
     ŠOLA NEKOČ IN DANES 

 

Nekoč je v razredu bilo veliko otrok. Bilo je do 32 učencev. 

Imeli so lesene klopi in vsaka miza je imela luknjo, v kateri je bil 

črnilnik. Vanj so učenci namakali pero za pisanje. Večkrat se je 

pri tem pripetila kakšna nevšečnost, zato so imeli tudi pivnike, s 

katerimi so popivnali list. Poleg pivnika in peresa, so imeli tudi 

tintnik. To je bil svinčnik, ki si mu moral zmočiti konico, da je 

lahko pisal. Pisal je modre barve. Delovnih zvezkov, kot jih 

poznamo danes, ni bilo, imeli so samo učbenike in zvezke. Vse 

to so nosili v torbi, tako kot mi danes. Tudi jutranji pozdrav se je 

razlikoval od današnjega pozdrava, saj so učitelja ob prihodu v 

razred pozdravili: „Za domovino s Titom naprej!” Pozdrav pri 

drugih šolskih urah pa je bil: „Zdravo!” Za malico so imeli 

košček kruha, sir, marmelado ali med. Za piti so imeli mleko iz 

mleka v prahu ali čaj. Kosila niso imeli. Učilnice so greli s pečjo 

na drva. Šola ni imela telovadnice, telovadili so kar na prostem.  

 

Danes so stvari drugačne: v razredu imamo do 20 učencev. 

No, na večjih šolah tudi več, do tretjega razreda se nosi 

odsevno rumena rutka, česar prej ni bilo. V razredih imamo 

železno-lesene klopi in čisto vsaka klop oz. miza ima spodaj 

prostor za zvezke. Pišemo z nalivnimi peresi oz. s kemičnimi 

svinčniki. Ko se zmotimo, črnilo pobrišemo s svinčnikom za 

brisanje, po domače brisalcem, ali pa belilom. Imamo učbenike, 

zvezke in delovne zvezke. Za nalivna peresa, kemike in barvice 

imamo peresnico. Vse to spravimo v šolski nahrbtnik. Zjutraj, 

ko učiteljica vstopi v razred, vstanemo in rečemo dobro jutro. 

Za malico imamo čaj, mleko, sok ali vodo. Imamo tudi kosilo, 

hrana pa je pestra, raznolika. V razredu imamo računalnik in 

projektor, ki projecira zaslon računalnika snov, ki jo uči učitelj. 

Pozimi, ko je zunaj hladno, imamo centralno ogrevanje, poleti 



pa se hladimo s klimatsko napravo. Ja, šoli se v določenih 

pogledih razlikujeta, vendar sta si tudi podobni.  

 

 

 

 

Taja Bric, 6. razred 

 

Mentorica: Marjana Mlinarič 

OŠ Branik 

Branik 32 

5295 Branik 


