili, da v sklopu seminarskih nalog obravnavajo
tematiko, ki je povezana s preučevanjem in raziskovanjem lokalne zgodovine, ostali štirje
pa so odgovorili negativno – tovrstne naloge se ne nanašajo na lokalno zgodovino.

108

Tako lahko delno potrdimo že sedmo hipotezo, saj učitelji dajejo učencem naloge
(seminarske) povezane z raziskovanjem lokalne zgodovine.
V tem sklopu smo učitelje še prosili, naj navedejo nekaj primerov, kjer učenci
uporabijo izkustveno učenje pri izdelavi seminarskih nalog. Navajamo tri primere:
raziskovalna naloga iz domače okolice, raziskovanje dogodkov iz življenja sorodnikov,
predvsem v 9. razredu; raziskovanje na terenu, seznanitev s kulturno dediščino; ogled
ostankov bunkerjev.128

6.7.

Ure, namenjene izkustvenemu učenju

Na vprašanje o številu ur za izkustveno učenje je odgovorilo devet učiteljev.
0 ur; 0 1 ura; 0 2 ure; 0

4 ure; 2

6 ur; 0

10 ur ali več; 4

8 ur; 3

Grafikon 6: Ure, namenjene izkustvenemu učenju

Iz Grafikona 6 je razvidno, da učitelji tovrstne ure preko leta različno razporedijo.
Dva učitelja od devetih sta odgovorila, da letno za izkustveno učenje porabita štiri ure. Trije
učitelji mu letno namenijo osem ur, štirje učitelji pa deset ur in več.

128

Anketni vprašalnik za učitelje. Rudolf Kavčič, K. (5. marec 2018).
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Glede na letno količino šolskih ur, ki so namenjene zgodovini, lahko sklepamo, da
v povprečju učitelji izkustveno učenje uporabijo približno enkrat na dva meseca, kar se
nam zdi zelo dobro, saj vemo, da priprava in izvedba takšne ure zahteva od učitelja veliko
časa.

6.8.

Pridobivanje trajnostnega znanja

Eno izmed vprašanj se je navezovalo tudi na pridobivanje trajnostnega znanja s
pomočjo izkustvenega učenja: Ali menite, da učenci z izkustvenim učenjem pridobijo več
trajnostnega znanja kot v primerjavi s tradicionalnim učenjem?
Na to vprašanje je odgovorilo osem učiteljev. Sedem učiteljev se je strinjalo, da
učenci z izkustvenim učenjem pridobijo več trajnostnega znanja v primerjavi s
tradicionalnim, en učitelj pa se s trditvijo ni strinjal. V tem primeru lahko potrdimo deveto
hipotezo v delu, kjer je navedeno, da je pridobljeno znanje na takšen način tudi trajnejše.
V nadaljevanju ankete so učitelji pojasnili svoje odgovore. Navajamo šest njihovih
pojasnil: učenje s predznanjem; osebne izkušnje informiranca, svojega sorodnika umestijo,
povežejo z dogodki iz preteklosti; se strinjam; različno od učencev; izkušnja je izkušnja; ne
vem.129

6.9.

Spoznavanje lokalne zgodovine v domačem kraju

Naslednji sklop vprašanj je vseboval tri krajša vprašanja, ki so se navezovala na
uporabo lokalne zgodovine pri pouku. Na vprašanje o tem, ali učitelji zgodovine kdaj
vključijo lokalno zgodovino v pouk, so vsi učitelji odgovorili pritrdilno.
Na naslednje vprašanje, tj. ali v okviru pouka tudi obiščejo lokalne znamenitosti, je
le en učitelj odgovoril negativno. Preostali učitelji, ki so odgovorili pritrdilno, pa so morali
še napisati, katere znamenitosti obiščejo. Navajamo nekaj primerov: stavbe, spomenike;
pokopališče, cerkev (arhiv), spomenike; mestni jarek, stari del mesta, park s spomenikom;

