
 
 
 
 
 

Katja PREZELJ 8.c, Laura RANT 8.d in Sabina TRPIN 9.c 
 

 
                         

 
 

Ročna dela v šoli nekoč 
 

Raziskovalna naloga 
 
 

 
 

 
 
 

Izbirni predmet VEZENJE 
Mentorica Damjana KAPLJA 

 
 
 
Železniki, april 2014   



2 
 

KAZALO 
 

KAZALO ............................................................................................................................................... 2 

POVZETEK ........................................................................................................................................... 3 

SEZNAM PRILOG ........................................................................................................................................ 3 
ZAHVALE ................................................................................................................................................. 3 

1 UVOD ........................................................................................................................................ 4 

2 TEORETIČNI DEL ......................................................................................................................... 5 

2.1 ŽENSKA ROČNA DELA ............................................................................................................................ 5 
2.2 NAJSTAREJŠI ZAPIS ............................................................................................................................... 6 
2.3 ŽENSKA ROČNA DELA IN UČITELJICE .......................................................................................................... 8 
2.4 UČNI NAČRT IZ LETA 1927 .................................................................................................................. 10 
2.5 SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ .................................................................................................................... 12 
2.6 UČNI NAČRT PO LETU 1931 ................................................................................................................. 12 

3 EKSPERIMENTALNI DEL – INTERVJUJI ............................................................................................. 15 

3.1 UVOD V INTERVJUJE ........................................................................................................................... 15 
3.2 INTERVJU Z GO. MARIJO PLEŠEC ........................................................................................................... 15 
3.3 POVZETKI OSTALIH INTERVJUJEV............................................................................................................ 18 

3.3.1 Intervjuji z upokojenkami ...................................................................................................... 18 
3.3.2 Intervjuji s srednjo generacijo ............................................................................................... 21 

4 UGOTOVITVE ................................................................................................................................. 23 

5 ZAKLJUČEK ..................................................................................................................................... 24 

6 VIRI ................................................................................................................................................ 25 

 

 

  



3 
 

POVZETEK  
 

 
Ročna dela so bila v šoli nekoč zelo pomemben predmet. V raziskovalni nalogi med 

drugim predstavljamo podroben učni načrt, ki smo ga pridobile iz arhivov Digitalne knjižnice 
Slovenije. Do 2. svetovne vojne so v podeželskih in meščanskih šolah velik pomen dajali 
znanju različnim praktičnim znanjem. 

S pomočjo intervjujev pa smo raziskale, kako je potekal pouk teh vsebin v času 
šolanja naših babic in mamic. 

Dobile smo zelo zanimive rezultate, ki so opisani v naši raziskovalni nalogi. Zbrale in 
poslikale smo tudi izdelke, ki so jih izdelale starejše občanke, ko so še posedale v šolskih 
klopeh.  

 
 

SEZNAM PRILOG 
 
Naslovna slika: avtorica Marija Lotrič, vezeni pav 
Slika 1: pleten prtiček 
Slika 2: avtorica Marija Lotrič, stenska obešanka 
Slika 3: primer vezene prevleke za blazino 
Slika 4: odsek slike iz časopisa Učiteljski tovariš 
Slika 5: odsek slike iz časopisa Učiteljski tovariš 
Slika 6: mašenje pletenih nogavic po starem 
Slika 7: krpanje vrečke za moko 
Slika 8: krpanje vrečke za moko od blizu 
Slika 9: avtorica Ana Trojar, prtiček za šolsko malico 
Slika 10: avtorica Ana Trojar, stenska obešanka 
Slika 11: intervju starejših občank v prostorih društva upokojencev 
Slika 12: intervju starejših občank v prostorih društva upokojencev 
Slika 13: intervju starejših občank v prostorih društva upokojencev 
Slika 14: avtorica Marija Bertoncelj. Kvačkan prtiček z vrtnico 
Slika 15: avtorica Marija Lotrič, prt 
Slika 16: avtorica Ana Trojar, vezen prt in prtička  

 

ZAHVALE 
 
Rade bi se zahvalile upokojenkam, ge. Mariji Plešec in mamicam za intervjuje. Naši 

mentorici ge. Damjani Kaplja, ker je za nas zbrala veliko gradiva, za nas organizirala intervju s 
starejšimi učenkami in nam s tem olajšala narediti raziskovalno nalogo.  
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1 UVOD 
 
Novost letošnjega šolskega leta na naši šoli je bila tudi ta, da se je na novo začel 

izvajati pouk izbirnega predmeta vezenja, kateremu smo se pridružile vse tri izdelovalke 
naloge. Kaj hitro pa smo potem izvedele še to, da je s strani naše učiteljice vezenja zaželjeno, 
da mé, kot najbolj zgovorne vezilje, naredimo raziskovalno nalogo, ki smo ji nato dale naslov 
Ročna dela v šoli nekoč.  

Letos smo v soboto 30. novembra na naši šoli imeli projektni dan, ki je potekal v 
okviru bližajoče se 200 – letnice šole. Na projektni dan v novembru smo se pripravljali tako, 
da smo za nekdanje učitelje, ki so bili povabljeni nanj, pri izbirnem predmetu vezenje naredili 
mošnjičke s koruzo. Zanje smo uporabile laneno platno in  jim izvezle rožico z marjetičnim 
vbodom.  

Mošnjičke so tudi včasih izdelovali, ker so jih rabili za shranjevanje drobnarij, kasneje 
pa kot denarnico za kovance. Prvotno so usnjene mošnjičke uporabljali za hranjenje tobaka 
za pipe. 

Na sam projektni dan so nas pri učnih urah spremljali tudi učitelji, ki so poučevali že 
naše očke in mamice. Urama izdelovanja mošnjičkov se je v učilnici za gospodinjstvo 
pridružila ga. Marija Plešec, s katero smo se dogovorili za kasnejše sodelovanje v raziskovalni 
nalogi.   

