
OBISK VELIKE BRITANIJE in mesta BATH 

TEČAJ 

V mestu Bath v Veliki Britaniji smo se na organizaciji Merganser consulting ltd. 

udeležile seminarja Using ICT to facilitate developments in teaching and 

learning. V petih dneh smo se spoznale z angleškim šolskim sistemom, obiskale 

Primary school (osnovna šola za učence od 5 – 11 let) na podeželju in Secondary 

school (osnovna šola za učence od 11 – 16 let) v mestnem okolju. Poleg vseh 

značilnosti v šolskem sistemu in v organizaciji pouka, so nam še posebej predstavili 

uporabo IKT.  

Seminar je vključeval tudi razvijanje evropske dimenzije poučevanja, zato smo 

sodelovale tudi z ostalimi udeleženci iz Italije, Španije in Estonije. Izdelali smo 

priprave za učne ure, ki vključujejo znamenitosti mesta Bath in uporabo IKT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BATH 

Bath je mesto v grofiji Somerset v jugozahodnem delu Anglije, 156 km zahodno 

od Londona. Mesto ima približno 90.000 prebivalcev. Mestne pravice je mesto dobilo 

leta 1590 od kraljice Elizabete I. in postalo mestno okrožje leta 1889, zaradi česar je 

bilo upravno neodvisno od svoje grofije. Mesto je postalo del grofije Avon, ko so to 

grofijo ustanovili leta 1974. Leta 1996 je ta grofija prenehala obstajati. 

Mesto je bilo ustanovljeno kot rimsko kopališko središče z latinskim imenom Aquae 

Sulis leta 43 pr. n. š., čeprav je verjetno obstajalo že prej. Rimljani so zgradili rimske 

terme in tempelj na gričih Batha v dolini reke Avon ob toplih vrelcih, ki so edini 

naravni topli vrelci v Združenem kraljestvu. 

Kralj Edgar je bil kronan za kralja Anglije v samostanu v mestu Bath leta 973. Mesto 

je postalo priljubljeno termalno središče v gregorijanskem času. To je vodilo do 

velikega števila stavb, zgrajenih v gregorijanski arhitekturi, izdelanih iz kamna iz 

okoliških kamnolomov. 

Mesto Bath je bilo leta 1987 vnešeno v UNESCO-v seznam svetovne dediščine. 

Mesto ima številna gledališča, muzeje ter druge kulturne in športne objekte, zaradi 

česar je pomembno turistično središče. Vsako leto v njem prespi milijon turistov, 

mesto pa obišče celo 3,8 milijona turistov na leto. Mesto ima dve univerzi in več šol. 

 

NAJVEČJE ZNAMENITOSTI BATHA 

Rimske terme so ena od največjih znamenitosti 

Batha in zgleden izkaz možnosti povezovanja 

stare in nove arhitekture.  

Arheološki dokazi kažejo, da je bilo mesto 

glavnega izvira rimskih term keltsko svetišče 

posvečeno boginji Sulis. Na tem mestu 

so  toplice v Bathu zgradili že stari Rimljani. 

Preuredili so jih v 18. stoletju, in sicer v 

gregorijanskem slogu vladavine kraljice Viktorije. 

 

 

 

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Tradicionalne_grofije_Anglije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Somerset_(grofija)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Anglija
https://sl.wikipedia.org/wiki/London
https://sl.wikipedia.org/wiki/1590
https://sl.wikipedia.org/wiki/1889
https://sl.wikipedia.org/wiki/Starorimska_civilizacija
https://sl.wikipedia.org/wiki/973
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gledali%C5%A1%C4%8De
https://sl.wikipedia.org/wiki/Muzej


Opatija Bath je normanska cerkev zgrajena na starejših temeljih in obnovljena v 

angleškem gotskem slogu v 16. stoletju s pahljačastim obokom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circus  je stanovanjski kompleks v obliki treh lokov, ki zapirajo krog. Arhitekt John 

Wood starejši je dobil idejo v rimskem Koloseju, kar je razvidno tudi iz njegovih 

dekoracij. 

 

 

 

 

 

 

Circus                                                                  Kraljevi polmesec 

Kraljevi polmesec je spoj 30 stanovanjskih zgradb v obliki polprstana s popolnoma 

simetrično fasado okrašeno z jonskimi stebri, delo arhitekta Johna Wooda mlajšega, 

ki se je zgledoval po očetu. 

