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V letošnji nalogi smo želeli poudariti, da obiskujemo najstarejšo šolo v Sloveniji. Zgrajena je bila leta 1809.
Kljub temu, da smo na šoli že izdali bilten ob tem visokem praznovanju, smo se pri turističnem krožku lotili
turistične naloge. Raziskovanje po »podstrešju« Šole, nas je pritegnilo. Našli smo zanimivosti, ki svojega mesta
niso našle v biltenu. Tako smo bili mnenja, da smo učenci in učenke, kljub lepoti narave ob Krki, Krški
jami…, lahko zelo ponosni na našo Šolo. Obiskovalci pravijo, da je majhna, prijetna, prijazna… Same
pohvalne. Na zunaj se ji res vidi, da ima 200 let, nič kaj ugledna ni. Vendar ima toplo notranjost. Ravno za to
smo si postavili za cilj, da ponudimo obiskovalcem Gospe šole doživetje šolskega utripa pred desetletji,
stoletjem… Na tabli poleg vhoda je zapisano, da je šolo obiskoval pisatelj Josip Jurčič. Tudi na to smo
ponosni. Ugotovili smo, da je imel na začetku šolanja celo nekaj učnih »težav«. Morda bo pa tudi iz nas še kaj!
Seveda je potrebno pri turistični ponudbi sodelovati z društvi v kraju, če želimo, da naloga zaživi. Vedno nam
priskoči na pomoč TD Krka. Poleg že ponujenih turističnih zanimivosti v kraju, Jurčičeve poti, ki poteka
mimo šole, je možno ponuditi tudi naš proizvod. Preko leta se mimo šole, poleg organiziranih skupin,
sprehodi veliko posameznikov, veliko je tujcev, ki nas vedno »povprašajo« po turistični ponudbi v kraju.
Večkrat smo že ugotovili, da se je pametno učiti kakega tujega jezika.
Naloga je oblikovana tako, da kot učenci in učenke lahko skrbimo za to turistično ponudbo, vendar pa
potrebujemo sodelovanje matične šole, OŠ Stična, in občine Ivančna Gorica za promocijo turistične
ponudbe in trženje.
Nalogo bomo najprej »preizkusili« na vrstnikih podružničnih šol OŠ Stična, teh je kar šest.
Nalogo je mogoče dobiti v knjižnici OŠ Stična, na PŠ Krka in pri TD Krka.
Ključne besede: turizem, turistična stojnica, turistična ponudba, trženje.
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The purpose of this year's research paper was to emphasize that we attend the oldest school in Slovenia. It
was built in 1809. Despite publishing a bulletin at this high celebration, the tourist club has taken on a task
researching tourism. Exploring the School's »attic« captivated us. We came across interesting things that did
not find their place in the bulletin. In spite of nature's beauty along the Krka River and the Krka Cave, we
were of the opinion that we, the pupils, can be very proud of our School. Visitors say that it is small, pleasant,
nice… Nothing but praise. Its exterior does reveal that it is 200 years old; it really does not look respectable.
Nevertheless, it has a warm interior. That is why we have set ourselves a goal to offer the visitors of Lady
School the experience of school life decades, a century... ago. The board next to the entrance states that Josip
Jurčič, our writer, was attending the school. We are proud of that, too. We have even found out that he had
some learning “difficulties” at the beginning of schooling.
Naturally, tourist offer needs to be in co-operation with the associations in the region if we want our research
paper and task to come to life. Tourist Office Krka always comes to our aid. Besides the offered tourist
attractions in the region, namely the Jurčič trail that goes past the school, our product may also be offered.
Throughout the year, besides organized groups, a lot of individuals, among them a lot of foreigners, take a
walk past the school always “asking” about the tourist offer in the region. We have realized several times that
learning some foreign language is wise.
The paper proposes that we, the pupils, can take care of this tourist offer, but we need the co-operation of
Stična Primary School, and the Municipality of Ivančna Gorica in promoting and marketing the tourist offer.
The task will first be “tested” on our peers at the branch schools, namely six of them, of Stična Primary
School.
The paper can be found in the library of Stična Primary School, at Krka Branch School and at the Tourist
Office Krka.
Key words: tourism, tourist stall, tourist offer, marketing.
Prevedla: Ksenija Mrzel
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TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA

1. UVOD
PŠ Krka je stara 200 let. V tej zgradbi še vedno poteka pouk. Ob praznovanju je OŠ Stična, PŠ
Krka, izdala bilten. S poizvedbo smo ugotovili, da je to najstarejša še delujoča šola v Sloveniji.
Začela so nas prevevati čustva in kaj kmalu smo našli zanimive podatke. Raziskovanje nas je zelo
pritegnilo. Z učenci, starši in učitelji smo se lotili raziskovanja in zbiranja gradiva.
Naša šola res ni lepa na pogled in je zelo stara, vendar smo ugotovili, da smo nanjo lahko
ponosni. Častitljivih 200 let stoji na tem mestu. Nič koliko hlač in kril se je raztrgalo na njenih
klopeh. Marsikatera klofuta in šiba sta peli. Dež, sonce, megla, vojna, potres… šola pa še vedno
stoji. Danes jo obiskujemo mi. Koliko zgodb bi nam Gospa šola lahko povedala. V njej so tako
kot mi, v otroških letih, nabirali znanje Josip Jurčič, Anton Hribar – Korinjski, dr. Avgust Mušič,
dr. Franc Perko, Alojzij Zupanc, Roza Šeme – Marjanca, Alojzij Uršič, prof.…
Ob praznovanju smo pripravili bogato razstavo in kulturni program. Ugotovili smo, da lahko še
brskamo in iščemo. Predvsem pa, da smo lahko zelo ponosni na Gospo šolo. Odločili smo se, da
bo to tema naše turistične naloge. Tako kot smo mi doživeli preteklost skozi oči Gospe šole,
želimo prekrasne in neponovljive občutke podeliti tudi z našimi obiskovalci. Kdo pravi, da se
preteklost ne more vrniti?

Slika 1: Zapis iz kronike šole 1891, Škofijski arhiv v Ljubljani
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2. GOSPA ŠOLA
Postavi se vprašanje kaj naj z našo 200 let staro šolo? Kot mladi turistični delavci si želimo
obiskovalce. Kaj jim lahko ponudimo?
Osnovne podatke o starosti šole.
Poimenujemo pomembne učence šole.
Ogled današnje podobe šole.
Razglednico šole.
Znak šole.

Lahko ponudimo doživetje? Da, lahko. Kako? Kakšno?
Obiskovalci se poizkusijo v lepopisu, nadzira jih strogo oko gospoda učitelja, šiba
poje kadar ni vse ok., zapacani prsti od črnila…
Črnilnik z napisom Josip Jurčič in pero.
Mimo šole redno prihajajo pohodniki, zlasti ob Jurčičevem pohodu, prvo soboto v marcu. Z
zanimanjem si ogledujejo šolo, radi poslušajo zgodbice o učencu Jurčiču. Ob pohodu bomo
poskušali tradicionalno odpreti vrata Gospe šole. V šoli bomo pripravili kotiček,v katerem bodo
obiskovalci preizkusili na lastni koži kako izgleda, če se učitelja ne uboga. Pripravili bomo
črnilnike z Jurčičevim napisom in pero. Poleg ogleda in sedenja v šolski klopi pa bomo ponudili
tudi kratke prizorčke iz pisateljevega življenja.
Pomagalo nam bo TD Krka, tako da bo naša ponudba v sklopu društva. S sodelovanjem
Festivala Krka, občinskega glasila Klasje in radia Zeleni val, bomo svojo ponudbo posredovali v
javnost. Vključili bomo tudi spletno stran šole in lokalno TV postajo.