 
 
Hipoteze za našo nalogo so bile:  
 

a) Da so včasih imeli več pouka ročnih del v šoli kot danes ter, da je bila snov 
obvezna. 

b) Da fantje niso smeli obiskovati pouka ženskih ročnih del. 
c) Da je bilo material težko dobiti, ker je bilo premalo dostopnih proizvajalcev in 

zaradi pomanjkanja denarja. 
 
 

 
Slika 1  
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 ŽENSKA ROČNA DELA 
 

Rôčno délo je izdelek ali serija izdelkov narejenih na roke. Obsega vezenje, šiviljstvo, 
tkanje, klekljanje,  pletenje, pletarstvo, mizarstvo, suhorobarstvo, lončarstvo idr. V 
sodobnem času to pomeni tudi z uporabo sodobnih naprav in/ali elektronskih naprav. (vir 
slovenski etnološki leksikon) 

 

 
Slika 2 

 
Ročna dela delimo na ženska in moška ročna dela. Moška ročna dela so bila 

zahtevnejša in napornejša, potrebujejo veliko fizične moči ter niso nujno umetelno narejena. 
Pogosto gre za uporabne izdelke. Ženska ročna dela so manj naporna in so pogosto bolj 
okrašena. Za delo je potrebna natančnost in domišljija. Izdelki so lahko uporabni ali okrasni. 
V naši raziskovalni nalogi smo obravnavale predvsem ženska ročna dela: šivanje, vezenje, 
kvačkanje in pletenje.  

Ker je klekljanje potekalo v okviru čipkarske šole oz. obšolskih dejavnostih, in ker  je 
na našem območju že dobro raziskano, smo ga izpustile. 
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2.2 NAJSTAREJŠI ZAPIS 
 
Na internetnih straneh Digitalne knjižnice Slovenije smo našle najstarejši zapis o 

pouku ženskih ročnih del iz leta 1887. V listu za šolo in dom Učiteljski tovariš je bilo med 
drugim takrat napisano: 

 

Koliko je mogoče doseči pri pouku o ženskih ročnih delih na podlogi 
dejanskih izkušenj z ozirom na krajevne razmere, in kako naj se ta pouk 

uravna, da se ljudstvo zanj pridobi? 
 

Konferenčna razprava pri okrajnem shodu Kameniškega šolskega okraja v 
Domžalah v 27. dan jul. t. l.   Poročala Avgusta Klančar 

 
Razun navadnih predmetov morajo se učenke ljudskih šol tudi učiti ženskih ročnih 

del, kar je ženskej mladini v neprecenljivo korist. Saj bodo naše deklice enkrat hišne 
gospodinje; da pa bodo dobre, treba jih je vsestransko vzgojevati, in pri vzgoji gotovo ročna 
dela zadnjega mesta ne zavzemajo. Ravno ta pouk vadi in pospešuje pri dekliški vzgoji vse 
potrebne kreposti in lastnosti kakor: pridnost, snažnost, ljubezen do reda, varičnost in 
potrpljenje, kar je lepota in dika vsakej ženski. Kjer učiteljica v svojih učenkah zbuja veselje in 
ljubezen do ročnih del, tam deklice niso brez dela ter po vaseh, logih in po polji ne 
pohajkujejo, ampak porabijo vsak prosti trenutek za delo. Poiščejo si kak hladen, senčnat 
prostorček, ter se zabavajo se svojim delom. Da, še celo pastirice na paši vkup sedejo in 
pridno pleto nogavice ali kaj druzega ter za kratek čas tudi kako pesmico zapojo. To bi bila 
nravna ali moralična korist, katero nam urejen pouk v ženskih ročnih delih prinaša. Koliko 
nam pa še le v gmotnem oziru koristi! Cele vasi prislužujejo si svoj kruh se svojo pridnostjo in 
delalnostjo. Da pa bode pouk v ženskih ročnih delih plodonosen, pa mora biti dobro urejen. 

 
 Prvo nam je vedeti, kaj pravi o tem učni načrt za dvorazredne ljudske šole. Le-

ta se glasi: »Učna svrha: Znati vsa ženska ročna dela v navadnem domačem življenji. Učna 
tvarina: Kvačkanje in pletenje; izdelovanje nogavic, pripletanje in vpletanje, krpanje pletkov; 
zaznamovanje, šivanje, krojenje perila, krpanje perila. – Pouk v ženskih ročnih delih spremlja 
naj vedno poučevanje o tvarinah, koja se rabijo.« Namen pouka v ženskih ročnih delih je 
torej, deklice učiti in uriti v vseh delih, katera ženska potrebuje v hišnem življenji. Učna 
tvarina razdeliti se mora na razrede oziroma oddelke. Pouk v ženskih ročnih delih začne se v 
prvem razredu, 2. oddelku in sicer poučuje naj se tu kvačkanje. 

 
 Kakor pri drugih predmetih, tako je tudi pri ženskih ročnih delih vkupni pouk 

jako potreben, to je namreč oni, pri katerem se učenke jednega razreda v istem času 
jednacega dela uče. Tako vkupno poučevanje prihrani učiteljici dosti truda, še več pa drazega 
časa in učenke vnema bolj k delu, ter jih spodbada k marljivosti. 

