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Šolska geografija.
Ciril

Bernot:

Nekaj misli o pouku geografije na učiteljiščih.

Če primerjamo učna načrta za učiteljišče in za višje razrede gimna
zij, moramo priznati, da je za geografijo na učiteljiščih bolje preskrbljeno
in bi učnemu načrtu na prvi pogled ne bilo kaj očitati; saj sta odmerjeni
v 1. letniku 2 u-ri za občo geografijo s kozmografijo, v 2. 1. se poučuje Evropa
in nekaj važnejših držav z drugih kontinentov, v 3. 1. sta posvečeni 2 uri
geografiji Jugoslavije in v 5. 1. se 1 uro na teden pripravljajo kandidati na
diplomski izpit iz domovinoznanstva. Vendar se tudi temu učnemu načrtu
pozna naglica in, površnost, s katero je bil izdelan.
Učiteljišče je strokovna šola, kjer naj se izobrazijo in vzgojijo ljudje,
ki bodo takoj po končanem študiju na učiteljišču postali učitelji in vzgoji
telji ljudskošolske mladine ter kulturni delavci med narodom. Za to po
slanstvo je potrebno predvsem temeljito znanje, da bo delo uspešno. Čeravno
bi se mogel diplomiran učitelj ponašati z boljšim znanjem geografije kakor
gimnazijski abiturient, vendar to znanje za njegov poklic ne zadostuje.
Če kje, je pri izdelovanju učnega načrta za učiteljišča potrebna naj
večja skrbnost in premišljenost; kajti laže je obširen program predpisati,
kakor pa ga izvršiti. Kdor je poučeval občo geografijo v 5. gimn. razredu,
bo vedel, kako težko se je dokopati do biogeografije, čeprav se pri geomor-
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fo logi ji (y dogovoru z geologom) bolj malo pomudimo, ker oni 2 tedenski uri
sta dejansko samo na papirju. (Kakšna usoda utegne doleteti taki dve te
denski uri, pokaže tale primer: V 3. gimn. razredu bi bil moral imeti v celem
letu po urniku 74 ur, imel sem jih pa — 36 in še od teh sta bili 2 izredni).
Na.učiteljišču naj se pa v 1. letniku obdelajo poleg vse obče geografije še
osnovni pojmi iz kozmografije, ki so za bodočega učitelja zlasti važni. Ubogi
geograf bi moral znati Skoraj čarati, da bi vse to izvršil. V 2. letniku pride
na -vrsto Evropa z nekaterimi izvenevropskimi državami. Za 2 uri je že Evrope
več ko dovolj, kje je dobiti potem čas za ostali program? Zdi se mi tudi,
da je težko trgati nekaj držav iiz celote ter brez prave zveze s soseščino
o njih razpravljati. Samo v 3. letniku zadostujeta 2 uri, ki sta odmerjeni za
geografijo Jugoslavije, da se tvarina lahko primerno predela. V 4. letniku
se geografija sploh ne poučuje, pač pa v 5. 1. 1 uro, ki je zopet namenjena
Jugoslaviji. Da je 1 ura na teden le malo več ko nič, ne bo treba dokazovati,
saj se mi je že primerilo, da se ves mesec nisem prikazal v razredu, ker so
mi vse ure odpadle. Toda tvarino je treba do 15. maja „ponoviti“, pravično
oceno pa menda — pričarati.
Tak učni načrt naravnost sili k površnemu delu, ki rodi seveda površno
znanje. Tako delo tudi z vzgojnega stališča ni primerno, ker učiteljišče je
zavod, ki naj izoblikuje temeljite delavce.
Program za 1. letnik bi bilo treba dvema urama primerno prikrojiti.
Ves geološki del obče geografije bi brez škode odpadel, ker se vse to itak
obravnava v 3. 1. pri geologiji in ob primerni izbiri tvarine iz ostale obče
geografije bi se našel čas, da bi se tvarina lepo predelala. V 2, 1, naj bi se
obravnavale izvenevropske zemljine (ne samo nekaj držav), v 3. 1. Evropa,
v 4. 1. bi se pa obdelala v 2 urah Jugoslavija. Poleg tega naj bi bila v 4. 1.
tudi geografija deležna prirodoslovnega seminarja, pri katerem bi se čas
posvetil Sloveniji, ker slovenski učitelj bi moral svojo ožjo domovino
svoj delokrog — že malo bolje poznati. V 5. 1. naj bi se geografija poučevala
tudi 2 tedenski uri, ki bi se porabili za ponavljanje domovinoznanstva in
za metodiko zemljepisnega pouka na ljudski šoli. Pri taki spremembi učnega
načrta za geografijo bi bilo treba dobiti v 4. 1. 2 uri in v 5. 1. 1 uro. Morda
bi se ta čas mogel dobiti na račun fi lozof skop edagoškib predmetov in zdi
se mi, da bi korist pridobljenega odtehtala škodo izgubljenega.
Druga pereča zadeva so učila za geografijo, ki jih mora bodoči učitelj
poznati ter jih znati tudi uporabljati. Poleg najboljših zemljevidov bi
bile potrebne dobre slike in priprave za ponazoritev občih geografskih
pojmov. Za dobra učila bo treba dobiti denarna sredstva, ker revščina naših
kabinetov je že kar pravljična.
V
zvezi z učili naj se dotaknem še vprašanja učnih knjig za učiteljišča,
ki mora zanimati tudi geografa. Vem, da ni nikogar, ki bi se lotil pisanja
učbenikov za slovenska učiteljišča, ker bi ne našel založnika, toda tudi za
to šolo velja, da je dobra učna knjiga med prvimi pogoji za uspešno delo
v šoli. Banovina (banovinska zaloga šol. knjig) bo morala začeti tudi o tej
zadevi resno razmišljati.
Roman Sa v ni k:
Naši novi stenski zemljevidi.