Slika 2: Gospodična učiteljica Vesna na razstavi 200-letnice PŠ Krka

[stran 2]

TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA

2.1 . P oi zv edba
Spoštovani,
v letu 2009 na naši podružnični šoli na Krki praznujemo 200-letnico šolske stavbe, v kateri že 200 let
neprekinjeno poteka pouk. Šola je z manjšimi dozidavami ohranila prvotno podobo. Ker želimo ob tako visokem
jubileju pridobiti čim več podatkov o naši šoli, nas zanima tudi to, če je naša podružnična šola najstarejša šolska
stavba v Sloveniji, v kateri še vedno poteka pouk. Podatek smo iskali že po različnih virih, vendar nismo prišli do
dokončne potrditve. Zato vas prijazno naprošamo, da nam priskočite na pomoč. Če je vaša matična šola ali
katerakoli vaša podružnična šola stara toliko kot naša ali več, bi bili zelo hvaležni, da nam ta podatek sporočite
po e-pošti ali po telefonu. Potrebno je paziti, ker sprašujemo po še delujoči šolski stavbi in ne po šolstvu v kraju.
Rezultat poizvedbe je, da je od vseh 449 matičnih šol z njihovimi podružnicami v Sloveniji, naša
podružnična šola najstarejša.

Slika 3: razglednica OŠ Stična, PŠ Krka
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Pri raziskovanju starih dokumentov smo naleteli na različne stare šolske žige. Nekaj primerov je
na spodnjih slikah.
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2.2. Igre nek o č
Z intervjuji starih staršev smo ugotovili, kaj so se kot otroci igrali. Potem smo se oblekli času
primerno in se še mi igrali igre babic in dedkov. Superca!

Slika 4: stare družabne igre

2.3. Mo j š o lsk i d a n i n šolsk i d an mo je
b a bi ce na po dru žn i čn i š o li K rk a
(zapisi nastali pod mentorstvom Lidije Zajc)

Kako je bilo včasih v šoli?
Ko je moja babica hodila v šolo, ni bilo veliko zvezkov in knjig. Učencev je bilo veliko, učiteljev
pa malo. V šoli so bili od osmih pa do dvanajstih. Moja babica je ob sedmih šla z Vrhov na Krko.
Ko pa so na Muljavi naredili šolo, je hodila tja. Takrat je župnik hodil učit verouk v šolo. Ni bilo
krožkov kot danes in niso učenci hodili nikamor. Takrat v šoli ni bilo malice.
Florijan, 5. r.

Moj šolski dan
Zjutraj me pripeljeta v šolo z avtom oči in mami. Kmalu je zajtrk in po zajtrku se malo igramo.
Sledi pouk. Najraje imam matematiko, tudi slovenščino imam najraje. Pri matematiki imam
najrajši množenje, pri slovenščini pa mi je najbolj všeč pisanje. Po dveh urah pouka je malica, po
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malici pa odmor. V odmoru se igram z Benijem, tako da je on dojenček, jaz sem pa bratec, ki ga
pazi. Ko je odmora konec, je spet pouk dve ali tri ure. Po končanem pouku grem na kosilo in
potem v podaljšano bivanje. Najprej naredim nalogo, potem pa rišem z Aljažem in Benijem.
Potem grem s starši domov in tako se moj šolski dan konča.
Moja babica je šla prvič v šolo pred petinsedemdesetimi leti. Stara je bila sedem let. Do šole je
imela dvajset minut hitre hoje. Pouk se jim je pričel ob osmi uri, zato je morala zelo pohiteti, da
ne bi zamudila pouka. Ob prihodu jih je počakala gospodična Štravs, katero so lepo pozdravili z
dober dan. V roki je imela štruco belega kruha in ga razdelila med revne otroke. Pojedli so ga z
velikim veseljem, saj doma niso imeli veliko hrane. Pouk se jim je zaključil ob 12. uri. Za odhod
so pozdravili še učiteljico z besedo zbogom. In taki so spomini moje babice na njen prvi šolski
dan.
Andraž Zaletelj, 3. r.

Moj šolski dan
V šolo grem peš, razen ob četrtkih, ko me pelje ati. Takrat imamo dodatni pouk. Med poukom se
učimo okolje, matematiko in slovenščino. Potem imamo malico. Po malici imamo malo odmora.
Takrat se igram morske deklice in rišem. Potem imamo spet pouk. Učimo se še likovno, športno.
Najljubši predmet mi je športna, zato ker rada tečem in se rada igram med dvema ognjema.
Moja mama Meta je hodila v šolo peš. V razredu so mirno počakali tovarišico. Ko je prišla, so
vstali in pozdravili: »Za domovino, s Titom – naprej!« Učili so se pisati, brati, računati. Malico so
prinesli od doma. Med odmorom so se pogovarjali. Namesto telovadbe so hodili na sprehode.
Učili so se lepega vedenja, o naravi in družbi, zgodovino in zemljepis. Tudi domov je hodila peš.
Jeseni so učenci pomagali spravljati drva v drvarnico šole, da pozimi niso bili v mrzlem. V
razredu so imeli peči. Na ogenj so med odmori sami nalagali drva.
Nekoč, ko so imeli športni dan, so sadili majhne smrečice. Rekli so jim, da pogozdujejo. Te
smreke so sedaj zelo velike.
Ko je bil sončni mrk, so si sami zatemnili stekla, da so ga lahko gledali.
Ob jesenskem deževju so šli gledat, kako voda bruha iz Krške jame. Bilo jih je zelo strah.
Na podstrešju šole so bile spravljene sanke. Kadar so bili posebno pridni, so se pozimi lahko
sankali v Loko; to je od šole pa do reke Krke. Takrat doma niso imeli ne sank ne smuči, zato je
bilo sankanje s šolskimi sanmi pravo veselje in sreča.
Iz šole so se vračali zelo veseli. Med potjo so se pogovarjali in se šli razne igrice. Na cesti so
srečali samo kakšen voz, v katerega je bil vprežen konj, vol ali krava. Le še kakšen kolesar se je
pripeljal mimo. Avtomobilov ni bilo. Cesta je bila njihova. Nikjer nobene hitrosti, samo otroci,
mladost in veselje. Pot iz šole in v šolo se ji je zdela vedno prekratka. Želela si je, da bi bila doma
v Lesah in bi lahko bila še dlje s sošolci.
Ela Tekavec, 3. r
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Ko je odmor,
igramo šah, se
gremo slepe miši.
Rok

Všeč mi je tudi
zato, ker me lahko
kdo pohvali, kar
imam zelo rada .
Nika

Pri telovadbi mi je
najbolj všeč igra med
dvema ognjema. Pri
okolju mi je najbolj
všeč, če se učimo v
naravi.
Žan

Ob četrtkih imamo
dodatni pouk.
Dostikrat med
odmorom rišem.
Andraž

Moj šolski dan poteka devet ur.
Polovico dne porabimo za učenje,
polovico pa za igranje in domačo
nalogo. Ko je malica, zmeraj jemo kaj
dobrega. Pri malici rada jem pico, pri
kosilu pa govejo juho in matevža. Ne
maram pa gobove juhe in gobove
omake. V podaljšanem bivanju rada
izdelujem razne izdelke. V šolo rada
hodim.
Veronika

V šolo se pripeljem z avtobusom,
nekaj časa se z drugimi učenci
igram. Ob osmih se z drugimi
učenci usedemo za klopi,
učiteljica pride v razred in začne
se pouk. Ko je konec pouka,
imamo varstvo, potem se s
kombijem odpravim domov.
Danijela

Najraje se igramo z
lego kockami. Pri
pouku mi je najbolj
všeč matematika,
ker rad računam.
Benjamin

Ne maram pa matematike, ker
tam pišemo račune in odgovore.
Imamo tri učilnice in šest
učiteljic. Ko končamo s poukom,
grem peš domov. Z mano gre
tudi moja sestra Manca ter moja
sošolca Žan in Petra. Če imamo
denar, si v trgovini kaj kupimo.

