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Povzetek: 
Dijaški dom v osnovi opredeljujejo nekatere posebnosti med vzgojno-izobraževalnimi 
ustanovami. Ker tukaj dijaki preživijo mnogo svojega časa, tega pa morajo nameniti učenju, na 
drugi strani pa usmerjenim dejavnostim in razvoju svojih lastnih sposobnosti, je namen združiti 
doseganje vsega naštetega preko ene skupne dejavnosti. Preko teme, ki je sorodna obstoječi 
učni tematiki iz šole, a predstavljena preko drugega zornega kota in z drugimi metodami dela, 
je namen dijake čim bolj aktivirati, zlasti pa povečati interes za izbrano učno tematiko, 
nadgraditi in utrditi znanje iz šole, preveriti in poskusiti vključevanje kuhinj v izobraževalni 
proces. Kot dodatno pa v nadaljevanju dijake napeljati k odgovornemu ravnanju z odpadki, k 
razvoju lastnih osebnih spretnosti, ob hkratnem medgeneracijskem sodelovanju s svojimi 
najstarejšimi člani, tudi širše družine. 
Ob že zapisanem je namen projekta preko čutnega zaznavnega kanala – okus in dotik – 
dijakom predstaviti problematiko prehranjevanja na bojiščih prve svetovne vojne s poudarkom 
na K.U.K vojske Avstro-Ogrske monarhije oz. prikaz dela problemov vojakov preko kulinarike, 
kar je ob izpostavljanju vojaško političnega dogajanja, nov pogled na obstoječo tematiko, ki z 
aktivacijo novih čutno zaznavnih kanalov lahko služi, kot utrditev že izpostavljenih tem, kar pa 
je v inštitucijah mogoče še najbolje izvesti z medpredmetnim sodelovanjem oz. medsebojnim 
povezovanjem sektorjev. 
 

 
Abstract: 
Dorm for high school students basically defines certain peculiarities of educational institutions. 
Because here the students spend much of their time, which they should use it for studying, for 
other directed activities and for developing their own skills, this led to idea of consolidating the 
achievement of all of these areas through a single activity. Through the theme, which is akin to 
the existing curriculum topics from school, but presented through a different angle and with 
other methods of work, students should be activated as much as possible. Besides that all 
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activities should lead to increase interest in the selected learning topic, to upgrade and 
consolidate knowledge from school, and to check how and try to integrate of school kitchens in 
the educational process. As additionally all activity will lead students in the way of responsible 
waste management, in developing their personal skills and in the way of intergenerational 
cooperation with its oldest members of theirs families. 
Besides all above, the purpose of the project is to present students problems of nutrition on 
the battlefields of the First World War with an emphasis on K.U.K army of the Austro-
Hungarian Empire through sensory perceptual channel - taste and touch. Or to present part of 
soldiers problems through gastronomy, which is in contrast of already exposed military and 
political developments in history, a new look at existing issues. In educational institutions this 
kind of work can be best carried out with participation of all interlinking sectors. 

 
Ključne besede: prva svetovna vojna, pouk zgodovine, kulinarika, okus in dotik, 
dejavnost v dijaškem domu 
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Problemsko stanje 