 
 Vidi se iz tega, da pouk v tem predmetu učiteljici napravlja prav veliko skrbi in 

sitnosti. Kjer imajo posebne učiteljice za ženska ročna dela, kakor v našej sosednej deželi 
Štajerskej, tam je mogoče, da se natančno ravna po nadrobnem učnem načrtu in da se tudi 
doseže učni smoter. A ker mi nismo tako srečni, treba bi vender najprej bilo šolski red tako 
sestaviti, da bi bil ročnim delam odločen tak čas, kateri je temu predmetu najpripravnejši. To 
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se ve, da se zahteva najprej tak dnevni čas, da se dela izvršujejo pri vsakem vremenu in v 
vsakem letnem času, brez škode za oči. Prizadevanje učiteljic bi bilo drugič podpirati s tem, 
da tudi krajni šolski svet skrbi, da bi se stariši, ki svojih otrok o pravem času v šolo ne puste, 
opominjali ali še celo kaznovali. Ako pri vzgoji otrok šola in domača hiša izpolnujeta svojo 
dolžnost, potem – pa tudi le potem je upati, da se bode tudi v tem za žensko mladino 
neobhodno potrebnem predmetu doseglo, kar se o njem pričakuje. * 

 
 

*opomba: besedilo je citirano iz članka v Učiteljskem tovarišu iz leta 1887 (podrobneje – glej viri) 

 
 

 

 

Slika 3 
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2.3 ŽENSKA ROČNA DELA IN UČITELJICE 
 

 
Slika 4 

Učiteljski tovariš, v Ljubljani, 23.februarja 1922, št.8, Leto LXII. 
 

Ženska ročna dela in učiteljice  

(Reforma pouka ženskih ročnih del.) 
Odločiti se moramo ali naj goji osnovna šola ročno delo za luksus – ali za praktično 

življenje, v povzdigo narodnega gospodarstva.  Ako se odločimo za prvo – tedaj ostanimo pri 
naši stari šabloni; ako si izberemo pa drugo, tedaj začnimo pouk v ročnih delih reformirati. 
Potem moramo storiti sledeče: 

1. Izobrazba učiteljic  ročnih del se mora popolnoma preustrojiti 

2. V osnovne šole se mora uvesti nov učni načrt za ročna dela 

3. Pouk v ročnih delih se ne sme bagatelizirati in zapostavljati. Glede izobrazbe učiteljic ženskih 

ročnih del naj omenim, da se mora njih izobrazba razširiti in poglobiti, da bodo obvladale 

svojo nalogo praktično in teoretično. Zahteva naj se večja splošna izobrazba, temeljito znanje 

metodike in vzgojeslovja. 

Ne mislim pa tukaj učiteljišča, ker ako obiskuješ učiteljišče, si pač učiteljica osnovne 
šole za posamezne predmete, a ne moreš si pridobiti toliko strokovnega znanja poleg 
drugega študija, da bi bila praktična učiteljica ženskih ročnih del in gospodinjstva. 

Ročno delo se na ženskem učiteljišču goji kot nek privesek, ki jemlje drugim študijam 
dragoceni čas. Zato bi mi rabili za učiteljice ženskih ročnih del posebnih šol, kjer bi se jim 
nudila poleg splošne izobrazbe, še strokovna in praktična. Zahtevalo bi se naj kot pred 
izobrazba 4 meščanske razrede, potem dve leti strokovne šole s praktično in teoretično 
pripravo ter eno leto gospodinjskega tečaja. Zahtevali bi zanjo dovršeno učiteljišče in potem 
eno ali dvoletne tečaje, ker le tako splošno, vzgojno in strokovno izobražene učiteljice nam 
bodo lahko visoko gospodarsko izobrazile narod.  

Premišljevati bo treba o novem učnem načrtu za ročna dela. Kaj se naj poučuje? 
Nogavice že moramo plesti, a misliti nam bo treba, če je kvačkanje potrebno. Potem pa tista 
krpa z veliko in malo abecedo! Je to potrebno? Mislim, da ne! Namesto abecede raje 
delajmo narodne vzorce. Danes nekdo več ne zaznamuje perila s križci, učimo jih 
zaznamovati na lažji in hitrejši način. 

Šivanje naj se uči na praktičnih rečeh, da ne gubimo dragega blaga; šivajo naj 
predpasnik, srajco, spodnjo jopico, otroško srajčko in kaj sličnega na teh predmetih, se naj 
nauče različne šive, ter naj vsakega okrasijo na drug način. 

Vsaka deklica pa mora vse, kar šiva sama prirezati, ker nikdar se tega ne nauči, če ji 
učiteljica prireže. Tudi bi morala vsaka učiteljica risati različne kroje perila. Vsaka šola naj bi 
imela svoj šivalni stroj in vsaka učenka naj bi znala šivati na njega. Mašenje in krpanje bi se 
seveda ne smelo pozabiti. 
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Po mojem, ne merodajnem mnenju, bi se naj kvačkanje opustilo, nima mnogo 
praktičnega smisla. Kaj če bi se v naših šolah poučevalo kleklanje? Svetovno znane so idrijske 
čipke, imenujmo jih slovenske čipke – ter poučujmo v celi Sloveniji kleklanje, gojitev lanu, 
predimo sukanec za kleklanje doma in nova panoga narodnega gospodarstva je otvorjena. V 
kleklanju naj bi se prirejali poučni tečaji tudi za odrasle. V Ljubljani imamo osrednji zavod za 
žensko domačo obrt – to je daleč. Jaz bi želela, da bi bila cela Slovenija deležna tega 
blagoslova, ki bi postal pri sprotni reklami nov vir blagostanja.  

Pouk ženskih ročnih del se ne sme bagatelizirati in zapostavljati. To se godi na ta 
način, da se učiteljice silijo razen svojega razreda poučevati tudi ženska ročna dela na celi 
šoli. Na dekliških šolah bi se lahko prepustil pouk v tem predmetu učiteljcam a na 
večrazredni mešani šoli misli, da ne. Učiteljica ima že itak mnogo posla v svojem razredu, a 
po pouku svojega razreda prevzeti še en predmet v večih razredih. Tega nikdar ne stori s 
svežimi močmi. 