Preden se začne pouk, se
sprehajam po hodniku. Imam
veliko sošolk in sošolcev Pri
glasbeni vzgoji se učimo pesmice,
igramo na Orffove inštrumente,
plešemo. Med igranjem se
zabavamo in se smejemo.

Eva

Špela
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2.4. Kak o s e poču tim v šo li ?
Meni je všeč v tej šoli.

Urška 1. r

V tej šoli se počutim dobro, ker je majhna in je tako kot bi bili vsi otroci v enem razredu.
Primož 1. r.
V tej šoli se počutim dobro, ker imamo veliko stvari. Všeč mi je, ker smo lahko 1. in 2. r. skupaj.
Želim si, da bi bila ta šola malo večja.
Jakob 1. r.
V šoli se dobro počutim, saj se veliko igramo in učimo.

Janina 1. r.

V šoli se dobro počutim, ker se igramo.
Matjaž 1. r.
V tej šoli mi je prijetno in se tukaj zelo dobro počutim, saj se s sošolci zabavamo.

Laura 1. r.

V šoli se imam lepo. S sošolci se včasih skregamo, pa smo hitro spet prijatelji.
Manca 2. r
V šoli se počutim dobro, ker se učimo različne predmete.

Blaž 2.r.

V šoli se počutim dobro, ker je lepo okrašena z našimi slikami in izdelki. Všeč mi je dobra hrana.
Tjaša 2. r
.
V šoli se počutim dobro, ker imamo mi največji razred.
Anja 2. r.
V šoli se počutim dobro. Šola je zelo lepa.
Lovrenc 2. r.
V šoli se počutim dobro. V šoli mi je najbolje, ko imamo matematiko.

Damjan 2. r.

V šoli se počutim dobro, ker imamo po pouku različne krožke.
Rok 2. r.
V šoli se imam lepo, ker se igramo. Všeč so mi slike, ki visijo na stenah.
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2.5. Mo ja k ršk a š o la
… bi bila lahko večja in imela telovadnico. Uživam kadar telovadimo in se igramo. Zjutraj težko vstanem, ker je
blazina topla, vendar je kmalu bolje. Za vedno si bom zapomnil, kako sem spoznal prve tri sošolke v tej šoli.
Jure, 4. razred

… mi nudi prijeten občutek, uživam med poukom, ker se učim in potem veliko znam, zato rada pridem vanjo.
Za vedno si bom zapomnila učiteljico Matejo, ker je čisto drugačna od drugih učiteljic. Ker je šola starejša, je
bolj zanimiva.
Iza, 4. razred

… se mi dopade, ker ni komplicirano zgrajena. Ko je konec pouka, preprosto stopiš iz šole. Poleg tega se v njej
dogaja veliko različnih stvari. Uživam pri likovnem pouku, ker rad izdelujem stvari. V ponedeljek res težko
zjutraj vstanem, v torek pa že veselo hitim v šolo.
Vid, 5. razred

… je majhna, a prijetna. Ravno to mi je všeč. Uživam kadar se pogovarjamo o kakšni snovi, tako marsikaj
izvem, uživam kadar kaj zanimivega delamo. Ni mi všeč, ko sošolci povzročajo hrup ali tekajo po naši mali šoli.
V spominu mi bo ostala letošnja čajanka iz presličinega čaja.
Petra, 4. razred

… je kljub svoji majhnosti in starosti zame najlepša. Uživam ob različnih in zanimivih stvareh, ker se počutim
dobro, ker so sošolci dobre volje in se skupaj zabavamo. Rada hodim v to šolo, ker komaj čakam prijatelje.
Zapomnila si jo bom tudi zato, ker sem imela v razredu samo sošolce.
Donna, 5. razred

… je blizu doma, uživam pri športni in likovni vzgoji. Igramo se zanimive igre in izdelujemo kipce ter slikamo.
V njej počnem veliko zanimivega, čez teden se hitro vživim v šolsko delo, zato mi je prijetno. Ne maram težke
snovi pri šolskih predmetih .
Žan, 5. razred

… mi daje občutek varnosti. V večji šoli bi se lahko izgubil. Uživam med odmorom, ker se igram, zato mi niso
všeč kratki odmori. Še posebej pridem rad v šolo, kadar gremo kam na lepše. V lepem spominu mi bodo ostali
sošolci in šola z učiteljicami.
Žiga, 5. razred

… res ni lepotica navzven, notri pa je zame lepa. Stoji na podeželju, kjer je mir. Rada ustvarjam pri likovni
vzgoji, ne maram hrupa. Rada pridem v šolo, domov grem z mojo najboljšo prijateljico. To si bom ohranila v
spominu pa tudi na staro šolo ne bom nikoli pozabila.
Patricija, 4. razred
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2.6. Mo j k ra j – m o j po n os
Anketa
Izvedli smo jo med prebivalci Krške doline.

Na kaj, koga si/ste najbolj ponosen/ponosni v Krški dolini?
Na izvir Krke in na našo lepo Krško
dolino.
oči Andraža Zaletelja, Marjan Zaletelj

Zato, ker teče reka Krka in v njej je
veliko rib, ki jih imam zelo rada in da
bodo zgradili novo šolo.
mama Špele Uršič, Anica Novak

Na Krško jamo in lepote reke Krke.
babica Aljaža Kutnarja, Danica
Jamnik

Na čudovito dolino, ki ji daje pečat
izvir in sama reka Krka, na šolo
katero je obiskoval Josip Jurčič in ne
nazadnje na znano romarsko cerkev
sv. Kozma in Damijana.
babi Tinkare Žgajnar, Marija Adlešič

sestra Lea: Je najbolj ponosna na
Korinjski hrib.
mami Silva: Najbolj je ponosna na
gasilsko društvo Korinj, ker večkrat
tekmujejo in na koncu tudi zmagajo.
Patricija: Najbolj sem ponosna na
svojo šolo, ker je že zelo stara.
Patricija Šinkovec

babi Francka je ponosna: na šolo,
cerkev, izvir Krke in Jame,
gasilski in družbeni dom.
Benjamin Fink

oči Tomaž: Je ponosen na reko Krko
in na pokrajino.
ata Milan: Je ponosen na šolo in reko
Krko.
Jaz sem ponosen na šolo in na reko
Krko.
Rok Žgajnar

Ne lepote, ki jih skriva ta dolina in jih
ljudje »še« niso odkrili. Zato le te
ostajajo
nedotaknjene
in
neprecenljive vrednosti: na prireditve,
na zgodovinske vrednosti, na
prostovoljce, ki dihajo s krajem.
Nataša Lukman, predsednica TD
Krka
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Na Krko sem prišla pred 15-imi leti učit na tamkajšnjo podružnično šolo. Kraj sem sicer
poznala, nisem pa poznala ljudi, njihovih navad, značajev … Službo sem zato nastopila z neko
tesnobo. Spraševala sem se, kako se bom »ujela« z otroki, s starši, s kolegicami. Kmalu sem
spoznala, da je bil moj strah odveč. Z otroki smo se odlično razumeli, s starši in kolegicami lepo
sodelovali. Na Krki sem ponosna na marsikaj, a najbolj na ljudi, na njihovo odprtost,
pripravljenost na sodelovanje, srčnost … Z veseljem lahko rečem, da sem ponosna na to, da sem
bila dobrih 14 let del šolskega in kulturnega življenja na Krki.
Lidija Zajc, prof.