129

Prav tam.
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spomenike ...; ostanke rimskih časov; bunkerje, park vojaške zgodovine; razne stavbe, ki so
del kulturne dediščine.130
Iz vseh treh sklopov odgovorov lahko sklepamo, da je učiteljem lokalna zgodovina
pomembna in jo vključujejo v svoje ure zgodovine. Zdi se nam pomembno, da učenci
spoznajo tudi kraj, v katerem živijo, saj si s tem širijo znanje. Vsi ti odgovori potrjujejo
tudi šesto hipotezo (učitelji pri pouku zgodovine obravnavajo lokalno zgodovino), sedmo
(učitelji dajejo učencem naloge, povezane z raziskovanjem lokalne zgodovine) in osmo
hipotezo (za večino učiteljev je izkustveno učenje dober primer učenja za življenje, ker s
tem pomembno prispevajo k razvijanju pozitivne samopodobe učenca).
V nadaljevanju ankete smo ponovno sestavili tristopenjsko lestvico, ki je vsebovala
določene trditve, povezane z lokalno zgodovino; učitelji so morali označiti, ali trditev drži,
delno drži ali ne drži.
Preučevanje lokalne zgodovine kraja ima lahko na učenje različne vplive. Kakšno
mnenje imajo učitelji o vplivu učenja lokalne zgodovine na učence, prikazuje Grafikon 7.

130

Prav tam.
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Grafikon 7: Lokalna zgodovina pri pouku

Vsi anketirani učitelji so se strinjali, da je preučevanje zgodovine domačega kraja
zanimivo (prva trditev).
Z drugo trditvijo – snov, povezana z lokalno zgodovino, učencem predstavlja orodje
za lažjo zapomnitev snovi – se je strinjalo sedem učiteljev, eden se je delno strinjal, eden
pa se ni strinjal.
Nadalje so rezultati pokazali, da se je pet učiteljev strinjalo, da je preučevanje
zgodovine domačega kraja z zanimivimi nalogami zabavno, štirje učitelji so se s tem delno
strinjali, nihče pa se ni strinjal.
Po mnenju sedmih učiteljev ogled zgodovinskih spomenikov/znamenitosti v
domačem kraju učencem ponuja boljše pogoje za razumevanje učne snovi, en učitelj je bil
mnenja, da to delno drži, en učitelj pa se s to trditvijo ni strinjal.
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Zadnji dve trditvi sta se nanašali na spodbujanje učencev k večjemu zanimanju za
zgodovino in na popestritev pouka z lokalno zgodovino. Pet učiteljev se je strinjalo, da
raziskovanje domačega kraja spodbuja učence k večjemu zanimanju za zgodovino, trije so
se s tem delno strinjali, en učitelj pa se s trditvijo ni strinjal. Poleg tega se je sedem učiteljev
strinjalo, da ogledi znamenitosti v domačem kraju popestrijo pouk in so poučni, dva učitelja
pa sta se s tem strinjala le delno.
V tem primeru smo v celoti potrdili deveto hipotezo, da po mnenju učiteljev
obravnavanje lokalne zgodovine popestri pouk zgodovine, spodbudi učence k večjemu
zanimanju za zgodovino in pripomore k boljšemu razumevanju snovi.
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7. ZAKLJUČNE UGOTOVITVE O ANKETNIH ODGOVORIH
UČITELJEV ZGODOVINE
Anketni odgovori učiteljev so pokazali, da osnovnošolski učitelji zgodovine po
Sloveniji aktivno uporabljajo izkustveno učenje in v ure zgodovine vključujejo lokalno
zgodovino. Seveda si vsak učitelj želi, da bi v učencih vzbudil zanimanje za svoj predmet,
ravno zato je kombinacija izkustvenega učenja in lokalne zgodovine odličen recept za
motivacijo učencev. Poleg tega pa pouk popestri in vključi vsa učenčeva čutila.

