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Posebna izdaja ob 100-letnici Osnovne šole II Murska Sobota
Za ogled pritisni f5



Ker v letošnjem šolskem letu praznuje naša šola 100 let, smo ob tej priložnosti pripravili 
delavnice, dan odprtih vrat, predstavo za vse obiskovalce šole in slavnostno akademijo…

Staršem, ki so hodili na govorilne ure, smo v jedilnici šole predstavljali aktivnosti na delavnicah, s katerimi se 
ukvarjamo celo šolsko leto. Učenci so predstavili LIKOVNO DELAVNICO, LEGO KONSTRUIRANJE in 
ZELIŠČARSKI KROŽEK.

Na likovni delavnici so učenci razredne stopnje risali z ogljem, nastale so lepe risbe.

Pri lego konstruiranju so učenci predstavili dejavnost izdelovanja različnih predmetov iz lego kock. 

V delavnici zeliščarskega krožka so učenci predstavili, kakšne vse izdelke izdelujejo iz zelišč, ki rastejo na šolski 
zeliščni gredi.



Za obiskovalce smo v telovadnici šole pripravili 
predstavo  100 dalmatincev



Slike iz predstave…



Dobro smo se zabavali…



Vtisi ob dnevu odprtih vrat
28. 1. 2017

Danes, ko smo učenci in zaposleni odprli vrata šole, so nas obiskali tisti, ki so kakorkoli 
povezani z njo… 

Svoje vtise in misli so zapisali v knjigo vtisov.



Gospa Svetlana Farič je zapisala…



Slike iz njenega šolskega obdobja







Nekateri so napisali tudi pesmi…



Nekateri so prinesli šolske slike in jih ponosno pokazali…



Nekateri so želeli deliti z nami misli…



Zdajšnji in prejšnji učenci, ponosni na svojo šolo…



Rad imam svojo šolo…



Učenci so po razredih za obiskovalce šole predstavili različne               
aktivnosti, ki so prikazovale šolo in življenje nekoč

Ob pripravljenih aktivnostih so učenci ugotovili, da je bila šola nekoč drugačna, kot je danes: 
nekoč so se učitelji vozili v šolo s kolesi ali so prihajali peš, otroci pa so kar bosonogi prihajali k pouku.



Tudi učilnice in šolski pripomočki so bili drugačni, kot jih poznamo danes, hišnik je kar ročno z zvoncem naznanil 
začetek ali konec pouka. 



Včasih deklice in dečki niso hodili skupaj v šolo, veseli smo, da je danes drugače.



Babice in dedki so nam povedali, kako je potekal njihov šolski dan

V šoli so pozdravili tako, da so učenci vstali in zapeli pionirsko himno, nato so povedali :« Za 
domovino s Titom naprej!«

V šoli so uporabljali zvezek, svinčnik in peresnik ( za učenje lepopisja).

Učitelje so naslavljali z besedo tovariš. 

V šoli malice ni bilo, učenci so si jo prinesli s seboj.

Pouk in šolska ura se je pričela in končala tako, da je nekdo z zvoncem pozvonil.

V šolski klopi so sedeli tako, da so držali roke na hrbet.

Učenci so nekoč stali v kotu za kazen.

Nekoč so se učili slovenščine, računstva, geometrije. Imeli so tudi ročno delo.

V šolo so prihajali učenci peš.

Učenci so šolo spoštovali, prav tako učitelje.

V šoli nekoč je bilo učencem tudi lepo.



Nekoč so pisali s peresi, v tej spretnosti smo se izkazali tudi mi



Radi igramo na ljudska glasbila in rišemo



Radi plešemo in se pogovarjamo o preteklosti…



Imamo se radi in se spoštujemo, veliko časa pa tudi ustvarjamo



Radi se družimo…



Spoznavamo preteklost in naš kraj



V Ljubljani smo obiskali „šolo nekoč“-učno uro naših babic

Ko smo prišli na učno uro naših dedkov in babic, me je bilo malo strah, saj so mi povedali, da je učiteljica zelo stroga. In prav tako je bilo.

Oblekli smo se v stara oblačila, fantje  telovnik, dekleta pa predpasnike.

V učilnici so nam razložili, kako bo pouk potekal in česar ne smemo in kaj smemo delati.

V učilnici je bila tudi koruza, osel in tabla s šolskimi postavami.

Na klopeh so bili nastavljeni črnilniki s peresi. Ko je prišla v razred gospodična učiteljica, smo pridno dali roke na hrbet, vstali smo in jo 
pozdravili. Bili smo tiho, ne kot  v naših razredih, kjer smo glasni.

Učiteljica se je predstavila. Nato smo začeli pisati. Priznam, da mi je bilo težje kot z mojim nalivnim peresom, saj sem morala kar naprej 
pero namakati v črnilo.

Pisali smo lepopisje. Črke so morale biti nagnjene nekoliko v desno. Učiteljica je med uro tudi spraševala. Odgovarjal si lahko le takrat, ko 
si dvignil roko. Odgovarjati je bilo potrebno v celih povedih.

Nekaj učencev je učiteljica opozorila, nekatere pa tudi kaznovala. Nekateri so sedeli na oslovski klopi, klečali na koruzi ali brali šolske 
postave.

Če šolska kazen ni zalegla so morali učenci po pouku oditi domov z oslom na rami, tako je cela vas vedela, da se v šoli nisi primerno 
obnašal.

Sedaj vem, da so naši dedki in babice morali biti v šoli delovni, pridni in vljudni. Menim, da se od njih lahko marsičesa naučimo.

Zarja Huber



V ponos nam je, da smo učenci „naše stare gospe“





Ponosni smo tudi učitelji…