Slika 5: PŠ Krka, cerkev sv. Kozme in Damijana na gričku Videm, z zahodne strani

2.7. Za četki šo le
Najstarejši podatki o šoli na Krki so se ohranili v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani, v fondu
šolstvo (šk. 38, dekanija Šmarje, šola Krka). V času med letoma 1806 in 1869 je namreč država po
tako imenovanem drugem avstrijskem osnovnošolskem zakonu skrb za osnovno šolo poverila
Cerkvi, potem ko se je prvi osnovnošolski zakon cesarice Marije Terezije iz leta 1774 izkazal v
nenemških deželah za težko uresničljiv.
Učitelj je bil običajno tudi cerkvonik (mežnar) in organist. Cerkovniških opravil navadno ni
opravljal sam, ampak je za to delo iz svojih prihodkov plačeval hlapca, kot organist pa je plačal
tudi za gonilca meha ali mehača. Poleg redne osnovne šole je skrbel tudi za ponavljalno ali
nedeljsko šolo. Število šolskih ur je predpisovalo šolsko nadzorstvo. Nad posamično šolo je
bedelo krajevno šolsko nadzorstvo, ki ga je vodil župnik ali kak ugleden občinski mož.
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Andrej Petelin, prvi redni učitelj na Krki 1808–1812

Učitelja Andreja Petelina (Peteln) je za provizoričnega (začasnega) učitelja na Krki nastavil
zakupnik stiške posesti kot zastopnik državne uprave gospostva Stična, ki je imelo patronat nad
župnijo in šolo na Krki. Septembra 1808 je zaprosil za potrditveni dekret za rednega učitelja. Dne
15. novembra 1808 mu je ljubljanski škofijski konzistorij izdal zaželeni nastavitveni dekret. Takole
se glasi:
Dosedanji provizorični učitelj na Krki Andrej Petelin (Peteln) se spričo marljivosti za šolsko službo in
dobrega vedenja, potem ko ga je 8. tega meseca v skladu z zakoni predlagal upravitelj slavnih cesarskokraljevih, s pričujočim dekretom nastavi za šolskega učitelja na Krki (Obergurk) na Dolenjskem.
Pričakujemo od njega, da bo nemudoma nastopil službo in se z vnetim izpolnjevanjem vseh svojih
dolžnosti napravil vrednega potrditve visokega deželnega urada. Iz škofijskega konzistorija v Ljubljani,
15. novembra 1808.
Jožef Walland, l. r.,
cesarsko-kraljevi stolni kanonik in višji šolski nadzornik.
Datum nastavitvenega dekreta lahko imamo za ustanovni datum šole na Krki, saj je dokaz, da je
takrat šola izpolnila vse pogoje svojega obstoja.
Kakor je razvidno iz nadaljnjih dopisov, šolska učilnica takrat še ni bila gotova. V šolski zgradbi je
bilo le stanovanje za mežnarja in učitelja. »Kakor hitro pa je dobil učitelj Petelin nastavitveni
dekret,« se pritožuje župnik Ignac Polanc, »se je prevzel, takoj odstavil mežnarja in mu odpovedal
stanovanje.« To je storil zato, da bi imel sam več prostora. V majhni novi šoli je dobil namreč na
razpolago samo dve sobici. Župnik mu je zameril, ker se ni o tem poprej posvetoval z njim, zato
je mežnarjevo sobo določil za učilnico, dokler ne bi bila šola
povsem dokončana.
Čeprav z novim učiteljem župnik ni bil ravno zadovoljen, pa
je bila očitno zelo zadovoljna z njim in sploh s šolo na Krki
deželna vlada. O tem nas prepriča tiskana okrožnica,
izdana 25. februarja 1809, ki daje posebno pohvalo krški
župniji in jo postavlja za zgled vsej deželi Kranjski, ker je
tako hitro in uspešno postavila novo šolo. V okrožnici je
posebej naveden najprej »cerkveni predstojnik« Karel
Drnovšek, ki je brezplačno odstopil zemljišče za izgradnjo
nove šole in tudi vodil delo ob splošnem sodelovanju celotne
občine tako z delom kakor z denarnimi prispevki. Pohvaljen je
bil tudi upravitelj verskega gospostva Stična, kot župnijski in
šolski patron. Kakor je razvidno iz nadaljnje korespondence,
je bil Drnovšek tudi krajevni šolski nadzornik. Nadalje sta v
okrožnici omenjena pohvalna dejavnost in prispevek
tamkajšnjega župnika Ignaca Polanca in kaplana Mihaela
Kutnerja, ki je vzpodbujal ljudi s prižnice in vodil nadzor na
Slika 6: tiskana okrožnica, izdana 25.
delom, tako da lahko šola že služi svojemu namenu. Okrožnica februarja 1809
se končuje z besedami: »Temu častnemu primeru neprisiljenega
zavzemanja za šolo želi dati deželni urad posebno priznanje in ga vsem naznaniti.« Ljubljana, 25. februarja
1809. V imenu kranjskega deželnega glavarstva sta podpisana Bernard baron Rosetti in Janez Nepomuk baron
Buset.
Tudi škofija je bila zadovoljna s šolo na Krki. Dne 31. marca 1809 je podprla predlog za
oprostitev vojaške obveznosti za učitelja Petelina, »in to toliko bolj,« navaja v pismu, »ker je
župnija sama brez uporabe pravnih sredstev in zelo hitro zgradila novo šolo.« Deželna vlada je
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podprla to prošnjo 5. aprila 1809 z dopisom novomeški kresiji, v katerem ji svetuje, naj takoj
ugodi prošnji oziroma naj v roku osmih dni sporoči, če morda tej ugoditvi kaj nasprotuje.
Čeprav je šola na Krki tako uspešno zaživela, pa je njen uspeh takoj zavrla vojna s Francozi in
doba francoske vladavine. Leta 1812 je bil učitelj Petelin »odstranjen« z mesta učitelja na Krki.
Podrobnosti o tem nam niso znane, tudi ne vemo, kam je odšel. Verjetno je bil razlog njegove
»odstranitve« spor z župnikom Polancem.
Prevod Franc Baraga

2.8. Za pisi i z k ro n ik
Vir: Slovenski šolski muzej, 26. 3. 1958, Ljubljana
Šolska mapa
Okrajno glavarstvo Litija
Občina: Krka/Ivančna Gorica
Državna ljudska šola na Krki
1809 šola enorazrednica
1876 šola dvorazrednica
1906 trirazrednica z eno vsporednico
1923 ena nova vsporednica
1928 šola štririrazrednica
1929 petrazrednica z eno novo vsporednico
1939 je šola petrazrednica s tremi vsporednicami
Učni jezik do prevrata 1919 slovenski, nemščina kot
predmet.
Slika 7: Zgodovinski arhiv Slovenije

Šolsko poslopje zidano 1809, ob vsaki razširitvi šole je bilo
šolsko poslopje potrebno preurejanja. Je pa v splošnem v skrajno slabem stanju in je zidava
novega šolskega poslopja nujna.