Rezultati raziskave, ki smo jih dobili s pomočjo anonimnega spletnega anketnega
vprašalnika, so pokazali, da učitelji radi poučujejo zgodovino in menijo, da po učnem
načrtu ni preveč zahtevna. Izkustveno učenje uporabljajo pogosto, saj zanj porabijo tudi
več kot deset ur letno. Obenem v obravnavano učno snov vključujejo tudi lokalno
zgodovino.
V zaključnih ugotovitvah podajamo odgovore na raziskovalna vprašanja in
komentiramo skladnost odgovorov s hipotezami.
S pomočjo anketnega vprašalnika smo ugotovili, da učitelji radi poučujejo
zgodovino, poleg tega pa se jim zgodovina ne zdi zahtevnejša od ostalih predmetov. Našo
prvo hipotezo, da učitelji radi poučujejo zgodovino, lahko potrdimo.
Po drugi hipotezi je najpogostejša metoda izkustvenega učenja ekskurzija/obisk
različnih ustanov. Na podlagi anketnih odgovorov lahko tudi to hipotezo potrdimo, saj
učitelji najpogosteje za izkustveno učenje in lokalno zgodovino posežejo po projektnih
nalogah, ekskurzijah in terenskem delu.
Tretja hipoteza se glasi, da si s pomočjo izkustvenega učenja učenci snov lažje in
bolje zapomnijo, s čimer se je strinjala večina učiteljev. Hipotezo lahko delno potrdimo
oziroma delno ovržemo. Delno odstopanje od hipoteze je verjetno posledica individualnih
razlik med učenci.
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Anketirani učitelji se strinjajo, da z izkustvenim učenjem učenci pridobijo več
dolgotrajnega znanja in da je znanje, ki ga dobijo pri urah zgodovine, prenosljivo v
vsakdanje življenje.
Za izvajanje izkustvenega učenja pri pouku zgodovine morajo biti učilnice
opremljene s tehnično-informacijsko opremo. Vsi učitelji so odgovorili, da so njihove
učilnice za zgodovino primerno opremljene z vso tehnično-informacijsko opremo – na
voljo imajo računalnike, diaprojektorje, platna itd. Peto hipotezo, da učitelji uporabljajo
IKT pri pouku zgodovine zelo pogosto in imajo v ta namen tudi specializirane učilnice,
lahko potrdimo.
Vsi sodelujoči učitelji izkustveno učenje pogosto uporabljajo pri učnih urah ter v
ure vključujejo zgodovino lokalnega okolja, kar potrjuje našo šesto hipotezo.
Učitelji največkrat kombinirajo izkustveno učenje z lokalno zgodovino v okviru
različnih domačih nalog, referatov, seminarskih nalog itd., kar potrjuje sedmo hipotezo.
Anketirani učitelji se tudi strinjajo s trditvijo, da je izkustveno učenje dober primer
učenja za življenje, ker s tem pomembno prispevajo k pridobivanju pozitivne samopodobe
učenca. Potrjena je torej tudi osma hipoteza.
Z zadnjo hipotezo, da izkustveno učenje omogoča boljše razumevanje snovi ter več
trajnostnega znanja, se je strinjalo sedem od osmih učiteljev, kar pomeni njeno potrditev.
Učitelji v osnovnih in srednjih šolah bi morda lahko v pouk zgodovine večkrat
vključevali tudi lokalno zgodovino, saj bi s tem učence in dijake »navajali na opazovanje
in raziskovanje lastnega okolja ter s tem dosegli boljše poznavanje in razumevanje
dogodkov in življenja v svojem kraju, državi in svetu ter kot odrasli prispevali k razvoju
svojega domačega kraja«.131

