
Slovenščina  

 

Pri slovenščini so učenci za prvo domače branje izbirali med besedili, ki se dogajajo v 

Ljubljani – te delčke/predele/ulice so tudi iskali na zemljevidu ali na spletu. Izbirali so 

naslednjimi knjigami:  

Anton Ingolič: Gimnazijka, Mladost na stopnicah, Tajno društvo PGC 

Branka Jurca: Ko zorijo Jagode 

Polonca Kovač: Andrejev ni nikoli preveč/Urške so brez napake/Špelce  

Desa Muck: Lažniva Suzi, Hči lune 

Vinko Moedrndorfer. Kit na plaži 

Bogdan Novak: Ninina pesnika dva  

Gaja Kos: Junaki z ladje Argo 

Vsak je poskušal poiskati/napisati pesem o Ljubljani. 

        

                
 

                    



Šestošolcem smo predstavili zapis odlomka dnevnika, kako je H. C. Andersen dvakrat 

obiskal Ljubljano. 

Vsi so poskušali poiskati razlago imena ulice/ceste/trga …, kjer so doma, ter Derčeve ulice, 

kjer stoji naša šola. Ogledali smo si stare razglednice Ljubljane. 

  

 Derčeva ulica: Bogdan Derč, slovenski zdravnik pediater, * 6. februar 1880, Ljubljana, 

† 17. oktober 1958, Ljubljana.  

Primer naloge:  Ljubljana, 200 let nazaj 

 
Živim v Šiški, na Pavšičevi ulici. Šiška je del Ljubljane in predstavlja skupno ime za nekdanji 

vasi Spodnja in Zgornja Šiška; včasih so na tistem območju ljudje hiši rekli šiša. Šiška = hiška 

= majhna hiša. Ulica se nahaja med križiščem s Celovško in se konča v križišču z Vodnikovo 

cesto. Uradno je bila poimenovana 3. maja 1938 po družini Pavšič. Pred tem je imela domače 

ime Kosovo polje. 
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  Ljubljana leta 1924 

 
 

 

 



       

 

 

 

S starši so se pogovarjali o zgodbah, kako je nastala Ljubljana; po eno so tudi zapisali ali v 

šoli spoznavali podobne zgodbe. Učenci 7. a-razreda so poslušali basen o tigrastih komarjih 

v Ljubljani (Tiger – MOL, Ljubljana). 

V okviru gesla Spoznavamo/varujemo/ohranjamo so učenci spoznavali kulturno dediščino v 

besedi – šestošolci ljudske pravljice, sedmošolci basni in bajke, osmošolci ljudske pesmi;  

devetošolci pa so strnili znanje o ljudskem slovstvu.  



Vzgoja za medije 

Učenci so ugotavljali izvor imen ljubljanskih ulic našega šolskega okolja. Zanimalo jih je tudi, 

kako sploh pridemo do imena. Izdelali so plakate na to temo. 

 

Bizjanova ulica                 Poimenovana po domačem slikarju Bizjan, ki se je ukvarjal tudi s 

                                         knjižničarstvom. 

Celovška cesta                 Je ena štirih vpadnic v Ljubljano; ime je dobila po mestu Celovec 

Čepelnikova ulica             Franc Čepelnik – Mirko je bil ključavničar, predvojni revolucionar, član OF; 

                                         padel med vojno (1917–1944). 

Derčeva ulica                    Dr. Bogdan Derč je bil zdravnik pediater (glej zgoraj). 

Freyerjeva ulica                 Henrik Freyer je bil slovenski botanic, zoolog, paleontolog, farmacevt, 

                                          kartograf, naravoslovec, preparator (1802–1866). 

Ulica Kneza Koclja            Kocelj je bil slovenski knez v Spodnji Panoniji; prestolnica ob Blatnem 

                                          jezeru, 9. st. 

Kolmanova ulica               Franc Kolman, ključavničar, predvojni revolucionar, član OF, zajet in 

                                         ustreljen (1898-1942). 

Ulica Martina Krpana        Je književni junak pripovedke Frana Levstika. 

Matjanova pot                  Tako se je imenovala bližnja domačija; prej Zgornja podhribovska pot. 

Ulica Na jami                      Domače ime. 

Pavšičeva ulica                  Ivan Pavšič uslužbenec, soustanovitelj prvih naprednih društev in 



                                           slovenske čitalnice v Šiški; raje si je vzel življenje, kot da bi kot avstrijski 

                                           oficir šel v boj proti Črnogorcem (1879–1914). 

Pod hribom                         Poimenovanje po legi ulice. 

Pod hruško                         Domače krajevno ime. 

Prelovčeva ulica                 Zorko Prelovec je bil glasbenik in skladatelj, ki je zlagal zborovske 

                                           skladbe in samospeve. (1887–1939) 

Scopolijeva ulica                Giovanni Antonio Scopoli je bil tirolski zdravnik v Idriji, naravoslovec;  

                                           objavil je knjigo o rastlinstvu na Kranjskem (1723–1788). Prej Kosova. 

Sternenova ulica                Matej Sternen (1870–1949) je bil slovenski slikar in restavrator, sodobnik 

                                           Riharda Jakopiča.  

Šišenska cesta                    Poimenovanje po nekoč samostojnem naselju, sedaj delu Ljubljane. 

Trg prekomorskih brigad     Posvetilo borcem prekomorskih brigad, ki so bile ustanovljene l. 1943/44;  

                                            v njih se je bojevalo več tisoč borcev; prešli so zmagovito pot preko 

                                            Jadranskega morja in od Splita do Trsta. 

Tržna ulica                           Poimenovanje po nekdanjem živilskem trgu v tej ulici. 

Tugomerjeva ulica               Poimenovana po knezu polabskih Slovanov, glavnem junaku prve 

                                            slovenske tragedije (Jurčič/Levstik). Prej Špančeva pot. 

Vodnikova cesta                  Valentin Vodnik je pomemben predstavnik razsvetljenstva, bil pesnik, 

                                             avtor prve znane slovenske pesniške zbirke, prvega slovenskega 

                                             časopisa, prevedel Kuharske bukve in Babištvo. 

Za vasjo                                Domače ime. 

Učenci so ugotovili, da trenutno o poimenovanju ljubljanskih ulic odloča komisija za 

poimenovanje naselij in ulic pri MOL -- v skladu z mestnimi predpisi je začasno delovno telo 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Naloga komisije je obravnava oziroma priprava 

predlogov za poimenovanja naselij in ulic na območju Mestne občine Ljubljana. Komisija 

sprejema pobude za poimenovanje, preimenovanje naselij in ulic.   

 