Ustanovitev šole:

Kdaj je bila ustanovljena ni znano, ve se, da je obstajala že za časa Marije Terezije. Ne ve se na
čegavo pobudo je bila ustanovljena in kdo ima zato posebne zasluge. Kronika ima točnejše
podatke šele od leta 1809, ko se je zgradilo sedanje šolsko poslopje.

Razvoj šole:

1809 je bilo zgrajeno sedanje šolsko poslopje in odprta šola – enorazrednica, ki je kot taka
obstajala dolgo vrsto let. Prvič je nadzorujoči organ leta 1875 nasvetoval razbremenitev šole s
tem, da bi se ustanovila šola tudi na Muljavi in na Korinju, kar se pa ni zgodilo še tako hitro. Šola
se je spremenila v dvorazrednico šele leta 1896, deset let kasneje se je spremenila v trirazrednico.
Leta 1921 se je dovolila tretjemu razredu vzporednica, leta 1923 pa se pojavi v kroniki še ena
učna moč s svojim oddelkom. Leta 1928 je bila šola razširjena v štirirazrednico, leta 1929 pa v
petrazrednico z vzporednico v 1. razredu. 1939 se šola razširi še za dva oddelka, tako da je zdaj na
šoli osem oddelkov. Šola se je razširjala zaradi naraščajočega števila otrok. Temu primerno je bilo
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treba slabo poslopje ves čas širiti in popravljati. Ponavljalna šola je bila v starejših časih ob
nedeljah, kasneje pa ob četrtkih.
Poleg za svojo šolo je moralo vodstvo skrbeti tudi za zasilno šolo na Korinju, ki se je pa 1929
izpremenila v samostojno enorazrednico.

Vplivi oblasti in privatnih činiteljev na šolo:

Državna oblast je bila napram šoli vedno zelo uvidevna. Domača občina se je vedno izgovarjala –
včasih tudi po nepotrebnem – na revščino pokrajine, cerkev je v starejših časih ovirala zlasti
razširitev šole, v novejšem času pa gre šoli na roko.
Privatna iniciativa je bila prepuščena vsakokratnem
učiteljstvu.

Kateri šolniki ali laiki imajo posebne
zasluge za šolo?

Razen učiteljstva se za šolo ni brigal nihče. Izmed
učiteljstva so zlasti delovali za zboljšanje šolskih
razmer in za razširitev šole šolski upravitelj Ivan
Lobe, Alojzij Intihar in Ivan Mihelič.

Kateri znameniti učitelji so poučevali na
šoli?
O tem ni mogoče reči dosti. V kroniki je naveden
Albin Lajovec, znan je tudi bivši izdajatelj
pedagoške »Kritike« Ivan Samec.

Kateri znameniti ljudje so posečali šolo?

To sta bila predvsem Josip Jurčič in pesnik HribarKorinjski. O obeh pa ni mogoče dobiti kakih
posebnih podatkov. Zdi se da so tozadevne
znamenitejše listine izginile.

Razne posebnosti iz kronike.

Kronika se je vodila zelo površno, zato je
nemogoče podati kake posebne dogodke. Med
svetovno vojno se kronika ni pisala, s čimer se je
izgubila marsikatera stvar in drobtinica.

Slika 8: Zgodovinski arhiv Slovenije, Gro 62 1 2 005

V kakšnem jeziku se je uradovalo?

Kakor je razvidno iz kronike se je v prejšnjem stoletju precej uporabljala nemščina, vendar so
domači spisi vsi slovenski.

Kako je bilo s šolo med vojno?

Pouk je bil skrčen radi pomanjkanja učnih moči in radi tega, ker so se otroci uporabljali za poljska
dela.

Ali je bil po vojni na šoli poskusni razred?
Ne.

Šolsko poslopje.
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Ob spremembi v dvorazrednico se je nekoliko preuredilo, prav tako ob razširitvi v trorazrednico,
sem ter tja se je popravila kaka malenkost, drugega pa nič. Poslopje je, če že ne najslabše, pa vsaj
eno najslabših v srezu in banovini. Je pritlično in ima tri tesne prostore. V vsaki sobi je od 50 do
60 otrok dopoldne in ravno toliko popoldne. Otroci sedijo po trije v klopeh, kjer sta navadno
samo dva, med klopmi je prostora toliko, da se premika vmes le s težavo po en učenec. Ena učna
soba se sedaj ureja v kaplaniji, da bo prostor radi razširitve šole dovoljen za 8 oddelkov. Zidava
novega poslopja je nujno potrebna.

Kdo je vzdrževal stavbo?
Krajevni šolski odbor.

Šolski vrt.

Je lepo urejen, nima vode, zemlja na njem je preveč ilovnata. Sedaj skrbi zanj upravitelj Ivo
Mihelič.

Večje šolske prireditve.

Šola prireja vedno šolske proslave, ki pa so
namenjene le šoli, vsako leto enkrat pa tudi
kako večjo prireditev. Katere eventuelni
pribitki se porabijo za revno šolsko
mladino.

Ali ima šola svoj šolski oder?
Ne.

Ima šola pevski zbor?

Da. Uporablja ga za domače prireditve.

Slika 9: Zgodovinski arhiv Slovenije, Gro 62 1 2 008, 1. razred
nižje gimnazije, učiteljica Anica Javornik, 1953/54

Socialno skrbstvo za otroke.

Za revne otroke poskrbi šola s prispevki krajevnega šolskega odbora, vsako leto pa obdaruje dva
tudi s prispevkom kraljevske banske uprave.
Oris sestavil na podlagi kronike in ustnega sporočila šol. Upravitelj Ivo Mihelič

Stanje na šoli tik pred pričetkom vojne (31. 3. 1941):
1.
2.
3.
4.
5.

osem oddelkov
vpisanih 146 dečkov, 176 deklic. Skupaj 340 otrok
osem učiteljev
tri učilnice, četrta v kaplaniji
v učiteljski knjižnici je bilo 350 knjig, v šolarski 250 knjig

Šola v teku domovinske vojne:
1. šolsko poslopje je ohranjeno
2. pouk se je vršil do poletja 1942, nato so bili v njem nekaj časa fašisti. V dveh sobah se je
vršil pouk.
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3. Po zlomu Italije je bila šola ves čas prazna, le mimigrede so se včasih čez noč v njej
ustavili partizani ali nemške čete o priliki ofenzive.
V šol. letu 1941/42 se je pouk vršil redno s starimi knjigami in v slovenskem jeziku. V šol. letu
1942/43 v omejenem obsegu, v šol. letu 1943/44 pod kontrolo NOV in POS, v šol. letu 1944/45
pa zaradi domobranskih vdorov ni bilo pouka.
Okupatorskih učiteljev ni bilo.
Šolarska in učiteljska knjižnica sta bili o priliki bivanja fašistov skoraj popolnoma uničeni.
Okupator ni izvajal preselitev, pred partizani je pobegnila ena družina s štirimi otroci v Italijo. V
italijansko internacijo so bili odpeljani trije otroci. Vrnili so se vsi. Med boji z Nemci je bil ubit en
otrok, po nesreči z orožjem pa štirje otroci.
Učitelji so ostali na svojih mestih do roške ofenzive. V internacijo so bili odpeljani šol. Upravitelj
Ivo Mihelič in učitelji Gajser Bogica, Košuta Helena in Winkler Venceslav. Učiteljica Šeme Roza
je bila obsojena na dosmrtno ječo.