131

Trškan, D. (2010). Prisotnost lokalne zgodovine v srednješolskih učnih načrtih za zgodovino od leta 1945
do leta 2010 v Sloveniji. V: Trškan, D. (ur.). Trojarjev zbornik. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani, str. 120.
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8. SKLEP
V zaključku podajamo glavne ugotovitve v zvezi s cilji in hipotezami, ki smo si jih
postavili v magistrski nalogi.
V teoretičnem delu naloge smo si zastavili dve hipotezi, H1 in H2.
H1: Izkustveno učenje strokovnjaki najpogosteje opredeljujejo kot učenje s pomočjo
izkušenj. Izkustveno učenje je način povezovanja teorije in prakse, izkustvenega
spoznavanja resničnosti in konkretne akcije.
Prvo hipotezo lahko potrdimo. Ugotovili smo, da izkustveno učenje označuje učenje iz
življenjskih izkušenj, gre torej za učenje na samem mestu dogajanja, v katerega je
vključeno celotno doživljanje učenca oziroma subjekta. Med najbolj prepoznavne
strokovnjake na tem področju sodi David A. Kolb, ki je s svojim modelom naredil preboj
v raziskovanju tovrstnega učenja. T. i. Kolbov model izkustvenega učenja v prvi fazi
zajema konkretno izkušnjo, nadaljuje se s fazo razmišljujočega opazovanja, nato sledi faza
abstraktne konceptualizacije, v četrti fazi pa aktivno eksperimentiranje, ko pridobljeno
znanje prenesemo v prakso. S pomočjo Kolbovega modela se lahko na učno uro z
izkustvenim učenjem pripravimo že doma, ko za učence izberemo, kakšne občutke želimo
vzbuditi v njih ter kakšen je naš učni cilj. Po izvedeni uri pa sledi še analiza, ki je za proces
učenja zelo pomembna.
H2: Izkustveno učenje je učenje za prihodnost, saj se človek skozi celotno življenje uči in
pridobiva nova znanja, ki jih lahko koristno uporabi pri svojem delu. Tako učenje je bolj
uspešno in osebno zadovoljujoče, saj učenci pri tem doživljajo uspešnost, podjetnost in si
s tem povečujejo samozavest.
Ugotovili smo, da izkustveno učenje pomaga ljudem pri pridobivanju lastnosti, ki jim bodo
potrebne v prihodnosti. Posamezniki razvijejo občutek za sebe in okolico, znajo se
prilagoditi danim situacijam, znajo reagirati v okoliščinah, ki niso predvidljive, in znajo
spretno uporabljati socialno komunikacijo.
V praktičnem delu smo si postavili eno hipotezo, H3.
H3: Naloge z izkustvenim učenjem na primeru domačega kraja, v našem primeru gre za
Črnovrško območje, lahko učence motivirajo za nadaljnje učenje zgodovine.
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Za potrditev te hipoteze smo izvedli učno uro, v kateri smo uporabili naloge z izkustvenim
učenjem, po koncu ure pa so učenci izpolnili refleksivni obrazec. V njem so učenci izrazili,
da so se pri uri počutili sproščeno, da so uživali. To je pomembno, saj bi jih napetost in
strah ovirala pri delu. Večina učencev bi si takšnega načina učenja želela večkrat. Na
podlagi odgovorov lahko potrdimo, da so bili učenci dodatno motivirani za delo, saj so se
pri uri počutili dobro, poleg tega pa so sami izrazili željo, da bi se večkrat radi učili na ta
način.
V empiričnem delu smo si zastavili dve hipotezi, H4 in H5.
H4: Učitelji zgodovine pogosto uporabljajo izkustveno učenje. V pouk ga vključujejo v
okviru seminarskih nalog, referatov, raziskovalnih nalog, ekskurzij itn.
Četrto hipotezo lahko potrdimo, saj smo v okviru ankete ugotovili, da učitelji izkustveno
učenje največkrat uporabljajo v okviru nalog, ki jih morajo učenci opraviti sami. Kot smo
videli v praktičnem delu, priprava na uro z izkustvenim učenjem od učiteljev terja veliko
časa, zato – bi lahko sklepali – se jim zdijo seminarske naloge, referati itn. primerne za
tovrstno učenje. Učenci veliko dela opravijo sami, obenem pa lahko učitelji v takšne naloge
vključijo tudi lokalno zgodovino.
H5: Predvidevamo, da osnovnošolski učitelji pri pouku zgodovine prepletajo izkustveno
učenje in lokalno zgodovino.
Ugotovili smo, da večina učiteljev v učne ure zgodovine vključuje tudi lokalno zgodovino.
Peto hipotezo potrjujejo odgovori učiteljev, ki z učenci v sklopu učnih ur obiščejo lokalne
znamenitosti, ki jih kasneje skušajo umestiti v širši zgodovinski okvir. Lokalno zgodovino
pa učenci spoznavajo tudi v okviru različnih ekskurzij, kjer morajo reševati določene
naloge izkustvenega tipa.
V magistrski nalogi smo pokazali, da je tematika izkustvenega učenja zelo obširna,
o čemer pričajo tudi številne strokovne študije. Med prebiranjem literature naletimo na
mnoge avtorje, ki so se z izkustvenim učenjem že ukvarjali in ustvarili dobre temelje za
nadaljnje raziskovanje, veliko literature na to temo pa je tudi v slovenskem jeziku. Med
vodilne slovenske avtorje, ki se ukvarjajo z izkustvenim učenjem ali z uvajanjem lokalne
zgodovine v pouk zgodovine, bi uvrstili Barico Marentič-Požarnik, ki je že v devetdesetih
letih prejšnjega stoletja pisala o izkustvenem učenju ter podala nekaj smernic za njegovo

