
ŠOLA NEKOČ MOJEGA DEDKA  IN BABICE 

                                                                                      
Naredil sem intervju z dedkom in babico, kako je bilo v njuni šoli. Moj dedek se je rodil l. 

1941, babica pa l. 1951. 

1. Katero osnovno šolo si obiskoval?  

Dedek: Osnovno šolo Primskovo. 

Babica: Osnovna šola Predoslje. 

2. Kakšna je bila tvoja pot v šolo in nazaj?  

Dedek: Hodil sem peš, do šole sem imel 5 minut. Do pozne jeseni smo hodili bosi. 

Babica: Hodila sem peš, do šole sem imela 20 minut, iz šole pa smo hodili bistveno dlje, ker 

smo s sošolci med potjo klepetali. 

3. Kakšna je bila vaša učilnica?  

                                                            
Dedek: Klopi so bile stare in iztrošene. V klopi sta sedela po 2 učenca. Posebej fantje in 

posebej dekleta. 

Babica: V prvi razred sem hodila še v staro šolo v kateri so bili razredi majhni in oprema 

stara. Drugi razred, pa sem že imela v novi šoli, razredi so bili veliki in svetli oprema pa nova. 

Bili je zelo lepo.  

4. Katere potrebščine ste imeli pri pouku?  



                                                                                         
Dedek: Imel sem 2 zvezka, svinčnik, radirko in staro očetovo torbo. V šolo sem začel hoditi 

po vojni l. 1947 in takrat je vsega primanjkovalo.  

Babica: Imela sem zvezke, knjige, svinčnike, barvice, pero, črnilo, peresnico in šolsko torbo. 

Vse te potrebščine pa sem si kupila z denarjem, ki sem ga zaslužila med poletnimi 

počitnicami. Nabirala sem borovnice, jagode in brusnice. 

5. Ali ste v šoli dobili malico in kosilo? 

Dedek: V šoli ni bilo kosila, malica pa samo za otroke delavcev. Za malico je bil košček kruha, 

s pašteto ali marmelado in skodelica čaja. Jaz malice nisem dobil, ker sem bil sin obrtnika. 

Od doma sem prinesel jabolko ali košček kruha. 

Babica: Kosila nismo imeli, malico pa smo dobili vsi učenci. Dobili smo kruh z različnimi 

namazi in skodelico čaja, bele kave ali kakava. 

6. Ali ste imeli reditelje?  

Dedek: Ni bilo rediteljev, za malico je skrbela čistilka. 

Babica: V razredu smo imeli dva reditelja, ki sta se menjala vsak teden. Prinašali so malico in 

skrbeli za red v učilnici. 

7. Koliko odmorov ste imeli? 

                                                                               
Dedek: Odmori so bili trije. Dva po 5 minut in eden 10 minut. Pouk je potekal v dveh 

izmenah. Dopoldanski od 7h-13h, popoldanski pa od 14h-19h. Pouk pa smo imeli tudi ob 

sobotah. 

Babica: Mi smo imeli kratke odmore med vsako šolsko uro in en daljši odmor za malico. 

Pouk je trajal od 4-7 ur. 



8. Ali ste imeli športne, kulturne, naravoslovne dneve ali šolo v naravi? 

Dedek: Imeli smo samo polletni in končni izlet, šli smo na Jošta ali Šmarjetno Goro. 

Babica: Mi pa smo imeli športne, kulturne dneve in izlete, šole v naravi pa ne. 

9. Ali ste imeli kakšne interesne dejavnosti? 

Dedek: Ne, takrat je bilo pomembno, da smo bili pismeni in se naučili delati. 

Babica: Mi smo imeli razne športne dejavnosti, planinske in dramske krožke, tabornike in 

velik pevski zbor. Jaz sem bila pri atletiki, tabornikih, dramskem krožku in pela sem v 

pevskem zboru. 

10. Katere predmete ste imeli in kateri ti je bil najljubši? 

 

                                                                                                                                                           

Dedek: Imeli smo slovenščino, računstvo, lepopisje, zgodovina, zemljepis, glasba, 

gospodinjstvo, telovadba, verouk in vedenje. Moj najljubši predmet je bil računstvo. 

Babica: Od 1.-4. razreda smo imeli slovenščino, matematiko, spoznavanje narave, glasbo, 

risanje, telovadbo in gospodinjstvo. V petem pa smo dobili še zgodovino, zemljepis, 

nemščino, srbohrvaščino, fiziko, biologijo in tehnični pouk. Moj najljubši predmet je bil 

telovadba in spoznavanje narave. 

11. Kakšen je bil odnos med učenci in učitelji? 

                                                                                     
Dedek: Odnosi so bili zelo strogi, učenci smo se učiteljev bali, če smo naredili kaj narobe smo 

bili tepeni s šibo po prstih ali smo klečali na zrnih koruze v kotu. 



Babica: Dobili smo podpis, ali pa smo bili po pouku še eno uro zaprti v učilnici. Učitelje smo 

zelo spoštovali. Jaz sem imela srečo ker sem imela zelo prijazne učitelje. 

12. Kako ste se razumeli z sošolci in kako ste reševali spore? 

Dedek: S sošolci smo se zelo dobro razumeli, seveda pa, da smo se tudi skregali in stepli, 

naslednji dan pa je bilo vse pozabljeno. 

Babica: S sošolci smo se dobro razumeli, seveda pa z nekaterimi bolje kot z drugimi. 

13. Kakšna so bila pravila obnašanja?  

                                                                                
Dedek: Učitelj je imel vedno prav in morali smo ga ubogati brez ugovarjanja. 

Babica: Učitelja smo spoštovali in ubogali, vedno pa so nam prisluhnili, če smo imeli težave. 

14. Kakšne spomine imaš na osnovno šolo? 

                                                                                
Dedek: Spomini so lepi, a še enkrat nebi hodil na tako šolo. 

Babica: Spomini so lepi in mislim, da so prehitro minila tista leta. 



15. Kako ste se včasih  igrali?                                                           

 

                                                                                       Dedek: Morali smo veliko delati, a med 

vsakim delom smo našli tudi čas za igro. Ko smo nabirali storže za kurjavo in hitro smo 

nabrali poln voz, potem pa smo tekmovali kdo storž vrže dlje ali višje, izbrali smo si tarčo in 

tekmovali kdo jo zadane. Znali smo delati in se tudi igrati. 

Babica: Ker sem živela na kmetiji smo veliko delali na polju in v hlevu a vedno smo našli čas 

za igro. Na travniku smo brcali žogo, na cesti igrali tančulo, v gozdu plezali na drevesa, 

pozimi smo se sankali in kepali, poleti, pa smo se kopali v reki Kokri. Imeli smo se zelo lepo. 

16. Ali se spomniš kakšnega zanimivega dogodka? 

                                                                              
Dedek: Bilo je pozno jeseni, otroci smo se igrali ob vodi. Meni je spodrsnilo, padel sem v 

mrzlo in deročo vodo, nisem znal plavati, prijatelji so me rešili iz vode, nisem pa upal moker 

domov. Zakurili smo ogenj in pozno v noč sušili moje obleke. 

Babica: Neko zimo je zapadlo veliko snega, segal je skoraj do balkona, jaz in moje tri sestre 

smo skakale iz balkona v puhast sneg, o kako krasen občutek. Nisem vedela kje je nebo in 

kje zemlja. Predstavljala sem si, da potujem po nebu in skačem z oblaka na oblak. 

 

 

Maks Kern, 4.b 