2.9. Interv ju z up ok o jenim i u či teljicami
Učenci in učenke od 1. do 5. razreda so postavljali vprašanja trem upokojenim učiteljicam. Vse tri
so svojo službeno dobo, 35 in več let, zaključile na PŠ Krka.

1. S čim ste kurili?

Kurili so v pečeh, ki so bile narejene iz modulov, z drvmi. V učilnici ena in tri. V učilnici dve je
stala zidana peč iz opeke, hodnik pa ni bil ogrevan, zato je bilo zelo mrzlo. Učenci se niso
preobuvali v copate, po tleh so imeli ladijski pod. Pod so enkrat na leto ribali, dvakrat na leto pa
ga pometli.

2. Kakšne so bile učilnice?

Prostori so bili tako kot danes majhni. Dopoldne je potekal pouk za osnovno šolo, popoldne pa
pouk nižje gimnazije. Imeli so dve učilnici in jedilnico.

3. Kakšna je bila malica?

Zlasti po drugi svetovni vojni so vaške mame spekle domač kruh in ga dale v šolo. Preko
paketov UNRA – mleko v prahu, sir, maslo in moka, so se prehranjevali brezplačno.
Malicali so v Opaldarčkovi gostilni – včasih je bila občinska hiša, kasneje jo je krški župnik kupil
za stanovanja učiteljev.

4. Kako ste bile učiteljice oblečene?

Takoj po drugi svetovni vojni je bila ga. Matilda oblečena v haljo, ki so jo oblekli preko obleke.
Kasneje pa so bile učiteljice oblečene podobno kot danes, odvisno od mode in načina oblačenja v
času njihovega službovanja.

5. Ga. Cveta, vi ste doma iz Podbukovja, torej ste bili učenka te šole?

Tako je. Na začetku, klopi so bili črnilniki, učila me je tov. Šolmajerjeva, ki me je za kazen po
rokah. Po vodo smo hodili z umivalnikom v Loko v Krko. Od začetka je bilo stranišče na
štrbunk.
Spomnim se tudi tov. Vide Gorjup, tov. Zibelnikove, tov. Rozman. Učiteljice smo ogovarjali s
tovarišica.
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6. Kakšni so bili zvezki in papir? Kam so učenci pisali?

Ga. Matilda je povedala, da je bil papir slabe kvalitete, zato niso mogli pisati s peresniki, ker je
črnilo preveč zalivalo papir. Zvezki so bili slabe kvalitete, prav tako radirke, besede so zato črtali
in jih ponovno napisali. Po vojni so uporabljali stare škrnicle, ker ni bilo papirja. Ga. Matilda je
kot šolarka na Štajerskem hodila v nemško šolo, tam niso smeli govoriti slovensko, samo nemško.
Na Dolenjskem pa so bile šole slovenske, tudi v času vojne se na Krški šoli ni poučevalo v tujem
jeziku, pouk je potekal ves čas v slovenskem jeziku, poučevali so slovenski učitelji.

7. Katere predmete ste poučevale v šoli?

Prirodopis, zgodovino, naravo, družb, matematiko, slovenski jezik, telovadbo, glasbo, risanje,
tako kot današnje učiteljice poučujejo vas, le da so se nekateri predmeti malo drugače
poimenovali, npr. prirodopis je danes naravoslovje in tehnika. Gospodinjstvo je bilo samo v višjih
razredih. V hodniku v niši je bil štedilnik kjer so po vojni otroci sami kuhali malice.
Poučevale smo tudi v kombiniranih razredih, učile smo dopoldne in tudi popoldne.

8. Ali so bile šole okrašene?

Za božič ne. Za novo leto in dedka mraza pa smo šolo okrasili.

9. Kako so otroci hodili v šolo?

Peš so hodili celo z Vrhe, Laz, Korinja, Ravnega Dola, Hočevja, v šolo so prišli čisto mokri, Tov.
Matilda je nosila rezervne žabe od svojih otrok, potem so imeli rezervno obleko, mokro so dali
na peč, da se je za domov posušila.

10. Kakšne so bile mize in klopi?

Mize so bile lesene, bile so rumene, brez pasu, noge so bile iz lesa. Tudi stoli so bili leseni, brez
kovine.
Po vojni, je povedala ga. Matilda, so klopi iz šole dali v župnišče, ker so iz današnje tovarne, ki
več ne obratuje, pripeljali nove table, klopi stolčke. Vsa nova oprema je bila v novi šoli, ki so jo
leta 1953 začeli graditi, vendar niti en dan ni bilo pouka v njej. Novo šolo so naredili z delom
krajanov, tudi otroci so hodili pomagat delat k novi šoli.

11. Kakšne luči ste imeli na šoli?

Luči so bile v obliki buče, še prej pa so uporabljali samo žarnice.

12. Ali ste telovadili na igrišču?

Igrišče je bil nekoč šolski vrt, gojili so solato, zelenjavo.

13. Koliko otrok je bilo na šoli?

Različno: 80, 60. Ga. Matilda je imela v prvem razredu tudi 32 otrok. Kasneje je bilo tudi manj
otrok.
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14. Ali so učenci pozabljali naloge?

Učenci niso pozabljali naloge. Če so nalogo pozabili so bili kaznovani. So jih zaprli, da so po
pouku delali domačo nalogo.

15. Kaj ste poučevale?

Ga. Ada vse od 1. do 4. razreda. Ga. Matilda je učila vse predmete, kombinacije, celo višjo
stopnjo. Tov. Gosakova je vpeljala delno kombinacijo npr. slo in mat je učila kot čisti pouk v
prvem razredu, ob pol desetih je prišel še drugi razred. Ga, Cveta je učila tretji razred, drugi, prvi,
kombinacijo.

16. Ali ste bile stroge?

Da. Bile smo stroge, hude. Tovariš inšpektor je prišel na kontrolo, zato je moral pouk potekati po
načrtu in je bilo treba predelati zastavljeno snov. Učenci so morali delati. Od začetka otroci niso
znali držati svinčnika.

17. Kakšne kazni ste uporabljale?

Kdor je nagajal je moral ostati po pouku v šoli, ta kazen se je uporabljala največkrat. Za ušesa ali
lase, pa kakšna klofuta. Najmanjkrat so bili tepeni. Šiba novo mašo poje, so rekli takrat ko je
učitelj še uporabljal šibo.

18. Ali so učenci delali plakate?

Plakati so bili o temah o katerih so se učili. Imeli so veliko učil. Ni pa bilo računalnika.

19. Ali ste imeli odmore?

Odmore smo imeli tako kot zdaj.

20. Ste šli na kakšen izlet, v muzej…

Da, npr. v muzej Grad Brežice, na končni izlet, nismo pa hodili v gledališče.

21. Kateri predmet so imeli učenci najraje?

Najraje so imeli telovadbo oz. športno vzgojo in malico. Igre z žogo so imeli najraje. Ga. Matilda
se spomni, da ko so bili na izletu na Polževem leta 1976, je bil zvečer v Posočju močan potres.
Čuden dan je bil, ves dan je bilo črno, dol je tiščalo, zvečer je bil potres v Posočju. Učenca
Špendala so morali v šajtrgi pripeljat s Polževega.