117

izvajanje, in Danijelo Trškan, ki je v vseh pogledih zelo aktivna na področju didaktike
zgodovine in lokalne zgodovine v šolah.
V prihodnosti si želimo, da bi bilo izkustvenega učenja in vključevanja lokalnega
okolja v pouk zgodovine še več. Danes so učencem informacije dostopne preko spleta
praktično ves čas, kar bi morali učitelji upoštevati. Menimo, da imajo danes učenci premalo
možnosti za doživljanje zgodovine z vsemi čutili. Vseeno pa se moramo zavedati, da je
nemogoče pričakovati, da bi pouk večinoma potekal na takšen način, tj. ob uporabi
izkustvenega učenja, saj je za njegovo pripravo potrebno veliko časa.
Ravno različne seminarske naloge, referati, ekskurzije itn. pa nam dajejo možnost,
da povežemo izkustvo in lokalno zgodovino. Podobno velja tudi za obiske muzejev.
Lokalno zgodovino lahko v pouk vključimo že s posameznimi nalogami, ki se
navezujejo na poznavanje domačega kraja. Dobre primere zanje lahko najdemo v delu
Danijele Trškan z naslovom Lokalna zgodovina – učenje z odkrivanjem. Tam zbrane naloge
pri učencih spodbujajo uporabo različnih čutil in jih obenem motivirajo, kar je pomembno
za učenčev pozitiven odnos do pouka zgodovine.
Kukanja-Gabrijelčič v spodnjem citatu povzame vse bistvene stvari v zvezi z
izkustvenim učenjem in lokalno zgodovino, ki imata zelo velik pomen v osnovnih šolah.
»S povezovanjem preteklih in sedanjih dogodkov domačega kraja, ljudi in premikov v času
se učenci in dijaki učijo razumevanja in sprejemanja sprememb na vseh področjih življenja,
ki so posledica preteklosti. S poznavanjem lokalne zgodovine jih namreč izzovemo k aktivni
vključitvi in razmisleku o lastni kulturni identiteti, pripadnosti, razvoju spoštovanja do sebe
in drugih, razumevanju ter sprejemanju različnosti.«132

132

Kukanja-Gabrijelčič, M. (2011). »Zbogom moj domači kraj …« ali pozabljena vrednost lokalne zgodovine
v družboslovnih učnih načrtih in učbenikih. V: Trškan, D. (ur.). Trojarjev zbornik. Ljubljana: Znanstvena
založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, str. 229.
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10. PRILOGE
10.1.

Refleksivni obrazec za učence (priloga 1)

1.

Kako si se danes počutil pri uri?

2.

Ali ti je bilo učenje s primerom vživljanja v vloge všeč? Pojasni.

3.
Ali si si pri današnjem obravnavanju učne snovi zapomnil več kot običajno?
Obkroži.

DA, VELIKO

DA

NE TOLIKO

Kaj si si najbolj zapomnil? Navedi.

Kako je meja spremenila življenje?

Kako je bila meja utrjena?

Kje vidimo danes njene ostanke?

Katere dobrine so tihotapili čez mejo?
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NE

Kdo je največkrat sodeloval pri tihotapljenju?

Ali je tihotapljenje tudi danes problem? Navedite primer.

4.

Ali bi si želel, da bi učitelji večkrat uporabljali tak način učenja? Obkrožite.

DA

NE

NE VEM

5.
Ali bi si pri pouku zgodovine želeli več poudarka na obravnavi zgodovine
domačega kraja? Obkrožite in odgovor utemeljite.

DA

NE

Zakaj »Da« oziroma zakaj »Ne«?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6.