Opis problema v praksi 
Ker sem po izobrazbi zgodovinar, sem pri rednem delu z dijaki, ki se na vzgojitelja v dijaškem 
domu obrnejo tudi z vprašanji iz različnih šolskih predmetnih področij, opazil, da jim dela 
težave že poznavanje osnovnih zgodovinskih dejstev. Razlogi za to so nedvomno različni in 
segajo na eni strani od popolnega nezanimanja šolajoče mladine za predmetno področje, kar 
lahko povežemo s področjem osebne motivacije, preko pomembnosti učnih stilov in kanalov 
prenašanja informacij, katerim so izpostavljeni šolajoči posamezniki, do obravnavanja 
nekaterih predmetov (v tem primeru zgodovine) s strani vodstev šol, kot enega iz med 
predmetov, kjer mora šolajoča mladina preprosto opraviti predmet ne glede na njihovo znanje, 
profesorji pa so nato izpostavljeni pritisku podreditve viziji vodstva izobraževalne ustanove. 
Tako sem zdaj kot vzgojitelj moral odgovarjati na vprašanja tipa: »Ali so bili v bitko za Berlin, 
leta 1945, vpleteni tudi Rusi?« Slednje je seveda popolnoma drugo obdobje, a to je bil vzrok 
za pričetek razmišljanja, kako bi bilo mogoče v dijaškem domu vsaj osvetliti, če ne že utrditi, 
nekatere določene zgodovinske teme. 
Zaradi obletnice obeleževanja prve svetovne vojne, sem se nato odločil za izpostavitev ene od 
tematik iz omenjenega obdobja, ki jo ni mogoče izvesti v vseh izobraževalnih ustanovah, poleg 
tega pa ni zastopana v obstoječih šolskih učbenikih. To je tema s področja življenja 
posameznega vojaka, s katero se lahko vsakodnevno, večkrat na dan poistoveti vsak 
posameznik – prehranjevanje. Ta osrednja tema je bila nato prepletena tudi s še nekaterimi, ki 
so segale v področje gospodinjstva, ekologije, ročnih spretnosti, računalniške obdelave videov 
in medgeneracijskega sodelovanja. 

 
Teoretična osvetlitev problema in predlaganih možnih rešitev (iz virov) 
V kolikor v tem delu izpostavimo zlasti pomembnost učnih stilov in kanalov prenašanja 
informacij, lahko preko izkušenj in glede na različne avtorje vidimo, da se izpostavlja zlasti tri 
učne stile. Ti so vidni, telesno-gibalni in slušni tip (Marentič-Požarnik et al, 1995; Kolenc, 2006; 
Mršol, 2014: 2-24; Kramar et al, 2016; Težave pomnjenja in utrjevanja: Teorija učenja (online); 
Učni stili (online); Zlobec (online)). Glede na to, da ti tipi pokrivajo večji del populacije, se je 
odpiralo vprašanje ali lahko dijaški dom ali izobraževalne inštitucije, ki imajo še vedno lastne 
kuhinje pripomorejo vsaj osvetliti nekatero tematiko tudi preko kanala zaznavanja okusa in 
vonja. Namreč eno je ali šolajoči posamezniki nekaj zgolj slišijo, si zapišejo, in morda celo 
vidijo, nekaj povsem drugega pa je, če se k naštetemu doda še okušanje in v kolikor je to 
približano realnosti, tudi izkušnjo, v tem primeru s prehrano iz jarkov prve svetovne vojne, v 
poustvarjenem okolju oz. razmerah. 
 
 

Cilji projekta 

Raziskovalno vprašanje 
Kako preko problematike hrane, s katero so se srečali naši predniki na bojiščih prve svetovne 
vojne, spodbuditi pri dijakih večji interes za tematiko prve svetovne vojne in hkrati omogočiti 
spoznavanje omenjenega obdobja preko čutnih zaznavnih kanalov – okus in dotik – ki sta pri 
rednem izvajanju pouka zapostavljena? 

 
Opis razlogov za izpeljavo raziskave 
Glavni razlogi za izvedbo projekta je bila odločitev, da se preizkusi pripraviti predstavitev teme 
– v tem primeru zgodovinske – ki bi šolajočo mladino napeljala nato še večkrat na razmišljanje 
o izbrani tematiki. Ker se posamezniki srečamo s hrano večkrat dnevno, obstaja tako 
verjetnost, da bi se šolajoči posamezniki ob vsakem obroku spomnili na izkušnjo, kar bi 
pripeljalo do kasnejšega pozabljanja teme. 
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Potek dela 