Človek ni stroj, ki se namaže in potem zopet gre. Skusila sem to razmerje. Poučevala 
sem na trirazrednici drugi razred, a povrhu še drugo, tretje, četrto, peto, šesto, sedmo in 
osmo šolsko leto v ženskih ročnih delih. 

Potem je bil župnik celo leto bolan in ni prišel v šolo, pa smo še njegove ure 
poučevali. 

Zdaj pa preračunajte, koliko ur je to bilo in še pridenite tri nemške ure. Zdržala sem 
sicer, a danes čutim posledice. Ako je učiteljica  tako vprežena mislite, da to koristi pouku 
ženskih ročnih del? Ko ona vidi kako se omalovažuje gospodarsko tako važen predmet, da 
mora ta pouk opravljati, šele po svoji vsakdanji nalogi, izgubi veselje, izgubi smisel za važnost 
tega pouka – in uspehi so taki, kot smo jih imeli in jih še imamo. Zato rečem, pouk v ženskih 
ročnih delih se mora reformirati, a želeti bi bilo na malo drug način kot se ga je začelo.  

M. G.* 
 
 

*opomba: besedilo je citirano iz članka v Učiteljskem tovarišu iz leta 1922 (podrobneje – glej viri) 
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2.4 UČNI NAČRT IZ LETA 1927 
 
V glasilu Učiteljski tovariš iz leta 1927 pa smo našle celotni učni načrt za ŽENSKO 

ROČNO DELO za osem šolskih let: 

 
Slika 5 

 
Načrt je sestavilo »Društvo učiteljic v Ljubljani« na svojem rednem občnem zboru dne 

27. decembra 1926. 
 
Smoter. Razvijanje obče spretnosti in vaje v uporabljanju orodja z izdelovanjem 

predmetov, ki vadijo oko in smisel za oblike, obrazujejo voljo za delo in cenjenje dela vobče, 
izpodbujajo samodelavnost in pazljivost, navajajo na marljivost in vztrajnost, na red, točnost 
in čistočo, pripravljajo na praktično uporabljanje dela v življenju. Posebno pozornost je treba 
obračati na narodno ornamentiko.  

 
1. šolsko leto: 

1) Šivanje: gobelinski vbod: a) debel papir b) na debelo blago. Uporaba na poljubnih 

predmetih. 

2) Kvačkanje: ovijanje prejice na prst; začetek dela; povlačenje prejice s kvačko. Izdeluje 

se verižna neovita in enkrat ovita pentlja. Uporaba na predmetih. Material bel in 

debel. 

 
2. šolsko leto: 

1) Šivanje na debelem platnu z modrim ali rdečim bombažem, in sicer: redki šiv, prešiv, 

zručanjen obrobek in obšiv. Uporaba na predmetih. 

2) Kvačkanje: dvakrat ovita pentlja in luknjice. Lahek vložek ali čipke. 

3) Pletenje: osnutek-desna in leva pentlja, skrajna pentlja. Uporaba n. pr. Umivalna 

krpica. 
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3. šolsko leto: 
1) Šivanje: a) križni vbod na juti(narodni motivi). Uporaba n. pr. Torbica, prtiček, 

blazinica za šivanke itd. b) obrobljanje robca z navadnim robom in zaznamovanje s 

črkami.  

2) Kvačkanje: težji vzorci. 

3) Pletenje: naroke in otroške nogavice. Material bel in debel. 

4. šolsko leto:  
1) Šivanje: a) predpasnik. 

2) Zankanje: zobčki z debelo prejico.  Uporaba po predmetih. 

3) Kvačkanje: težji vzorci. 

4) Pletenje: moška nogavica. 

5. šolsko leto: 

1) Šivanje: a) srajca z zankanjem; b) robec z živim robom. 

2) Pletenje: ženska nogavica: podpletanje in mašenje. 

3) Kvačkanje: težje čipke in vložki. 

6. šolsko leto: 
1) Šivanje: a) prevleka s preprostim belim vezenjem, ali s kvačkani vložki in gumbnice. b) 

srajca s preprostim vezenjem. 

2) Pletenje: ženska nogavica, podpletanje in mašenje. 

7. šolsko leto: 
1) Šivanje: Risanje in prikrojevanje ženske srajce in hlač. 

2) Šivanje s strojem in na roko ženske srajce in hlače; izdela še en preprost perilni kos. 

3) Zankanje in belo vezenje. 

4) Krpanje perila in mašenje nogavic. 

8. šolsko leto: 
1) Šivanje enostavnih oblek in bluz z raznimi narodnimi motivi. 

2) Šivanje kombinež. n. pr. životek in hlače ali kak drug perilni kos. 

3) Krpanje perila in mašenje nogavic. 

Načrt se prilagodi krajevnim razmeram. Utemeljeni izpreminjevalni predlogi se bodo 
po možnosti upoštevali, ako jih podpisano društvo prejme vsaj do 1. februarja tega leta. 

 
Društvo učiteljic v Ljubljani. 1. državna dekliška šola pri Sv. Jakobu.* 
 

*opomba: učni načrt je citiran iz članka v Učiteljskem tovarišu iz leta 1927 (podrobneje – glej viri) 
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Slika 6 

 

2.5 SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ 
 
Po vzoru tega učnega načrta v Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani izvajajo učno 

uro iz leta 1926 »Prišijmo si gumb!«  
 
 
Opis učne ure: 
 

»Naučite učence, predvsem deklice, prati, likati, krpati nogavice in obleko, prišivati 
gumbe, šivati perilo in lepe srajce…« 