Ali se ti zdi poznavanje zgodovine domačega kraja pomembno? Obkrožite.
DA

NE

7.
Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili »Da«, zakaj menite, da je poznavanje
zgodovine domačega kraja pomembno? Obkrožite lahko največ 3 odgovore.

a)
Ker je to temelj za razumevanje dogajanja in življenja v domačem kraju in tudi v
svetu.
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b)
Ker to pripomore k pozitivni naravnanosti in spoštljivemu odnosu do domačega
okolja.
c)

Ker je pomembno, da se zavedamo, kaj se je nekoč dogajalo v domačem kraju.

d)

Ker je to temelj za poznavanje slovenske, evropske in svetovne zgodovine.

e)
Ker to pripomore k zavedanju pomembnosti naše vloge in moči delovanja v
domačem kraju za njegov nadaljnji razvoj.
f)
Ker se s tem zavedamo, da je pomembno obvarovati ostanke preteklosti pred
pozabo.
g)

Drugo:

8.
Ali pri pouku zgodovine obravnavano snov kdaj povežete tudi z zgodovino in
dogajanjem v vašem domačem kraju? Obkrožite.

DA

NE

9.
Ali pri pouku zgodovine kdaj obiščete katero izmed znamenitosti v vašem
domačem kraju? Obkrožite.

DA

NE

Hvala za odgovore! Želim ti obilo uspeha pri učenju!
Katarina Rudolf
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10.2. Anketa (priloga 2)
Pozdravljeni!
Sem Katarina Rudolf, absolventka zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V
okviru študijskega programa zgodovine pišem magistrsko nalogo z naslovom
»IZKUSTVENO UČENJE – SPOZNAVANJE LOKALNE ZGODOVINE
ČRNOVRŠKEGA OBMOČJA V OSNOVNI ŠOLI«. Sestavni del magistrske
naloge je tudi raziskava, s katero želim ugotoviti, kako pogosto ter na kakšne
načine učitelji zgodovine uporabljajo obravnavanje lokalne zgodovine pri pouku.
Prosim, če si vzamete nekaj minut in odgovorite na vprašanja. Anketa je anonimna
in je namenjena izključno za potrebe magistrske naloge.
Hvala.

1. Spol. Obkrožite.
a) Moški
b) Ženski
2. Starost ______________ let
3. Koliko časa ste že zaposleni v osnovni šoli? Obkrožite.
a)
b)
c)
d)
e)

1–2 leti
3–5 let
6–8 let
9–13 let
14 let in več

4. Ali ste bili prej zaposleni še kje drugje? Navedite na črto.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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5. Ali je vaš glavni predmet zgodovina, ki ga poučujete na šoli? Obkrožite.
a) Da
b) Ne
Če ste obkrožili ne, katere predmete še poučujete poleg zgodovine. Navedite na črto.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Ali se vam zdi pouk zgodovine vsebinsko manj zahteven kot pouk predmeta, ki ga
še poučujete? Obkrožite.
a) Da
b) Ne
7. Označite z X pod številko, ki najbolje opiše vaše strinjanje z napisano trditvijo.
1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – neodločen/a, 4 – se strinjam, 5 – zelo se
strinjam
Trditev

1

Zgodovino rad-a poučujem.
Učitelj zgodovine lahko z ustreznim načinom dela pomembno
vpliva na razumevanje zgodovinskih dogodkov na svetovni ravni.
Nivo zahtevnosti vsebin predmeta zgodovina je
prenizek.
S pomočjo izkustvenega učenja si učenci snov lažje in
bolje zapomnijo.
Z izdelavo praktičnih izdelkov učenci bolje razumejo
snov.
Izkustveno učenje je pomembno za lažje razumevanje
snovi.
Premalo izkustvenega učenja je zaradi premajhnega
obsega ur po učnem načrtu za zgodovino.
Rad/a uporabljam izkustveno učenje.
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2