Lansko leto so se pojavili na knjižnem trgu novi stenski zemljevidi
Evrope, Severne Amerike, Južne Amerike in Avstralije, ki jih je za šolsko
rabo odobril Glavni prosvetni svet v Beogradu. Priredila sta jih Ivo J u r a s ,
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profesor v Splitu, in dr. V. B o h i n e c , priv. docent v Ljubljani, založila
pa knjigarna Kugli v Zagrebu.
Ker so Modestinovi zemljevidi že precej zastareli in tudi nimajo več
uradne odobritve, je bila izdaja novih stenskih kart res nujno potrebna.
Zgoraj našteti zemljevidi niso bolj ali manj spopolnjene izdaje naših prej
šnjih zemljevidov, temveč so v vsakem oziru prijetna novost. Že zasnova je
-čisto druga. Plastika terena je mnogo bolj jasna in pride do izraza tudi na
večjo daljavo. Lepo je prikazan tudi relief morskega dna. Poleg oblikovitosti terena upoštevajo zemljevidi tudi druge zemljepisne činitelje. Zari
sane so smeri morskih tokov, območja plavnega in skladovnega ledu, glavne
izoterme, najvažnejše železniške in čezmorske zveze, pa tudi tečajna meja
žita, vrsta tal in njihova rastlinska odeja so prikazani s posebnimi znaki.
Poleg dotičnega kontinenta zajema vsak zemljevid njegovo zaledje tako
daleč, da se nazorno vidi lega med drugimi zemljinami. Dolžinsko merilo
ponazorujejo lestvice razdalj v 'km, v morskih in angleških miljah, ploščinsko merilo pa posebni kvadrati z navedbo v km2. Ta izredno posrečena
metodična zasnova zemljevidov, ki so kljub precej številnim signaturam
preglednejši od Modestinovih kart, je delo Šveda dr. Jalmarja F u r u s k o g a .
Naša prireditelja nista seveda vseh elementov švedskih zemljevidov kar
prevzela, ampak sta jih kritično pregledala in po potrebi marsikaj popravila.
Predvsem sta spravila višinske in globinske navedbe v sklad z najnovejšimi
izsledki. Še mnogo več dela sta vložila v imenoslovje, kjer je bilo treba tako
rekoč graditi s temelja, saj so bili Modestinovi zemljevidi v tem oziru zelo
nezanesljivi. Avtorja sta se dosledno držala pravila, da navajamo tuja imena
v tam veljavni uradni obliki in da jim damo slovansko obliko le takrat,
če je v naši jezikovni rabi izrinila tuje ime. Tako je mnogo krajevnih imen
-dobilo v naši literaturi šele tu svojo pravilno obliko. Za vsako karto naj
sledi nekaj pripomb.
Zemljevid Evrope je risan v Lambertovi azimutni projekciji v merilu
1 :3,000.000. Razen Evrope prikazuje celotno Sredozemsko morje z obrobjem
Afrike, vso Prednjo Azijo do Perzijskega zaliva, zahodno Sibirijo in Atlant
ski ocean prav do Groenlanda. Državne meje so vrisane ipo stanju v oktobru
1938. Posebej so začrtane administrativne meje Sovjetske Rusije, kjer so
imena krajev navedena v stari in novi obliki. Med višinskimi navedbami
opozarjam posebej na najvišji vrh Skandinavskega višavja, .ki je po novih
ugotovitvah Glittertind (2481 m). Natančno pregledovanje karte mi je odkrilo
le eno bistveno netočnost, namreč napačno lego naše tromeje na Galičiči.
Moti tudi naziv Kaspijsko jezero, čeprav ga Rusi tako nazivajo.
Zemljevid Severne Amerike ima merilo 1:8,000.0000. Odlikuje se že
s tem, da zaseže celotno Severno Ledeno morje do Sibirije in Severne Evrope,
s čimer nadomestuje obenem tudi karto arktičnih pokrajin. V primeri z
Modestinovim zemljevidom je ta karta pravo razodetje, tako glede reliefa
(vse višine so v skladu z navedbami najnovejših ameriških zemljevidov)
kot glede krajevnih imen. Razen državnih prinaša tudi meje doiminionov in
kanadskih pokrajin. Zelo poudarjena sta Zalivski tok in Sargassovo morje.
Včrtana je tudi datumska meja; škoda, da ta manjka na karti Avstralije.
Isto merilo ima zemljevid Južne Amerike. Poleg terena se posebno
vidno odražajo globine morja. To sega na karti prav do Antarktike, do
zahodnoaifriške oibale in do Združenih držav. Med pokrajinskimi imeni opo
zarjam na Guiano, kar odgovarja uradnemu nazivu. Med kraji pogrešam
najjužnejšo stalno naselbino Ushuajo, ki jo omenjajo srednješolski učbeniki.
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V legendi je očividna tiskovna napaka pri klasifikaciji krajev (Buenos
Aires, mesto z nad 6 milij. preb.).
Zemljevid Avstralije ima nekoliko večje merilo 1 :6,000.000, s čimer
pride kontinent bolj do' veljave. Zato seveda ni upodobljena vsa Oceainija,
kot navadno na drugih kartah, vendar vsaj njen večji zahodni del do Samoe.
Na karti je še del Azije do Filipinov in Indokine m je tako navezanost obeh
kontinentov dobro vidna. Razen pomorskih in železniških zvez so vertane
tudi letalske proge. Ker je to prvi stenski zemljevid Avstralije v našem
jeziku, bo šolam prav posebno dobrodošel.
S temi zemljevidi pa še niso krite nujne šolske potrebe. Predvsem
si želimo moderne karte Afrike. Novi stenski zemljevid Azije je izšel že
1. 1938. Priredil ga je prof. I. Juras kot drugo spopolnjeno in popravljeno
izdajo Modes tino vega zemljevida. Osnova in obseg karte sta zato ostala ista,
le globine morja so mnogo foolij vidne, ker je stopnjevanje barv močnejše.
Na novo so vrisane glavne železniške zveze, v skladu z novimi ljudskimi
štetji pa je popravljena velikost krajev. Tudi nomenklatura je bistveno iz
boljšana. Vendar je ostalo še precej netočnosti (Trapezunt, Vladikavkaz,
rt Dežnev itd.), pa tudi nekatera prej pravilna krajevna imena so dobila
zdaj neprimerno fonetično in vrh tega še napačno obliko (n. pr. Suec, Port
Sajd). Škoda, da ni založba Kugli že tudi tega zemljevida priredila z mnogo
boljšo švedsko osnovo.
F r a n c e Planina:
Zemljevid v šoli.