Pouk ročnih del je bil v šoli zelo pomemben, saj so učenci pridobili mnoga koristna 
znanja za vsakodnevno življenje. Pri tem predmetu je bila pomembna tudi vzgoja marljivosti 
in vztrajnosti, učence so navajali na red, točnost in čistočo. Pri pouku ročnih del so se deklice 
naučile šivati in krpati oblačila, vesti, plesti in kvačkati, dečki pa so se učili pletenja košar iz 
vrbovih viter in drugih koristnih reči. Učna ura ročnih del: »Prišijmo si gumb!« temelji na 
starih učnih načrtih, učbenikih, pedagoški literaturi in ustnih virih. Postavljena je v leto 1926, 
v čas Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Udeleženci učne ure se spoznajo z osnovnimi 
značilnostmi šolstva v tem obdobju, z disciplinskim redom in vzgojnimi metodami, spoznajo 
šolski predmet ročnih del in se naučijo osnov šivanja-prišijejo si gumb. Izdelek odnesejo 
domov v spomin na obisk muzeja.* 

 
*opomba: opis učne ure je citiran iz Brošure pedagoških programov (podrobneje –glej vir 

 

 

2.6 UČNI NAČRT PO LETU 1931 
 
 
Na sestanku »Društva učiteljic«, dne 8. marca 1931, so se izrazile učiteljice o potrebi 

boljšega, zlasti podeželskim razmeram bolj primernega učnega načrta za ženska ročna dela. 
Zato se je na pobudo nekaterih tovarišic v nedeljo, dne 17. maja, v Ljubljani sestala skupina 
članic iz raznih tipov šol, ki je sestavila nov načrt, katerega spodaj priobčujemo — z željo, da 
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ga tovarišice natančno premotrijo in nam pošljejo svoje eventuelne spreminjevalne predloge 
in to najkasneje do junija 1931.  

 
1. šolsko leto:  

1) Šivanje: Razni enostavni vbodi na debel papir ali na debelo blago.  
2) Uporaba na praktičnih predmetih.  
3) Prišivanje gumbov.  
1) Enostavno mašenje na krpah.  
2) Kvačkanje: Ovijanje prejice na prst; povlačenje prejice s kvačko; verižna, gosta (nizka) in 

visoka petlja (enkrat ovita — stebriček).  
3) Uporaba na predmetih. Material bel in debel. 
4) Opomba: Pletenje naj odpade, ker je težje in v zdravstvenem oziru nepriporočljivo,  
5) ker prehitro utruja živce; hkrati je dolgočasno.  
6) Šivanje je samo nadaljevanje dela, s katerim se bavi otrok že v predšolski dobi.  

 
 
2. šolsko leto:  

1) Šivanje: na debelem materialu z barvasto prejico, in sicer: redki šiv (prednji vbod), stični 
vbod, zadnji vbod, stranski vbod (obrobni vbod) — obzankanje.  

2) Uporaba na predmetih. Enostavno mašenje perila.  
3) Kvačkanje: Dvakrat ovita petlja in luknjice. Lahek vložek ali čipke. 
4) Pletenje : Osnutek, desna in leva petlja, skrajna petlja.  
5) Uporaba: n. pr. umivalna krpica.  

 
3. šolsko leto:  

1) Šivanje :  
a) Križni vbod na debelem blagu. Uporaba: torbica, prtiček, blazinica za šivanke itd.  
b) Obrobljanje robca s stranskim vbodom, živ rob.  

2) Kvačkanje: Obrobljanje robcev — težji vzorci. 
3) Pletenje: Na roke in kratke otroške nogavice  

 
 
 
4. šolsko leto:  

1) Šivanje : Prevleka za blazino s kvačkanim vložkom in zaznamovanje.  
2) Zankanje: zobci z debelo prejico.  
3) Nadaljevanje krpanja — vstavljanje krp.  
4) Kvačkanje : Praktična uporaba.  
5) Pletenje : Praktična uporaba.  

 
 
5. šolsko leto:  

1) Šivanje:  
a) srajca z zankanjem in preprostim vezenjem;  
b) robec z živim robom.  

2) Pletenje:  
a) Moška nogavica ali ženska nogavica.  
b) Poljuben drug predmet.  
c) Podpletanje in mašenje. 

3) Kvačkanje : Praktična uporaba.  
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6. šolsko leto:  

a) Šivanje: Dekliško perilo z vezenjem in všivanjem vložkov. 
b) Pletenje : Praktični predmeti.  
c) Podpletanje in mašenje.  

 
 
7. šolsko leto:  

1) Šivanje: Risanje in prikrojevanje ženske srajce in hlač.  
2) Šivanje in vezenje poljubnega dekliškega perila.  

 
 
8. šolsko leto:  
 

1) Šivanje: enostavnih oblek (event. z narodnimi motivi).  
2) Predelovanje in popravljanje oblek.  

 
 
A. Celnar, tajnica.  * 
 

 
*opomba: besedilo je citirano iz članka z naslovom Pokret učiteljic v Učiteljskem tovarišu iz leta 1931 (podrobneje – glej viri) 

 

   
Slika 7                                                     slika 8 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL – INTERVJUJI  
 

3.1 UVOD V INTERVJUJE 
 
Opravile smo nekaj intervjujev s starejšimi občankami, da bi se prepričale, kako je 

potekal pouk ročnih del včasih. Naredile smo tudi intervju z go. Marijo Plešec, ki nam je 
povedala, kako je izgledal pouk ročnih del v OŠ Železniki, ter nam razložila, kako je na to 
gledala kot učiteljica. Intervju smo tudi objavile. Na koncu smo nekaj o ročnih delih 
povprašale tudi mamice, da bi lahko primerjale pouk ročnih del nekoč, malo kasneje, pa tudi 
danes. 