Opis faz izpeljave projekta od načrta do rešitve 
Delo je potekalo dvotirno. Na eni strani je najprej potekalo zbiranje virov in priprava teksta, ki 
je nato služil kot gradivo ob nadaljnjem delu, kajti kot je bilo že omenjeno za izbrano tematiko 
ni bilo mogoče najti nekega celostnega prispevka iz katerega bi bilo mogoče izhajati. Po 
pripravi prve verzije spremljevalnega teksta, se je tega predstavilo dijakom. Tako so se 
seznanili s projektom, hkrati pa se jih je spodbudilo, da doma pobrskajo za starimi recepti in 
spomini na raziskovalno obdobje. 
Z isto skupino dijakov se je nato pričelo zbirati odpadno kartonažo in pripravljati spremljevalno 
razstavo, za katero je bilo potrebno s pomočjo kulis najprej popolnoma preoblikovati. Ker se je 
poskusilo zadolžitve dijakov približati zadolžitvam otrok v prvi svetovni vojni, sta bila poleg 
aktivnosti zbiranja receptov, izveden tečaj pletenja in uporabe zelišč. Ker pa se je tekom 
sprotnih pogovorov pri ciljni populaciji zasledilo, da bi nekatere tema zanimala, če bi jo 
spoznali preko dokumentarnega filma, je bila nato še vzpostavljena ekipa, ki je pripravila video 
predstavitev. V začetku marca 2016 se je nato odvila spremljevalna razstava na kateri je bil 
predstavljen tudi dokumentarni film, dijaki pa so iz nekaterih zbranih receptov, pripravili tudi 
nekaj skromnih vojnih jedi, katere so obiskovalci lahko zaužili med ogledom pripravljenega 
videa. 

 
Podrobnejša izostritev ključnih problemov, katerih rešitev so prispevale k uspešnemu 
zaključku projekta 
Kot glavni problem bi bilo potrebno izpostaviti zlasti pomanjkanje strokovnega gradiva 
katerega bi bilo mogoče uporabiti za pripravo teme. Tako je bilo ob pomoči strokovnega 
konzulenta v projektu, ki se je ukvarjal s podobno tematiko (Stergar, 2015), najprej pripravljen 
spremljevalni tekst razstave oz. načete tematike (Žlebnik, 2015a) in dokumentarni film 
(Žlebnik, 2015c). Temu je sledila priprava prostora za razstavo in končno učnega lista 
(Žlebnik, 2015b), ki bi dijakom omogočal ponavljanje videne, slišane, občutene in zaznane 
zgodovinske teme. 

 
Opis in prikaz kazalcev, ki kažejo, v kolikšni meri so doseženi posamezni cilji projekta 
Ob začetku projekta niso bili določeni nobeni posebni kazalci, katere bi se spremljalo, zato tudi 
dosežkov projekta ni mogoče prikazati preko le-teh. Ker je delo v dijaškem domu nekoliko bolj 
neformalno, je še najbolj razveseljujoče, da je na vseh povezanih dejavnostih delalo ves čas 
okoli deset odstotkov domske populacije. Ta je na eni strani sodelovala zaradi zapolnitve 
prostega časa, zaradi področja dela pokritega z okvirno tematiko, ali pa preprosto zaradi v 
dejavnost vključenih prijateljev. In ta številčna vključenost je glavni kazalec uspešnosti za 
domske dejavnosti. A ob odprtju razstave za javnost pa se je pokazalo naslednje. Iz sosednje 
šole (STŠ Kranj), je na ogled razstave prišlo več kot deset razredov. 
 

Obdelava podatkov 

Opis vzorca 
Celotna domska populacija, okoli 60 dijakinj in dijakov, iz treh šolskih centrov. 

 
Metode zbiranja podatkov (triangulacija) 
Spremljanje prisotnosti na dejavnosti in iskanje dodatnih pojasnil in usmeritev za samostojno 
delo. 

 
Metode obdelave podatkov 
/ 

 
Prikaz rezultatov 



 

  5 

Najboljši prikaz rezultatov predstavljajo seznami prisotnosti na dejavnosti in podpisi 
spremljevalcev organiziranih šolskih ogledov. 