3

4

5

Izkustveno učenje večkrat uporabljam pri pouku zgodovine v 6. in
7. razredu.
Po učnem načrtu je premalo ur namenjenih pouku
zgodovine.
Znanje, ki ga učenec dobi pri predvidenih urah po učnem načrtu za
zgodovino, je prenosljivo v vsakdanje življenje.
8. Ali imate za pouk zgodovine specializirano učilnico? Obkrožite.
a) Da
b) Ne
9. Ali ima ta učilnica dovolj prostora in pripomočkov, da lahko vsi učenci hkrati
izvajajo praktično delo oz. samostojno izvajajo poizkuse? Obkrožite.
a) Da
b) Ne
10. Obkrožite. Ali imate v učilnici tehnično-informacijsko opremo?
a) Da
b) Ne
Če ste odgovorili z DA, kako pogosto jo uporabljate pri pouku zgodovine? Obkrožite.
a) Vsako uro.
b) Po potrebi.
c) Uporabljajo jo le učenci, ko imajo predstavitve.
d) Uporabljam jo na vsake 14 dni.
e) Je ne uporabljam.

11. Ali učenci pri pouku zgodovine opravljajo tudi seminarske naloge, ki jih nato
predstavijo sošolcem?
a) Da
b) Ne
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12. Ali je tematika seminarskih nalog povezana s preučevanjem in raziskovanjem
lokalne zgodovine?
a) Da
b) Ne
13. Kaj po vaše pomeni izkustveno učenje? Opišite.

14. Ali pri svojem delu uporabljate izkustveno učenje?
a) Da
b) Ne
15. Ali bi si pri pouku zgodovine želeli več poudarka na obravnavi zgodovine
domačega kraja? Odgovor utemeljite.
a) Da
b) Ne
Zakaj »Da« oziroma zakaj »Ne«?

16. Koliko šolskih ur namenite izkustvenemu učenju?
a) 0 ur
b) 1 ura
c) 2 uri
d) 4 ure
e) 6 ur
f) 8 ur
g) 10 ur in več
Če ste odgovorili z 0 ur, prosim, da obkrožite črko pred možnimi razlogi za to. Obkrožite
lahko več odgovorov.
a) Šolska ura je prekratka.
b) Učenci manj poslušajo.
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c) Učenci si manj zapolnijo.
d) Učencem tak način učenja ni všeč.
e) Meni tak način poučevanja ni všeč.
f) Šola ne namenja denarja za pripomočke.
g) Drugo.____________________________________________________________
17. Ali menite, da učenci z izkustvenim učenjem pridobijo več dolgotrajnega znanja
kot v primerjavi s tradicionalnim učenjem?
a) Da
b) Ne
Zakaj?
18. Katere metode izkustvenega učenja največkrat uporabite pri pouku zgodovine v
osnovni šoli? (ekskurzija, igra vlog …)

19. Ali pri pouku zgodovine obravnavano snov kdaj povežete tudi z lokalno zgodovino
domačega kraja?
a) Da
b) Ne
20. Ali pri pouku zgodovine kdaj obiščete katero od lokalnih znamenitosti v vašem
domačem kraju?
a) Da
b) Ne
21. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili »Da«, napišite, katere znamenitosti v
domačem kraju obiščete v okviru pouka zgodovine.
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22. V spodnji tabeli označite s križcem, ali za vas trditev drži, delno drži ali ne drži.

TRDITEV

DRŽI

DELNO

NE

DRŽI

DRŽI

Preučevanje zgodovine domačega kraja je zanimivo.
Če obravnavano snov pri pouku povezujem z zgodovino in
dogajanjem v domačem kraju, si učenci snov lažje zapomnijo.
Preučevanje zgodovine domačega kraja z zanimivimi nalogami je za
učence zabavno.
Ogled zgodovinskih spomenikov oz. znamenitosti v domačem kraju
(npr. grad, cerkev) ponuja jasnejše predstave o učni snovi, zato snov
učenci bolje razumejo.
Raziskovanje zgodovine domačega kraja spodbuja učence k
večjemu zanimanju za zgodovino.
Ogledi znamenitosti domačega kraja popestrijo pouk in so hkrati
poučni.
Za konec pa sledi le še nekaj kratkih vprašanj, ki se nanašajo na obravnavanje lokalne
zgodovine v času med obema vojnama, in sicer na obravnavanje italijanske okupacije
severne Primorske.
23. Iz katerega dela Slovenije prihajate? Obkrožite.
a) Pomurska regija
b) Podravska regija
c) Koroška regija
d) Savinjska regija
e) Zasavska regija
f)

Posavska regija

g) Jugovzhodna Slovenija
h) Osrednjeslovenska regija
i)

Gorenjska regija

j)

Primorsko-notranjska regija
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k) Goriška regija
l)

Obalno-kraška regija

24. Ali pri obravnavanju obdobja med obema vojnama uporabljate izkustveno učenje?
a) Da
b) Ne
Zakaj da in zakaj ne? Utemeljite.