 

 
 

Slika 9 
 

3.2 INTERVJU Z GO. MARIJO PLEŠEC  
 

 

INTERVJU Z NEKDANJO UČITELJICO GO. MARIJO PLEŠEC 
 
 
Uvod: predstavitev ga. Marija Plešec (osebna predstavitev, šolanje, izobrazba, kje 

ste poučevali in kaj in koliko časa) 
 
Odg.:  Sem Marija Plešec in živim v Železnikih. Rojena sem v Lajšah leta 1939. V 

osnovno šolo  sem hodila v Selca – štiri leta. Šolanje sem nadaljevala na takratni nižji 
gimnaziji v Železnikih. Nato me je pot vodila na gostinsko šolo v Ljubljani in kasneje še na 
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višjo gospodinjsko šolo v Grobljah pri Ljubljani. Leta 1963 sem diplomirala in se še isto leto 
zaposlila na osnovni šoli v Železnikih kot predmetna učiteljica za gospodinjstvo. Nekaj let 
kasneje  sem diplomirala še na Višji šoli za tehnični pouk in pouk tehnike, kar sem seveda 
tudi poučevala… In to polnih 33 let do upokojitve. 

V času učiteljevanja sem veliko delala z odraslimi, predvsem na področju ročnih del in  
priprave prehrane ter predstavitve oziroma uporabe takratnih gospodinjskih strojčkov. 

 
1. Katera ročna dela ste poučevali? 
 
Največ sem učila pletenja in kvačkanja, ki je bilo takrat zelo v modi. 
 
 
2. Koliko so bili stari učenci? 
 
Poučevala sem učence od petega do osmega razreda. Program pa je bil pripravljen 

tako, da smo najprej spoznali vse osnove in se naučili uporabljati navodila iz knjig in revij. 
   V zadnjih dveh letih pa smo izdelovali povsem praktične predmete - kvačkane ali 

pletene komplete, drobne pripomočke za gospodinjstvo – podstavki, rokavice za prijemanje 
in oblačila za lutke. Spretnejše so se naučile tudi umetelno kvačkati in plesti. Nekatera 
dekleta so bila zelo spretna in tudi inovativna, tako, da so se nekatere lotevale že zelo 
zahtevnih vzorcev in izdelkov. 

 
3. Kdo je poskrbel za materiala in pripomočke? 

 
V celoti so za material in vse potrebne pripomočke poskrbeli starši učencev. Tudi 

strokovno literaturo so mnogi kupili sami. 
 

4. Ali je bilo ročno delo v učnem načrtu ali ste sami dodali to temo? 
 
V učnem načrtu je bilo tega malo. Učili smo se osnov šivanja in nego oblačil. Sama 

dejavnost ročnih del, pa je delovala kot krožek. Z učenci sem se srečevala v popoldanskih 
urah in spominjam se, da so nekateri učenci prihajali tudi iz precej oddaljenih krajev – prišli 
so peš. 

 
5. Zakaj vezenja niste poučevali? 

 
Predvsem je bil trend veliko bolj naklonjen vsem drugim ročnim delom, tako, da se v 

tej smeri nisem dodatno izobraževala . 
 

6. Anekdota v zvezi z ročnimi deli 
 
Fantje so prav radi ponagajali tako, da so zmedli »klopke« med seboj in tudi kakšno 

vrstico že narejenega izdelka so radi podrli. Fantje so se nagajivo smejali, dekleta so bila zelo 
žalostna, jaz pa huda. 

 
7. Koliko ur na teden je potekal pouk in koliko učencev je bilo v eni skupini? 
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Vedno sem imela več skupin. Vsaka skupina je imela enkrat na teden po dve šolski uri.  
V skupini je bilo po šestnajst učencev. Bili so tudi fantje (bolj redki). 

 
8. Ali želite še sami kaj povedati, kar vas nismo vprašali, vam se pa zdi pomembno, da 

se zapiše? 
 
Vsako leto smo pripravili razstavo vseh izdelkov, ki smo jih naredili preko celega leta. 

Razstave smo pripravili samo v domačem kraju. 
Za novoletne praznike smo izdelovali in pripravljali preprosta darila. Izdelovali smo 

različne okraske. V prazničnih dneh smo se še posebej učili kako pripraviti lepo pogrnjeno 
mizo. 

 
 
 

 

Slika 10  
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3.3 POVZETKI OSTALIH INTERVJUJEV 

 
3.3.1 Intervjuji z upokojenkami 
 
 
Intervjuvale smo tri občanke, ki so od jeseni ob četrtkih obiskovale srečanja ob 

vezenju v prostorih Društva upokojencev za Selško dolino. 
Vse so v otroštvu obiskovale osnovno šolo v naši dolini, v Selcih in v Železnikih. 

Poklepetale smo o njihovem šolanju, predvsem nas je pa zanimalo, kako se spominjajo 
pouka ročnih del. 

 

 
Slika 11 

 
V času po 2. svetovni vojni je bil v šoli v Selcih organiziran krožek ročnih del, ki ga je 

vodila ga. Olga Šmid. Ga. Marička, ki se je šolala tam, je potrdila, da ima v svojem spričevalu 
za 3. in 4. razred vpisano oceno iz predmeta ročnih del. Od takrat ima še ohranjen kvačkan 
prtiček z vrtnico, ki nam ga je dovolila fotografirati. 

 

 
Slika 12 
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Ga. Marija, ki je obiskovala šolo v Železnikih, pa je povedala, da je od 1957 do 1961 v 
5. in 6. razredu potekal pouk ročnih del, ki ga je poučevala ga. Mira Kejžar. Za svoje delo so 
bile učenke ocenjene. Če so pri delu naredile napako, so morale narejeno razparati in 
narediti na novo. To se je deklicam hudo zdelo. 

Iz tistega časa je ohranila kar nekaj vezenin, ki nam jih je tudi pokazala. 
 

