
Vesela šola – november 2014 

 

ŠOLE SVETA 

Iz katere besede izhaja beseda šola? Kaj vse pomeni? 

UČILNICE PO SVETU 

1. Katere značilnosti so šolam skupne? 

2. Naštej nekaj razlik med šolami. 

3. Ali je v Avstraliji obvezna tudi srednja šola? Zakaj? 

4. Kdaj imajo v Avstraliji poletne počitnice? 

5. Kako poteka poučevanje otrok v Iranu? Kateri pouk je obvezen? Kako si pri poučevanju 

pomagajo šole, ki so v odročnejših krajih? 

 

7-9 razred 

1. Koliko semestrov imajo šole v Keniji? Kdaj imajo počitnice? Koliko časa so v šoli? Ali nosijo 

uniforme? Kaj naredijo s kosilom, ki ga dobijo v šoli? Zakaj? Katere predmete imajo na 

urniku? 

2. Ali imajo na Kitajskem učenci uniforme? Koliko časa na dan so v šoli? Koliko časa traja 

odmor? Kateri snovi dajejo veliko poudarka?  

3. Koliko časa traja šolanje na Japonskem? Katere počitnice imajo učenci? Katera pravila morajo 

upoštevati v šoli? Kaj se učijo pri predmetu moralna vzgoja? 

 

 

 

NENEVADNE ŠOLE, ŠOLSKE UNIFORME 

1. Zakaj morajo učenci v nekaterih šolah nositi uniformo? 

2. Kaj menijo nasprotniki nošenja uniform? 

7-9 razred 

1. Kaj se dekleta učijo v ruskih vojaških šolah? Koliko so stare? Kako so oblečena? Ali je dovoljen 

kakšen okrasek? Kako pogosto vidijo svoje starše? Kdaj gredo spat? 

 

BREZ ŠOLE NE GRE 

1. Po čigavi zaslugi je je šola obvezna? 

2. Katere predmete so se učili v starem veku? 



3. Zakaj k pouku niso vabili sužnje? 

4. V katerem obdobju odraščanja so deklice usmerili k drugačnemu pouku? Kaj so se učile? Kaj 

pa dečki? 

5. Kaj prikazuje relief, ki so ga našli v nemškem mestu Neumagen? 

6. Kdo je bdel nad vsem znanjem v srednjem veku? 

7. Zakaj so v obdobju protestantizma začeli odpirati vse več šol, ki so bile namenjene širšemu 

krogu prebivalcev? 

8. Kakšen pomen je imela za njih takrat izobrazba? Za kaj so porabili denarna sredstva v tem 

času? 

9. Kdaj je J. Gutenberg natisnil Biblijo? Kaj se je povečalo z izumom tiska? 

10. Kdo je uvedel obvezno osnovnošolsko šolanje v slovenskih deželah? Kakšno možnost so s tem 

omogočili otrokom nižjih slojev? 

11. Kakšne so bile posledice uvedbe obveznega osnovnega šolanja? 

12. Kateri mit je povezan s poučevanjem? 

 

7-9 razred 

1. Kakšno šolanje je zagovarjal Platon? K čemu naj bi pripomogla športna vzgoja? Kaj je 

dialektika? Pri kateri starosti bi bili ljudje dobri in zreli voditelji? 

2. Katere spremembe je uvedla Marija Terezija v času svojega vladanja? S kom je bila poročena? 

 

BOJNE PRIPRAVE 

1. Kaj je negativna plat šolskih usmeritev? Iz katerih držav prihajajo najbolj grozne zgodbe? Kaj 

zato delajo učenci v teh državah? 

2. Kaje je v otroštvu in mladosti še pomembno? 

 

RAZLIČNE OBLIKE ŠOLANJA 

1. Kdo pri nas ureja in nadzoruje šolanje? 

2. Koliko učnih načrtov je veljavnih v Sloveniji? Naštej jih. 

3. Ali lahko starši svoje otroke poučujejo tudi doma? Kaj morajo nato opravljati? Zaradi česa se 

starši odločajo za poučevanje na domu? 

4. Kako je razdeljena osnovna šola? Kaj je določeno z javnim učnim načrtom? Koliko otrok se pri 

nas šola v javnih osnovnih šolah? 

5. Ali ima tudi Nizozemska več učnih načrtov? Kam vse lahko starši svoje otroke vpišejo v tej 

državi? 

6. Kaj pomeni, da se otrok socializira? Zakaj je za obvezno šolanje pomembna uspešna 

socializacija? S čim vse se srečujejo učenci v šoli? 

 

 



7-9 razred 

1. Kdaj je začela Waldorfska šola delovati v Sloveniji? Kdo je razvil začetni program? Na čem je 

poudarek v tej šoli? Kakšno vlogo ima učitelj? Kateri predmet je povsem nov v teh šolah in ga 

poučujejo od prvega do zadnjega razreda? Kaj je to evritmija? Kaj evritmija razvija pri 

otrocih? 

2. Kdo je bila Maria Montessori? Kako poteka pouk v šoli Montessori? Kaj delajo učenci in 

kakšno vlogo imajo pri tem učitelji?  

3. Ali Slovenija priznava Unschooling (odšolanje)? Kako poteka ta način učenja? Kakšen mora 

biti otrok, če se želi tako učiti? 

 

OTROCI Z RAZLIČNIMI MOŽNOSTMI 

1. Katero pravico imajo otroci v povezavi s šolanjem? Ali so po svetu med šolarji razlike? Zakaj 

se nekateri otroci po svetu ne morejo šolati? 

2. Kdo se izobražuje v begunskem centru v Etiopiji? Kako izgleda njihova učilnica? Kakšne 

pripomočke uporabljajo? Zakaj so nekateri morali prekiniti šolanje? Kako velika je njihova 

šola? Koliko ljudi je tam zaposlenih? Kakšna so pravila glede šolanja na njihovi šoli? 

3. Kdo in kdaj je ustanovil šolo Eton College? Kdo se šola na tej šoli? Kakšni so pogoji, da lahko 

prideš na to šolo? Kako poteka delo na tej šoli? 

4. Kako v Sloveniji pomagamo družinam, ki so socialno ogrožene? 

 

7-9 razred 

1. Kako je ime borki za pravico do šolanja? Koliko je stara? Katero nagrado je dobila in kdaj? Kaj 

je opisovala na britanski televiziji? Kaj se ji je zgodilo? O kateri pravici so zato v Pakistanu 

začeli bolj govoriti? 


