
Otroštvo in šola – nekoč  in danes

DRUŽBA



Danes je nam, otrokom, 

res lepo: lahko hodimo v 

šolo, se igramo in pri 

tem ni pomembno, ali si 

dekle ali fant.

V šolo hodit je res kul,
naučiš v njej se ful!

S frendi brcaš nogomet,
’maš se fino za umret!

No ja, po besedilu, 

ki ga je sestavil 

Žan, bi rekli, da ne 

hodi v šolo.



Kaj je otroštvo?

Otroštvo je tisti 

čas v našem 

življenju, ko 

smo otroci.

Dobo otroštva štejemo do 14. leta starosti, 

nato izraz otrok zamenja beseda mladostnik.



Otroštvo in šola – v času prvih 

skupnosti (pred 10 000 leti)

• Šole niso obstajale

• Dečki so se od očetov učili lovit živali in 

izdelovati orodja ter orožja.

• Deklice so se učile pripraviti hrano, šivati 

obleke iz živalskih kož in skrbeti za mlajše 

otroke.  



Otroštvo in šola – v času starih 

Grkov in Rimljanov – pred 2000 leti
Preživljanje otroštva je bilo 

nekoč odvisno od:

• spola otroka in

• bogastva družine.

Mnogo otrok je umrlo pri 

porodu ali so umrli za 

nalezljivimi boleznimi.

Otroke v bogatih družinah so učili 

domači učitelji.Dečki so se učili 

borilnih veščin (šport), pisanja, 

branja, petja, računanja in igranja 

na instrumente. Deklice brati, 

pisati in računati, matere pa so jih 

učile gospodinjskih del. 

Učenje igranja na

inštrument

Antična družina



V času graščakov – pred 1000 

leti
• Dečki so morali pri sedmih

letih od doma – na drug

grad. Dečke je domači 

učitelj naučil osnov branja 

in pisanja, večino časa pa 

so se učili lova in borilnih 

veščin. 

• Dekleta so se od mater 

učile ročnih del, v 

samostanih pa so se učile 

branja, pisanja in 

računanja. 



Otroštvo – nekoč – pred 200 leti

• Otroci so začeli 

zgodaj pomagati 

staršem pri delu.

• Prostega časa je bilo 

malo.

• Igrače so bile iz 

posušenih poljskih 

pridelkov, blaga, lesa 

in žgane gline.



Šola – nekoč

• Šolanje je postalo obvezno pred 
200 leti.

• Število učencev v razredih je bilo 
zelo veliko.

• Najprej so bili šole ločene za 
dekleta in fante.

• Otroci so pisali na tablice, pozneje 
so imeli zvezke in črnilnike.

• Bilo je manj predmetov kot danes, 
imeli pa so lepopisje.

• Učitelji so bili strogi in so imeli 
palico.

• Imeli so zlato in črno knjigo, v 
razredu pa tudi oslovsko klop.



Mislim, da mi je v 

današnji šoli veliko 

bolj všeč, pa čeprav 

so tudi danes učitelji 

strogi. Bolj všeč mi 

je pa zato, ker …

No, nadaljujte.



Razmisli

1. Zakaj je potrebno hoditi v šolo?

2. Razloži, zakaj se je uvedlo obvezno 

šolanje?

3. Kaj je naloga vrtca in kaj šole?

4. Ali poznaš kakšno staro otroško igro, ki 

se igra še danes?


