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POUČEVANJE SLOVENŠČINE 
ZUNAJ UČILNICE 

M ag. M agdalena Udovč, prof. 
maj 2019 

UVOD 

◦ Načinov poučevanja je veliko. Najpogosteje pouk 
poteka v učilnici. Lahko ga popestrimo, da dijake 

peljemo ven iz šole, se sprehodimo po mestu in 
spoznavamo, kdo je vse je tu živel.  

◦ Pri pouku slovenščine so dijaki 3. letnika tehniške 
gimnazije spoznavali književnike in njihova dela, 
povezana z Novim mestom.  

UČENJE SKOZI GIBANJE NA PROSTEM 
 
◦ Vse več raziskav in izkušnje v učilnicah kažejo, da  slog “sedi in uči” učenja ne more biti 

bolj napačen. Da bi obdržali možgane aktivne, dokazi jasno kažejo, da se moramo 

premikati. 

◦  Gibanje prinaša še več krvi, ki prevažajo gorivo v možgane in tako so možgani bolj 

aktivni, ko se učenci gibljejo. 

 

 

UČENJE SKOZI GIBANJE 

 

◦  Že v prenatalnem obdobju se vzpostavijo povezave med čuti in mišičnimi odzivi ter 

zveze med možgani, učenjem in gibanjem.  

◦ Gibanje je otrokov prvi učitelj, saj se otrok giba in odziva nagonsko.  

◦ Premalo zavedamo pomena gibanja in s tem povezane integracije med telesom in 
mišljenjem 

◦ Kako popestriti pouk, ki pri večini predmetov poteka zelo statično in individualizirano -  

alternativa:  aktiven sprehod po Novem mestu 
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 LITERARNI SPREHOD PO NOVEM 
MESTU IN PRIPRAVE ZANJ 
◦ Vse potrebne uvodne informacije o obdobju, življenju in delu avtorjev so dijaki prejeli že 

v šoli, tako da jim na »kraju dogajanja« ni bilo nič tuje. 

◦ Idejo z navdušenjem sprejeli.  

◦ Kar nekaj književnikov ima tako ali drugačno povezavo z Novim mestom.  

◦ Dijaki tudi v živo ogledajo pomembne postojanke v njihovem življenju - literarni sprehod 
po mestu.  

 

 

POTEK 

◦ Za sprehod si vzeli dve šolski uri skupaj. Že prej  se dogovorili, kje se dobimo in na katere 
stvari morajo biti pozorni, hkrati pa jih opozorila, da si bodo sproti delali svoje zapiske.  

◦ Pri vsaki postojanki smo se za kratek čas ustavili, da sem jim povedala bistvene 
informacije, sami pa so zrecitirali oz. prebrali odlomek iz določenih knjižnih del, 

povezanih z le-to. 

◦   

 

POTEK - OPIS POTI 

◦ Po dogovoru smo se dobili pri Športni dvorani Marof, blizu hiše, v kateri je svoja 
gimnazijska leta preživlja pesnik moderne Dragotin Kette – spominska plošča. 

◦ V Novem mestu je obiskoval zadnja dva letnika gimnazije in opravil maturo. Po njem je 
poimenovan bližnji Kettejev drevored. Pred Mestno hišo na Glavnem trgu stoji njegov 

doprsni kip. 

OPIS POTI 

◦ V Novo mesto je prišel kot kazensko upokojeni profesor tudi Janez Trdina, pisatelj. Po 
njem se imenuje osrednji novomeški kulturni center KC Janeza Trdine, pred Mestno hišo 

na Glavnem trgu stoji njegov doprsni kip. Trdinovih bivališč v Novem mestu je kar nekaj. 
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MATIČEK SE ŽENI 

◦ Med potjo smo si ogledali tudi hišo oz. spominsko ploščo, kjer so l. 1848 novomeški 
rodoljubi prvič na Slovenskem in v slovenskem jeziku uprizorili Linhartovo komedijo Ta 

veseli dan ali Matiček se ženi. 

◦   

OPIS POTI 

◦ Pot zaključili na Župančičevem sprehajališču ob reki Krki. 

◦  Od tu se vidi gradič Neuhof, kjer je od leta 1850 do svoje smrti 1864 živela Julija Primic – 

Prešernova muza. V neposredni bližini dvorca danes urejena pešpot, imenovana 
Julijino sprehajališče. Skupaj z materjo pokopani na pokopališču v Šmihelu.  

ZAKLJUČEK 

 

◦ V šoli z dijaki opravili evalvacijo. Ugotovila sem, da so si na ta način veliko več 

zapomnili. Mislim, da bo znanje, pridobljeno na ta način, trajnejše. 

◦  Dijakom bilo všeč, da smo bili na svežem zraku in ne v učilnici ter ves čas v gibanju.  

◦ Prav vsak je bil tudi sicer dejaven, tako pri recitiranju pesmi ali pa branju proznih 
odlomkov predstavljenih književnikov.  

◦ Vsi si želijo, da še kdaj izvedemo tak način poučevanja. 

 

 


