
 

 

Gimnazija Šentvid 

 

POROČILO O DRUŽBOSLOVNEM TABORU  

 

Kdaj: 18. In 19. 10.2013 

Kje: Ptuj, CŠOD Kurent 

Kdo: dijaki 2., 3. In 4. Letnikov z interesom za družboslovje 

Koliko: 19 dijakov in dve spremljevalki (prof. Logonder in prof. Šifrer) 

https://www.sentvid.org/


Odhod na pot:   

 

3. Izvedba tabora je potekala pretežno v skladu z načrti. Dijaki so spoznavali pomen 

preteklosti za sedanji čas in skozi komunikacijo v družbi vrstnikov in učiteljev razpravljali o 

tem, kako pomembno je ohranjanje kulturne dediščine za našo nacionalno zavest in 

oblikovanje naše osebnosti. Edino kar smo žal ugotovili je, da nam je za vse zastavljene 

načrte zmanjkalo nekaj časa in da bi si želeli ostati še kakšen dan in podaljšati tabor. 

V bolj sproščenem vzdušju nešolskega okolja smo spoznavali nove vsebine in utrjevali v 

šolskih klopeh pridobljeno znanje o antičnem Ptuju (imenovanem Petovia) 



    

In srednjeveškem Ptuju ter skozi to spoznavali značilnosti srednjega veka…
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Tabor ni potekal samo na terenu …. čeprav smo prav na Ptuju lahko iz prve roke spoznali, 

koliko lažje je osvajati neka nova zgodovinska znanja z jasnimi ponazoritvami v muzejskih 

zbirkah, kako si je mogoče predstavljati način meščanskega življenja v tedanji dobi, če si 

ogledamo ozke uličice in drugo ob drugo tesno prislonjene mestne hiše in spoznavamo 

značilnosti cehovske pripadnosti na hišah. Z zanimanjem smo si ogledali tudi staro stavbo 

gimnazije na Ptuju, zgrajene že leta 1929.

 

Skozi sproščen razgovor smo gradili tudi boljše medosebne odnose med dijaki in učitelji. 

Začutili smo, da imamo isti cilj širjenja obzorja in brez pritiska o šolskih pravilih vedenja in 

ocenjevanja izkazovali svojo vedoželjnost, razgledanost in zavedanje pomena poznavanja 

preteklosti za sedanje življenje.  Ugotavljali smo, kako se časi spreminjajo in kako se 

spreminja način življenja, vrednote, arhitektura, delo, tudi spolne vloge … Z velikim 

zadovoljstvom smo ugotovili, da so sodobni moški brez zadržkov pripravljeni prevzeti tudi 

nekatere tradicionalno bolj ženske vloge (dežurstvo fantov v jedilnici  je zajemalo tudi 

serviranje hrane in brisanje miz).  

Dijaki so na taboru dobili priložnost neposrednega in bolj odprtega razgovora s seboj in 

svojimi učitelji,  izmenjevali so svoje poglede na starodavno arhitekturo, način življenja na 

gradovih in v mestih v preteklosti in spoznavali bogato cerkveno umetnost skozi oglede 

zgodovinskih spomenikov. Videli so, da Ptuj ne nosi zastonj imena zakladnica tisočletij.  



Velik del družboslovnega tabora je bil namenjen psihološkim vsebinam. Na taboru smo 

utrdili spoznanja o etapah raziskovalnega dela in o tem, kako mora vsak raziskovalec najprej 

spoznati področje in pregledati informacije o tem na terenu in v literaturi, potem opredeliti 

problem svoje raziskave, določiti jasne cilje in operacionalizirati hipoteze, predvideti in 

opisati metodologijo, izbrati primerne pripomočke Dijaki so prizadevno in vestno delali 

pozno v noč …  

 



 

 

 



 

Seveda smo se ob delu tudi zabavali. Igrali smo namizni tenis … 

 

Se družili in zabavali na toplem jesenskem soncu v središču Ptuja (ob ogledovanju 

znamenitosti starega mestnega jedra).

 



Pa seveda tudi jedli in debatirali o samih življenjsko pomembnih temah … 

 

 

Med drugim smo že na poti na Ptuj spoznali pomen reklame »Lačen si ful drugačen«. 

 

 



5. Vrnitev v Ljubljano je potekala ob obžalovanju, da se moramo že vrniti. 

 

 

 



 Ogledali smo si muzejske zbirke v ptujskem gradu in spoznali, da se na Ptuju kljub 

krizi zavedajo pomena ohranjanja narodne in kulturne dediščine, zato pomembne 

spomenike obnavljajo.  

Sklep: na družboslovnem taboru na Ptuju smo prijetno in koristno preživeli dva dni. V 

prihodnje bi veljalo takšno vsebino obdržati, a razširiti na trodnevni tabor, da bi imeli nekaj 

več prostega časa za oglede in razprave. Spomini na Ptuj so posebej prijetni tudi zaradi 

vzornega vedenja vseh udeležencev tabora, ki je bilo opaženo in občudovano tudi s strani 

pedagoške vodje doma, v katerem smo bivali. 

  