25. Ali se v vašem lokalnem okolju nahajajo ostanki spomina na rapalsko mejo (1920–
1941)?
a) Da
b) Ne
26. Če, kateri? Naštejte.

27. Ali v sklopu obravnavanja prve svetovne vojne v razlago dogodkov vključujete tudi
lokalno zgodovino in njene ostanke?
a) Da
b) Ne
28. Opišite en primer, kako bi na podlagi rapalske meje uporabili metodo izkustvenega
učenja.

Najlepša hvala za sodelovanje!
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POVZETEK
V magistrski nalogi z naslovom Izkustveno učenje – spoznavanje lokalne zgodovine
Črnovrškega območja v osnovni šoli je bil glavni namen ugotoviti, v kolikšni meri učitelji
pri pouku zgodovine uporabljajo izkustveno učenje ter lokalno zgodovino. Bistvo naloge
je bilo tudi v praksi preizkusiti metodo izkustvenega učenja in raziskati, kakšno mnenje o
njem bodo imeli učenci. V teoretičnem delu smo izpostavili, da se skozi celotno življenje
se učimo in izobražujemo, del tovrstnega učenja pa so tudi izkušnje, ki jih pridobimo.
Izkustveno učenje predstavlja dejavnik, s katerim si učenci učno snov bolje zapomnijo, saj
so pri takšnem učenju vključena vsa njihova čutila. Že samo okolje, v katerem živimo, nam
ponuja možnosti za učenje. Spoznavanje lokalne zgodovine domačega okolja učence
spodbuja k večjemu zanimanju za zgodovino, saj predstavlja odličen vir zgodovinskih
drobcev, ki jih učenci lahko vključijo v širši okvir zgodovine. Predstavili smo krajši pregled
zgodovine domačega okolja, in sicer Črnovrškega območja od konca prve svetovne vojne
do konca druge svetovne vojne s seznamom kulturne dediščine.
V praktičnem delu naloge smo pripravili različne naloge z izkustvenim učenjem, ki so
povezane z lokalno zgodovino. Glavni poudarek tega dela je bila učna priprava, ki je bila
izvedena tudi v praksi na Osnovni šoli Črni Vrh. S pomočjo praktičnega dela smo dokazali,
da je izkustveno učenje za učence zanimivo in motivacijsko spodbudno, saj smo s pomočjo
refleksivnega obrazca ugotovili, da se učenci dobro počutijo in si veliko osnovi tudi
zapomnijo. V empiričnem delu smo s pomočjo anonimne ankete ugotovili, da učitelji
zgodovine radi poučujejo zgodovino in menijo, da po učnem načrtu ni preveč zahtevna od
ostalih predmetov. Ugotovili smo, da za izkustveno učenje porabijo tudi več kot deset ur
letno, kar kaže, da se izkustveno učenje pogosto pojavlja pri urah zgodovine, hkrati pa
zahteva od učitelja večjo pripravo na delo. Učitelji v pouk zgodovine vključujejo tudi
lokalno zgodovino – učenci morajo v zvezi z domačim krajem delati različne seminarske
naloge in pripravljati referate. Kot odlično kombinacijo izkustvenega učenja in lokalne
zgodovine so učitelji navedli ekskurzijo, saj lahko učenci v živo vidijo ostanke preteklega
časa ter z različnimi nalogami zgodovinska obdobja tudi izkusijo. Refleksivni obrazec
učencev, ki smo ga uporabili pri izvedbi učne ure, je poleg tega še pokazal, da so učenci z
izkustvenim učenjem dosegli vse izobraževalne učne cilje v učni pripravi.
Skozi celotno magistrsko nalogo smo prikazali, kako zelo je pomembno izkustveno učenje
v osnovnih šolah, ki se navezujejo tudi na lokalno zgodovino.

134