 
Slika 13 

 
Ga. Marjeta se je v Železnikih šolala med letom 1960 in 1968. Takrat pa ročnih del 

niso poučevali, s čemer niso bili zadovoljni ne učenci in ne starši.  Spominja pa se, da je izven 
šole redno obiskovala čipkarsko šolo. 

 
Povedale so nam, da so bila ročna dela ločena za fante in dekleta. Potreben material 

in pripomočke za izdelke so morali prinesti od doma. Če si imel slabo šivanko ali pletilke, si 
pač težko delal. 

Sicer pa so se učile osnov vezenja, šivanja, kvačkanja in nekaj pletenja. 
 

       
Slika 14                                                             Slika 15 

 
Naučeno znanje je v življenju vsekakor prišlo prav. Skupaj z naučenim od doma in z 

veseljem do takega dela, so ustvarile veliko lepih uporabnih izdelkov. So pa kasneje lahko 
tudi drugim pokazale in jih naučile, kako se kaj naredi.  
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Za nekaj podatkov smo vprašale tudi nekaj drugih starejših občank iz naše občine. Z veseljem 

so nam povedale naslednje zanimivosti (napisale smo jih kar v narečnem jeziku): 

 
Naše starejše sogovornice so obujale spomine: 
 

a) Mici se je spomnila na predpasnik, ki ga je sešila in izvezla pri ročnih delih. Ker 
doma niso imeli denarja za blago, ki so ga morali prinesti v šolo, so ji odrezali 
kar en kos stare znucane rjuhe. 
 

b) Ivanka je povedala: »Iz cukrovga žakla so mi sešili prevleko za povšter, jaz sem 
jo pa na njo pri pouku izvezla rožice in zajčke. Ves čas potem sem jo imela za 
spat.« 
 

c) »Predn smo začele šivat al pa štikat, smo si mogle fest umit roke in jih pokazat 
učitlc. Včasih so ble čist plave od tinte,« je pripovedovala Marija. 
 

d) »Sm imela rejnate štanžce, sm toko težko štrikala,« se je spomnila Frančiška.  
 

e) Marica je povedala: »Je blo težko do barvastih nitk prit. So jih na metre  
predajal. Smo mogle šparat.«  
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3.3.2 Intervjuji s srednjo generacijo 
 

Kratek intervju smo naredile tudi s svojimi mamicami. Tukaj je kratek povzetek 
odgovorov, ki smo jih dobile:  

 
Dve mamici sta hodili v OŠ Železniki. Spomnita se, da so bila ročna dela organizirana 

kot krožek, ki ga je poučevala takratna učiteljica na šoli ga. Marija Plešec. Nekaj ročnih del pa 
je bilo tudi v okviru pouka  gospodinjstva. Za delo na krožku niso bili ocenjeni, pri pouku pa 
so za vse izdelke, ki so jih tam naredili dobili skupno oceno. Za material in pripomočke so 
poskrbeli sami. Pouk za fante ni bil prepovedan, vendar se nobena od mamic ne spomni, da 
bi bili zraven. Ena od njiju se spominja, da bi se neizmerno rada naučila plesti, ker pa je bilo 
prvo leto samo kvačkanje, je prej obupala, zato še danes ne zna plesti. 

Ena mamica pa je hodila v šolo v Ljubljani in sicer v OŠ Mirana Jarca. Tam krožka ali 
pouka ročnih del ni bilo, zato so se kar nekaj takih del naučili pri pouku gospodinjstva. Pri 
pouku so šivali gumbe, naučili križni vbod, nekaj malega pa so se naučili tudi kvačkati in 
plesti. Izdelovali so tudi prtičke. Ocenjevani so bili z opisno oceno. 

Izdelki, ki so jih izdelale v šoli, se žal do danes niso ohranili, vendar vse poudarjajo, da 
jim je znanje v življenju še kako prišlo prav. 

 
Po opravljenih intervjujih in pogovorih z mamicami, tetami, babicami,…  smo 

sestavile preglednico o ročnih delih, ki so se jih le-te nekoč učile v šoli. 
 

 
Slika 16 

 
Vrsta ročnega dela 

 

 
Vajenica 

 
Izdelek 

 
Šivanje 

 
osnovni vbodi šivanja, 

šivanje gumbov, 
šivanje pritiskačev, 

obrobljanje, 
krpanje lukenj na oblačilih, 

mašenje lukenj na nogavicah 
 

 
mošnjiček, 

predpasnik, 
obrobljeni robci, 

zakrpana oblačila, 
komplet za novorojenčka 
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Vezenje 

 
stebelni vbod, 

križci, 
ploščati vbod 

 
prtički, 
zavese, 

puščice in vrečke iz žakljevine 
 

 
Kvačkanje 

 
verižna, 

gosta, 
enkrat ovita petlja 

 

 
prtički, 

manjša zavesa, 

 
Pletenje 

 
nasnutek, 

vzorčki, 
krožno pletenje 

 
kapa, 

volnene nogavice, 
rokavice s palčkom, 
umetelno pletenje 
okroglega prtička. 

 

 
 
 
Povprašale pa smo tudi našo mentorico Damjano Kaplja, sedanjo učiteljico 

gospodinjstva na naši šoli, da nam je o ročnih delih v času njenega šolanja povedala… 
 
»Tako kot ve, sem tudi jaz kot učenka obiskovala Osnovno šolo v Železnikih. V njo 

sem zahajala od 1969 do 1977 leta. V tem času ročna dela niso bila organizirana kot 
predmet. Ko sem hodila v 3. razred, sem obiskovala krožek vezenja. Učiteljica Rezka Potočnik 
nas je naučila vesti  s križci. Najprej smo z volneno prejo vadili na žakljevino, kasneje pa s 
»pavlco« na blago (leakril). Izvezla sem nekaj manjših prtičkov z motivi nageljčkov.  