22. Kateri predmet je bil v četrtem razredu najtežji?

V četrtem razredu je bil najtežji predmet MAT, odvisno od tega kaj je komu ležalo.

23. Ali ste delali pri pouku poizkuse, se igrali?

Poizkuse v glavnem niso delali, iskali so rastline o katerih so se učili. V šoli se niso igrali, razen v
mali šoli.

24. Katera pisala ste uporabljali?

Pisali smo s peresniki, svinčniki - mehki, učenci so uporabljali barvice, flumastrov od začetka po
vojni ni bilo.
Dedki, babice in otroci so nabirali zelišča. Kmetijska zadruga jih je odkupila, potem so v trgovini
kupili svinčnik, zvezek, radirko. Nabirali so materino dušico, tršliko, smukal robido, lesko.
Trgovina je bila pri Zabukovcu, gostilne ni še bilo. Kasneje bila gostilna pri Boršniku, Rebolju,
kjer je ustavljal avtobus, zjutraj je peljal v Ljubljano in popoldne nazaj.
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25. Ali ste pripravili novoletni bazar?

Ne, bazarja nismo poznali. Otroci so kupili darilo, ga zavili in v šoli žrebali, tako so se obdarovali,
da so zamenjali darila. Ga. Ada je napisala nekaj prošenj različnim naslovnikom, tako so dobili
denar, da je darila nosil dedek Mraz. V tovarni so dali ostanke blaga katere so porabili za darila.

26. Kako so bili učenci oblečeni?

Otroci so morali biti čisti, čeprav zakrpani in skromno oblečeni. Morali so imeti čista ušesa – po
drugi svetovni vojni. Pozneje so bili oblečeni podobno kot danes. Meso so jedli samo za božič in
veliko noč je povedala ga. Matilda, to je bilo takoj po vojni.

27. Kako so bili učenci opremljeni za športno vzgojo?

Oblečeni so bili tako kot pri pouku. Kros so tekli do Gradička ali v gozdu, , sankali so se v Loki,
enkrat so sanke celo ušle v Krko, učenci so pa pravočasno skočili s sank. Imeli so še kolebnice,
žoge.

28. Koliko ur pouka so imeli učenci na dan?

Ponavadi štiri ure pouka, četrti razred pa je imel dvakrat po pet ur.

29. Kaj ste imeli obešeno po stenah?

Po stenah so viseli izdelki tako kot zdaj, od začetka manj. Imeli so celo zbirko mineralov, ker je
bila na Krki nižja gimnazija. Potem so to zbirko odnesli na matično šolo.

30. Ste imeli kakšne posebne navade, pravila?

Otroci vstali ko so učitelji prišli v razred. Učitelja so spoštljivo pozdravljali, ko so se srečali na
vasi. Bili so pridni, pomagali so drug drugemu. Vsa Krška dolina je bila lepo obdelana, ni bilo
traktorjev, vozile so krave in konji. Otroci so pridno pomagali doma pri delu in spoštovali
starejše.
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2.1 0. J osi p Jurčič – u čen ec šo le n a K rk i
Jožek je že kot otrok vlekel na ušesa pripovedi starih ljudi,
zlasti svojega deda Jožeta Jankoviča, ki je bil zelo razgledan
mož in mu pripovedi ni nikoli zmanjkalo. Poslušal je
pripovedi vaških modrijanov in posebnežev, ki so hodili k
njegovemu očetu na frakel žganja. Vse si je zapomnil.
Pričel je hoditi v šolo na Krko. Obiskoval jo je v letih
1851–1855. Učil jih je stari učitelj »Harduna«, kot so ga
imenovali otroci, seveda kadar jih ni slišal. Prvo leto se mu
šola ni preveč dopadla. Za Jožka in njegovega muljavskega
vrstnika Matička je bil bolj zanimiv gozd, skozi katerega sta
hodila v šolo, saj je bil poln raznovrstnih zanimivosti,
ptičkov in njihovih gnezd, martinčkov, zelencev, polhov,
polžev in še in še. V šoli pa sta namesto črk na tablice, ki so
jih imeli namesto zvezkov, raje risala ptičke, hišice,
možičke. Kadar pa se je približal Harduna, je bil potreben
le poteg z rokavom in vse je bilo zbrisano. ko so drugi
Slika 10: oglje, Aljaž 4.r
glasno brali iz bukvic molitvice, je poslušal in se jih vse
zapomnil na pamet. Po enem letu šole so komisijsko
ugotavljali, koliko se je naučil. Komisija so bili oče, ki je bil sam nepismen, ded, ki je bil pismen in
zelo razgledan, in dve leti starejša sestra. Dajo mu molitvenik in pokažejo, kaj naj čita. Jožku je šlo
branje odlično, ker je tisto stran znal na pamet. Vendar nesreča nikoli ne počiva, sestra opazi, da
črk sploh ne gleda in tudi knjigo drži narobe. Seveda to pove tudi ostalim. Oče reče: »Dobro, za
pastirja ne rabiš niti pisanja niti čitanja!« Vendar se s tem ni strinjal ded in je s svojo trmo dosegel
sklep, da bo eno leto pavziral. V tem času ga bosta on sam in sestra naučila brati in pisati in gre
potem ponovno v šolo. Drugo jesen je šel ponovno v šolo na Krko. Opustil je preučevanje
gozdnih zanimivosti, se posvetil učenju in postal odličnjak vse skozi, tako na Krki kot kasneje v
Višnji Gori in Ljubljani. Leta 1855 so ga vpisali na normalko, dve leti pozneje pa je prestopil v
gimnazijo. Ker je prvo leto na gimnaziji končal z odliko, je bil na priporočilo krškega župnika
Franca Pevca sprejet v Alojzijevišče kot brezplačni gojenec. Tam je postal njegov pokrovitelj
prefekt in kasnejši ravnatelj, Prešernov prijatelj in pesnik Kranjske čebelice, Jurij Grabnar. Razen
njega mu je bil očetovski prijatelj tudi prefekt Janez Gnjezda.
Kot četrtošolec gimnazije je Josip Jurčič leta 1861 pričel javno pisateljevati. V slovenski literaturi
je bilo še zelo malo napisanega, le nekaj nabožnih povesti. Podrobno je proučil Levstikovi deli
Napake slovenskega pisanja in Popotovanje od Litije do Čateža ter sprejel za svojega njegov
nauk: »Slovenskim pisateljem se je od preprostega naroda učiti, a ne po tujih zgledih in svoji glavi
pisati.«
Že leta 1863 je izšlo njegovo delo Spomini na deda in naslednje leto povest Jurij Kozjak. Nato so
drug za drugim sledila dela Jesenska noč med slovenskimi polharji, povesti Domen, Tihotapec,
Urban Smukova ženitev, Kloštrski žolnir, Hči mestnega sodnika, Golida, Dva brata, Grad Rojine.
Dela je kot nadaljevanja objavljal v Janežičevih Večernicah in v Vestniku. Že iz tega vidimo
obširno literarno delo dvajsetletnega mladeniča. V slovenski vili je objavil povesti Dva prijatelja in
Jurij Kobila, v katerem opisuje slovenskega reformatorja. Spisati tako povest je bilo za tisto dobo
zelo drzno dejanje. Učitelj verouka je zahteval zanj ostro kazen. Kaznovan sicer ni bil, pač pa je
dobil nelepo zrelostno spričevalo.
Seznanil se je s Franom Levstikom, ki mu je postal prijatelj, pa tudi najostrejši kritik.
V tisti dobi je bilo pisateljevanje zelo slabo plačano, tako da so takrat pisatelji pisali bolj za narod
kot za denar. Jurčič je kljub plodnemu pisateljevanju ves čas živel v pomanjkanju. Po opravljeni
maturi leta 1865 je odšel na Dunaj, kjer je študiral klasično jezikoslovje. Na Dunaju je dobesedno
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stradal. Fran Levec o tem piše: »Od devetnajstega do triindvajsetega dne decembra 1867 sva
živela ob enem samem guldinarju, pa še tisti je bil na posodo vzet.«
Prav v tistem času je nastajal roman Deseti brat. Brati roman je bilo takrat pregrešno dejanje, kaj
šele pisati roman. Sledila je povest Sosedov sin, pričel je z romanom Cvet in sad, ki pa je izšel šele
10 let kasneje.
Leta 1868 se je z Dunaja preselil v Maribor kot pomočnik uredniku Slovenskega naroda rojaku
Ivanu Tomšiču. Čez dve leti se je vrnil na Dunaj in pridno sodeloval pri Stritarjevem Zvonu. Leta
1871 je umrl urednik Slovenskega naroda Tomšič. Josip Jurčič je za njim prevzel uredništvo,
naslednje leto pa se je s Slovenskim narodom preselil v Ljubljano. Od tedaj je bilo njegovo delo
nerazdružljivo povezano s tem listom in z vsakim napredkom v takratnem političnem, literarnem
in socialnem delovanju Slovenije. Postal je napreden časnikar, ki je s svojim »Narodom« budil
narodno zavest, boj proti ponemčevanju in negoval lepoto slovenskega jezika in kulture. »Narod«
je bil večkrat cenzuriran in zaplenjen od avstrijskih oblasti, on pa kot
njegov urednik kaznovan, vendar ni odnehal.
Poleg svojega uredniškega dela in prej omenjenih del je spisal še veliko
romanov in povesti. Naj omenim le še nekaj (tokrat manj znanih) del:
Slovanski svetec in učitelj, Kako je Kotarjev Peter krompir kradel, Pravda
med bratoma, Telečja pečenka, Šest parov klobas, Po tobaku smrdiš, Pipa
tobaka. Pisal je tudi pesmi, a jih skoraj ne poznamo. Poleg vsega
navedenega je bil tudi urednik Ljubljanskega zvona, aktiven pri organizaciji
Slovenskih taborov, odbornik mesta Ljubljana itd.
Fran Levec je ob njegovi smrti 3. maja 1881zapisal: »Ne bodem opisoval
njegovega blagega, odkritosrčnega, do skrajne meje požrtvovalnega značaja.
Kot sin, brat in prijatelj je bil Jurčič vzoren človek. Ne bom obširneje
Slika 11: oglje, Iza 5.r
govoril o njegovem literarnem delovanju, saj vsi prebridko čutimo izgubo, ki
nas je v leposlovju zadela z njegovo smrtjo. Našel je mnogo posnemovalcev, a nobenega vrstnika.
Ne bom vam pravil, kaj sta žurnalistika, kaj naše politično delovanje izgubila s tem izrednim
talentom. Zapustil je za seboj veliko praznino. pravijo, da je vsakega človeka lahko nadomestiti.
Mogoče! Toda Jurčič še ni našel namestnika. Telesno neznatnega, sedemintridesetletnega moža, a
duševnega velikana je položila neusmiljena smrt v hladno zemljo.«
Zelo sem ponosen, da sem Jurčičev sorodnik, mislim, da upravičeno. Nanj pa je lahko ponosen
tudi ves slovenski narod in šola na Krki, na tega svojega učenca.
Zapisal: Ciril Jurčič,
pranečak Josipa Jurčiča
Ko smo lani obiskali Mladinsko gledališče v Ljubljani, smo si ogledali še Navje, kjer je pokopan
Josip Jurčič.
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2.1 1 . Knji ga rekord ov
Ob praznovanju 200-letnice šole smo iskali najstarejše osebe in predmete povezane z našo šolo.
Tukaj so rezultati.

