
    V petek zjutraj smo se ob 7.15 uri zbrali ped šolo na dvorišču. Nato smo odšli do avtobusne postaje 
in vstopili v avtobus in se odpeljali v Ljubljano. Ko smo se pripeljali v Ljubljano, smo čez podhod odšli 
v Šolski muzej. 
    Vstopili in pojedli malico. Po malici je naš razred odšel k učni uri. 
Preden smo vstopili v razred, so se punce oblekle v predpasnike, fantje pa v brezrokavnike. Ko smo se 
oblekli, smo vstopili v razred. Deklice smo sedle na levo stran klopi, fantje pa na desno stran klopi. 
    Ko je prišla v razred učiteljica, smo jo pozdravili, sedli in za hrbet dali roke. Pogovarjali smo se o 
lepem vedenju. Gospa učiteljica je dala vprašanje Beniju, ampak Beni je pozabil reči gospodična 
učiteljica, zato ga je učiteljica poslala klečat v oslovsko klop. Ko ga je učiteljica čez nekaj časa vprašala, 
kaj je pozabil, je Beni rekel, da je pozabil na besedi gospodična učiteljica. Dolgo časa smo potrebovali, 
da smo kaj sploh vedeli. Špelo je učiteljica vprašala, kako se še drugače reče lepemu vedenju. Špela je 
odgovorila bonton in napisala na tablo. 
     Na koncu nam je še gospodična učiteljica razdelila liste z naslovom Šolske postave. Bilo je konec 
ure in učiteljica je odšla iz razreda in tudi mi smo odšli iz razreda. Slekli smo njihova oblačila.  
Z voditeljico tega muzeja smo si odšli ogledat razstavo. Na koncu smo se zahvalili in odšli na avtobus.    
Ko smo prišli do šole, smo odšli na igrišče. Kmalu me je prišel iskati dedi in me odpeljal domov. Bilo je  
zelo lepo in poučno. Zelo veliko sem se naučila. 
 
 Damas Sunita Čovran Geršak 
 

  

      V petek zjutraj smo se zbrali pred šolo in si razdelili malico. Vsak je dobil čokoladno mleko, 

rogljiček ter frutabelo. Nato smo odšli na avtobusno postajo, kjer nas je že čakal avtobus. Po slabi uri 

vožnje smo prispeli v Ljubljano. Prečkali smo cesto in se po stopnicah povzpeli do Šolskega muzeja. 

      Skupaj smo pojedli malico in naš razred je odšel na učno uro. V predprostoru smo si fantje nadeli 

brezrokavnike, punce pa predpasnike. 

      V razredu smo določili dva reditelja. Eden je zaprl vrata za učiteljico, drugi pa je moral brisati 

tablo. Ko smo se posedli, je vsak učenec dobil tablico, kredo in gobico. Če je kdo hotel kaj povedati, je 

moral dvigniti roko. Ko ga je učiteljica poklicala, je moral reči gospodična učiteljica ter povedati svoje 

ime in nato povedati odgovor v celem stavku. 

      Učiteljica je bila oblečena v belo bluzo in dolgo črno krilo. V rokah je držala dolgo palico. Bila je 

zelo stroga. Učilnica je bila majhna. Na stenah je bila slika in slika cesarja. Na policah so bile nagačene 

živali. Tabla je bila ob strani učilnice. V kotu sta bila osel in koruza. Med poukom je moral Beni sesti 

na osla, ker ni rekel gospodična učiteljica. Ob koncu pouka smo dobili list, ki smo ga morali za domačo 

nalogo prebrati staršem, starši pa so nam morali list podpisati. 

    Nato smo odšli na ogled stalne razstave, videli smo osličke, lesene torbice, veliko nagačenih živali in 

cesarsko družino. 

    Voditeljica nam je povedala, kako so se šolali nekoč. Dan je bil zelo zanimiv. Upam, da bom v šolski 

muzej odšel še kdaj. 

Filip Gobec 

 

 

 



      V petek zjutraj smo se zbrali pred šolo na dvorišču. Dobili smo malico, ki smo jo spravili v 

nahrbtnik. Odšli smo na avtobusno postajo, kjer nas je čakal avtobus. Vožnja ni trajala dolgo in že 

smo bili v Ljubljani. 

       Prišli smo do Šolskega muzeja. Tam sta nas pričakal dva voditelja, ki sta nas pospremila do 

prostora, kjer smo odložili jakne in pomalicali. 

      Naš razred je najprej odšel na učno uro, kjer je bilo zaigrano, kako je bilo približno 100 let nazaj. 

Voditelj nam je razložil, kako se moramo obnašati in nam razdelil oblačila. Fantje smo se oblekli v 

brezrokavnike, punce pa so si nadele predpasnike. 

     Odšli smo v razred. Usedli smo se na stare klopi na katerih je bila kreda, goba in tablica. V razred je 

prišla učiteljica. Vsi smo jo morali pozdraviti: »Bog daj, učiteljica!« Če te je kaj vprašala, si se moral 

vstati in reči: »Gospodična učiteljica, moje ime je Luka …« in v celem stavku odgovoriti. Če si bil 

poreden, si moral iti sedet na oslovsko klop ali pa klečat na koruzo. 

     V učilnici je bilo nekaj nagačenih živali. Na steni je bil križ in slika cesarja. V mizi so bili prostorčki za 

črnila. Učiteljica je imela tudi črno knjigi, kamor je zapisovala poredne otroke in zlato knjigo, kamor 

so bili zapisani pridni otroci. Na uri je bilo zabavno. Slekli smo se in odšli naprej. Povedali so nam vse 

o šoli v starih časih in kako je nastala. Odšli smo nazaj na avtobusno postajo in se odpeljali v Celje.  

     Bilo je zabavno in upam, da bomo še kdaj imeli kak tak izlet. 

Luka Gračnar 