 

Pulteneyev most  je most s številnimi trgovinami. Po vzoru mostu 

Rialto v Benetkah ga je zgradil Robert Adam. 

 

 

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kolosej
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jonski_red&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Most_Rialto&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Most_Rialto&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Benetke


ZANIMIVOSTI  

Legenda o nastanku mesta govori, da je leta 836 p. n. št. britanski princ Bladud 

zbolel za gobavostjo. Ker tako bolan ni mogel naslediti prestola, se je zaposlil na 

kmetiji, kjer je skrbel za prašiče, ki so prav tako zboleli. Ko je princ peljal prašiče čez 

reko Avon, da bi se nahranili z želodom, so se prašiči povaljali v toplem blatu in  

ozdraveli. Zato se je tudi sam povaljal v toplem blatu in ozdravel. Princ se je potem 

vrnil domov, da je prevzel prestol, v zahvalo pa ustanovil mesto Bath in ga posvetil 

boginji Sulis.  

 

 

 

 

 

 

 

JANE AUSTIN je v času ustvarjanja živela v 

mestu Bath, kar je vplivalo tudi na njena dela. 

Danes je v tej hiši stalna razstava o njenem 

življenju in delu.  

 

 

 

 

ASSEMBLY ROOMS so prostori, ki so jih po zasnovi Johna Wooda ml. odprli leta 

1771. Sobe so bile zgrajena za obliko zabave 18. stoletja, ki se je imenovala "an 

assembly ali sestavljanje". Glavni prostori so: čajnica, plesna dvorana, soba za 

igranje kart in oktagon, ki sobe povezuje. Danes so sobe prenovljene in jih je možno 

najeti za različne priložnosti.  

 

 

 



Danes je v tej stavbi tudi MUZEJ MODE ali 

FASHION MUSEUM. V njem si lahko 

ogledamo 30 000 kosov oblačil od 16. 

stoletja pa do danes.  

V muzeju se nahaja tudi pano, kjer lahko 

obiskovalcem  predlagamo, kje si še lahko 

karkoli ogledajo na temo oblačil. Predlagale 

smo Tehniški muzej Bistra. 

 

 

 

ANGLEŠKI IZOBRAŽEVALNI SISTEM 

Izobraževanje je obvezno za otroke starosti od 5 do 16 let. 

Osnovnošolsko izobraževanje v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne 

Irske je obvezno in traja 6 let, od 5 do 11 leta starosti, srednješolsko izobraževanje 

je prav tako obvezno in traja 5 let, od 11 do 16 leta starosti. Po obveznem 

izobraževanju, dijaki opravijo izpite in si pridobijo zaključno listino o izobraževanju 

General Certificate of Secondary Education (GCSE).  

 

 

 

 

 

 

 

Freshford: osnovna šola na podeželju (5-11 let)                       Bath: osnovna šola v mestu (11-16 let) 

 

Ocenjevalna lestvica zaključnih izpitov: uspeh dijaka pri posameznem predmetu se 

ocenjuje s črkovnimi oznakami, pri čemer je A najvišja ocena in E najnižja ocena.  

General Certificate of Secondary Education (GCSE) je končna listina o izobraževanju 

na ravni srednješolskega izobraževanja. 



Oblasti si prizadevajo, da bi mlade obdržali v raznih oblikah izobraževanje do 18. leta 

starosti, zato po končanem obveznem šolanju dijaki šolanje lahko nadaljujejo na 

pred-univerzitetnem izobraževanju (pre-U) ali tako imenovanem Sixth Form 

izobraževanju. To je 2 letno izobraževanje na ravni višje srednje šole in traja od 16 

do 18 leta starosti. Ob zaključku tovrstnega izobraževanja dijak pridobi zaključno 

listino o izobraževanju General Certificate of Education at advanced level (GCE A-

levels).  

Skupno izobraževanje traja 13 let in sicer, 6 let osnovnošolskega izobraževanja, 5 let 

srednješolskega izobraževanja GCSE in 2 leti višjega srednješolskega izobraževanja 

GCE. Učenci  lahko sami določijo iz katerih predmetov bodo delali izpite in tudi koliko 

izpitov bodo opravljali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udeleženke seminarja o uporabi IKT: 

Renata Flander, Katarina Tadić, Tanja Stare Pušavec 

 

Povzeto po aplikaciji za tablične računalnike MyTrip:  

https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/mytrip/9wzdncrfj21h (1. 10. 2015) 