Najstarejša še živeča učenka šole:

ROZA MESTNIK – Štefkova mama iz Znojil
6. decembra 2008 je izpolnila 98 let.

Najstarejša še živeča učiteljica, ki je učila na
šoli:
ANTONIJA ZIBELNIK – stara 84 let,
na Krki je učila od 1953/1954 do 1955/1956.

Najstarejši dokument:

IZPUSTNICA – HABJAN FRANC, 26. marec 1903,
sedanji lastnik Ivan Seliškar.

Najstarejši zvezek:

VIKTOR KOŠČAK, šolsko leto 1939,
sedanja lastnica Renata Kutnar.

Najstarejša šolska potrebščina:
šolska torbica, stara 42 let,
lastnik Jože Godec.

Najstarejši učni pripomoček:

ZEMLJEPISNI ATLAS KRALJEVINE SHS iz leta
1923,
lastnik J. BRADAČ.

Najstarejši učbenik:

OSNOVNI POJMI ZEMLJEPISA iz leta 1938,
lastniki Vidmarjevi s Krke.

Najstarejša fotografija :
iz leta 1929,
lastnik Peter Zupanc.
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2.1 2. Znak šo le
Ob visokem praznovanju smo poskušali poiskati znak šole. Narisal ga je Janez Meglen, učenec 7.
razreda OŠ Stična. Predstavlja netopirja, krško postrv in človeško ribico.
Že Valvazor je opisoval krško postrv: »Med gradom in vasjo Krka izvira izpod hriba Krka. Njen
izvir tvori globok in neizmeren, a z ribami, zlasti s postrvmi bogat kotel.«
V Krški jami prezimujejo netopirji, veliki in mali podkovnjaki. Njihov življenjski prostor je
vsebolj ogrožen, tudi v jami jih vedno manj prezimuje. Ravno iz tega razloga ni več koncerta
Božični odmev v Krški jami.
Človeška ribica je avtohtona prebivalka kraškega sveta. Valvazor je opisoval tudi to, zmaju
podobno žival, brez oči…, ki so jo opazili v okolici Stične. Je znana prebivalka naših jam, Krške
in jame Poltarice.

[stran 23]

TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA

2.1 3. Sv eča na prired i tev
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3. ZAKLJUČEK
Ugotovili smo, da je brskanje po »podstrehi« zanimivo. Spoznali smo, da so bile tudi babice in
dedki otroci, kot mi. Igrali so se zanimive igre. Drugače so bili kaznovani. Kazni so bile stroge.
Večkrat so bili lačni kot siti. Danes poteka pouk veliko drugače. Veliko pravic imamo. Nekaj se
pa ni spremenilo niti v 200 letih. Še vedno se je potrebno učiti, lepo pisati, računati, brati…
Spoznali smo, da je preteklost lahko zanimiva. Če jo poznamo, jo lahko primerjamo s sedanjostjo.
Dragoceni vir informacij so starejši ljudje, stari predmeti, listine, kronike…
Menimo, da smo dobro zastavili našo nalogo, saj se nam je to že potrdilo na praznovanju Gospe
šole. S tem smo dosegli svoj namen. Iz izkušnje praznovanja 200 letnice smo ugotovili, da se
obiskovalci radi spominjajo svojih šolskih dni, jih podoživljajo, ko sedejo v šolsko klop. Opazili
smo, da tudi mladino zanima, kako je bilo nekoč v šoli.
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