V 7. razredu pa smo se pri pouku gospodinjstva učili plesti in kvačkati. Učiteljica 
Marija Plešec nas je naučila osnov pletenja in nekaj vzorčkov. Naučila nas je brati navodila za 
pletenje. Na njeno priporočilo mi je takrat mami kupila knjigo Dve levi, dve desni. To je bila 
moja prva knjiga za ročna dela.  

Od kar pomnim sem rada ustvarjala. Nekaj ročnih del sem se naučila doma pri mami, 
nekaj pri sosedi, največ pa od sošolk na gimnaziji in akademiji. Bila pa sem predvsem 
samouk. S pomočjo navodil iz revij in knjig in z lastnim eksperimentiranjem sem ustvarila 
kupico izdelkov zase, za dom in za darila. Šivanje, vezenje in pletenje so moji sopotniki že iz 
otroštva. Zaradi ljubezni do ročnih del sem se tudi odločila za poklic učiteljice 
gospodinjstva.«  
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4 UGOTOVITVE 
 

Z našim raziskovanjem smo prišle do zelo zanimivih ugotovitev: 
 
- V šoli nekoč je bil pouk ženskih ročnih del zelo pomemben. Učile so se ga vse 

šolajoče deklice in dekleta, saj je bilo za življenje družbe zelo pomembno, da so to 
znale, ker so tako ali tako kasneje postale gospodinje in mame. 

 
- Poučevalo se je šivanje, vezenje, pletenje in kvačkanje. 
 
- Po osnovah, ki so jih izdelale v vajenicah, so učenke naučeno znanje uporabile 

tudi pri izdelavi uporabnih predmetov (prtičkov za malico, mošnjičkov, oblačil, 
posteljnega perila,…) 

 
- Izdelani predmeti so bili za domačo rabo, pa tudi za prodajo, s čimer so se kasneje 

lahko preživljale družine. 
 
- Kaj se je poučevalo na posamezni podeželski ali meščanski šoli je bilo v veliki meri 

odvisno od: 
 

a) učiteljic, ki so poučevale (pedagoški kader),  
b) od vodstev šol,  
c) od opremljenosti šol,  
d) od področja, kjer je pouk potekal (v Beli krajini so se od vezenja učili 

predvsem tkaničenja, na zgornjem Gorenjskem pa križcev),  
e) od zgodovinskega obdobja (pred 2. svetovno vojno zelo veliko, med 

njo –nič, po njej –malo, v zadnjem času –nič), 
f) od letnega časa (pomembna osvetlitev pri ročnem delu), 
g) od razpoložljivih materialov… 

 
- Žal se je do današnjih dni ohranilo le malo izdelkov učenk. Nekateri so se izrabili, 

uničili, zavrgli. Le redke naše sogovornice so nam uspele pokazati prtičke, ki so jih 
vezle, ko so bile učenke. 

 
- Te ugotovitve so nas spodbudile k drugačnemu razmišljanju in vrednotenju ročnih 

del. Smo generacija, ki bo »padla skozi«, če se sme ne bomo potrudile in se 
naučile teh znaj. Žal sedanji predmetnik v devetletni osnovni šoli in varčevanje pri 
interesnih dejavnostih ne obeta, da bi se ročnih del učile v šoli, ampak bomo ta 
znanja morale pridobiti drugje. 
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5 ZAKLJUČEK 

 
Pa se v zaključku spomnimo, kaj smo prepisale iz Učiteljskega tovariša izpred 127 let:  
 
»Razun navadnih predmetov morajo se učenke ljudskih šol tudi učiti ženskih ročnih 

del, kar je ženskej mladini v neprecenljivo korist. Saj bodo naše deklice enkrat hišne 
gospodinje; da pa bodo dobre, treba jih je vsestransko vzgojevati, in pri vzgoji gotovo ročna 
dela zadnjega mesta ne zavzemajo. Ravno ta pouk vadi in pospešuje pri dekliški vzgoji vse 
potrebne kreposti in lastnosti kakor: pridnost, snažnost, ljubezen do reda, varičnost in 
potrpljenje, kar je lepota in dika vsakej ženski. Kjer učiteljica v svojih učenkah zbuja veselje in 
ljubezen do ročnih del, tam deklice niso brez dela ter po vaseh, logih in po polji ne 
pohajkujejo, ampak porabijo vsak prosti trenutek za delo.« 

 
Hkrati z brskanjem po ženskih ročnih delih nekoč smo celo leto pridno vezle pri 

izbirnem predmetu vezenje. To je sedaj edini ženski »ročnodelski« predmet v devetletni 
osnovni šoli.  

 
Vezenje (1. osnovni vbodi in tehnike vezenja; 2. slikarski, marjetični in gobelinski 

vbod; 3. angleško vezenje in vezenje rišelje) so pravzaprav trije samostojni enoletni izbirni 
predmeti, ki jih osnovna šola lahko ponudi učencem zadnjega triletja osnovne šole.  

 
Izpisale smo si le nekaj splošnih ciljev predmeta vezenja:  
-Učenec pri praktičnem delu razvija ročne spretnosti in pridobiva delovne navade, 

krepi pozornost, natančnost, vztrajnost in potrpežljivost; 
-navaja se na čistočo pri delu; 
-bolj kakovostno preživlja prosti čas; 
-ohranja in razvija kulturno dediščino;… 
 
Pri vezenju v devetletki torej dosegamo cilje, ki niso pomembni le pri ročnih delih, 

vendar nam prav pridejo tudi v življenju. Prav to pa je tudi geslo naše šole: vzgoja, 
zadovoljstvo in učenje – most v nadaljnje življenje. 

Kako pa je z doseganjem drugih ciljev predmeta vezenja, pa naj  bo kot izziv za 
naslednjo raziskovalno nalogo, za naslednje zgovorne vezilje (lahko pa tudi fantje)…  
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