Ugotovitve in spoznanja 

Predstavitev dosežkov in interpretacija spoznanj 
Glavni dosežek zastavljene ideje je, da je bila v dijaškem domu, preko priprave in izvedbe 
dejavnosti, ki predstavlja nekakšno nadgradnjo učne enote pri predmetu zgodovina, na temo 
življenja med prvo svetovno vojno, oblikovana nova celota s kombinacijo že znanih didaktičnih 
elementov. V ta namen je bil napisan strokovni tekst, učna priprava in delovni list, ki so 
namenjeni posameznikom, ki jih tema zanima ali celo profesorjem zgodovine pri pripravi na 
učno uro. Ob vsem tem je bil pripravljen tudi dokumentarni film, ki za razliko od vseh znanih, 
namenja glavno pozornost ravno življenju v jarkih in prehrani. Inovacija tako omogoča (če 
izpustimo pridobljene spretnosti iz povezanih dejavnosti), da se učenci in dijaki poleg same 
teme, ki izpostavi tudi obveznosti šolajočih se otrok v vojnem času, posredno seznanijo tudi s 
posledicami slabe, nezadostne ali enolične prehrane. 

 
Opis posledic izpeljave projekta v okolju 
Razen pozitivnih odzivov sosednje STŠ Kranj, ki je prevzela tudi vse pripravljeno gradivo, ni 
mogoče zaznati drugih posledic. Kljub odprtju razstave za javnost, je prišlo relativno malo 
zunanjih obiskovalcev, ki bi tako lahko v večjem številu spoznali dejavnosti v njim sosednji 
javni ustanovi. Določeno pozitivno posledico pa predstavlja možnost zaposlenim v kuhinji, da 
se ob vsakodnevni pripravi, bolj ali manj znanih obrokov, izkažejo tudi s pripravo drugačnih. 
Ob pomanjkanju nekaterih delov receptov, so namreč morale vključene sodelavke uporabiti 
veliko mero iznajdljivosti in znanja, da so pripravile izbrane jedi.  
 
 

Širjenje novosti 

Kratka predstavitev novosti 
Strokovno besedilo, učna priprav z že pripravljenim učnim listom, dokumentarni film, že 
izbrano novo oz. na območju Slovenije še neobjavljeno fotografsko arhivsko gradivo, katerega 
je mogoče s spremljevalnim tekstom zgolj natisniti in pripraviti razstavo v lastnih prostorih in 
obsegu. 

 
Možnosti uvajanja v druga področja 
Projekt je mogoče izvesti v vseh dijaških domovih in na šolah, kjer imajo svojo lastno kuhinjo. 
Na ta način se lahko polno predstavi tematika prehrane vojakov ob okušanju nezadostnih ali 
enoličnih, morda celo neokusnih obrokov. Čeprav so ustanove z lastnimi kuhinjami v 
prednosti, pa je mogoče temo predstaviti tudi tam kjer teh ni. Izvajalec se lahko v tem primeru 
izogne okušanju ali pa sam pripravi dnevni obrok A-O vojaka na Piavi. 

 
Kje smo močni in kaj lahko ponudimo drugim 
Moč je v novem znanju, ki je preko projekta ponujeno v uporabo drugim vzgojno-
izobraževalnim ustanovam. Šolajoča mladina lahko tako tematiko spozna preko novih 
(drugačnih) načinov dela, ki bi informacije ponudili preko večjega števila kanalov in učnih 
stilov. Kljub temu, da v dijaškem domu ne obstajajo predmeti, ki bi omogočali povezovanje, je 
bila inovacija razvita z namenom povezovanja različnih akterjev in za izvajanje sodobnega 
projektnega načina učenja, ki omogoča vsem udeleženim pridobitev vsaj minimalnega 
standarda poznavanja osnovne tematike, ob tem pa preko njihovega aktivnega vključevanja 
tudi razvoj drugih različnih znanj in spretnosti (zbiranje zgodb in informacij, multimedija, 
priprava predstavitve, ročne spretnosti, recikliranje materialov, spoznavanje receptov in 
priprava hrane). 
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