Zemljepisni pouk seznanja učence z naravo pokrajin in s kulturnimi
razmerami prebivalcev. Naravo pokrajin pokažejo učencem predvsem oroin hidrografski zemljevidi, ki so glavni pripomoček zemljepisnega pouka.
Klimatološke, fito- in zoogeografske, etnografske in podobne zemljevide naši
učenci bolj redko vidijo.
Vtise o naravi pokrajin sprejema mladina z zemljevida preveč po
vršno in nepopolno. Učenec išče namreč po karti predvsem tiskane napise.
Nekoliko pozornosti mu sicer vzbudi tudi barva karte, ki mu pokaže, da je
svet nekje višji, drugje nižji. Pri reki opazi poleg- imena le še košček modre
črte. Povprečen učenec po navadi ne gleda na zemljevidu, kakšnih oblik so
vzpetine, ne zasleduje toka reke od izvira do izliva in ne ugotavlja med
sebojne lege krajev, raznih naprav itd. To velja za njegovo opazovanje med
razlago v šoli, še bolj pa pri učenju iz atlanta doma. Svoje površnosti se
sam ne zaveda, še manj pa njegovi domači. Zato je marsikdaj s starši vred
prepričan, da zemljepis zna. Če pa mora potem v šoli na stenskem zemlje
vidu opisovati in kazati geografske predmete, ga njegovo znanje, ki temelji
na površnem in mehaničnem opazovanju zemljevida, pusti na cedilu. Stenski
zemljevid stoji namreč pred njegovimi očmi v drugačni perspektivi in na
pisi na njem so drugače razporejeni kakor v atlantu. Zato nima prave orien
tacije in se predvsem trudi, da najde napisana imena, namesto da bi gledal
sliko naravnih objektov. Pravilno gleda šolski zemljevid navadno le oni, ki
ima bistvene poteze zemljevida dotične pokrajine v spominu kot svojo du
ševno last. Tak učenec hitro spravi sliko, ki mu lebdi pred duševnimi očmi,
v sklad s stenskim zemljevidom, pred katerim stoji, in mu ni treba na slepo
srečo iskati le napisov po njem. Če opazujete učence, kako se v odmoru
pred razobešenim šolskim zemljevidom pripravljajo na zemljepisno iiro,
boste večinoma dognali, da kar z nosovi tišče vanj in iščejo imena, slike
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pokrajine pa ne morejo videti, ker je iz take bližine sploh ni mogoče pre
gledati. To je res „čitanje“ zemljevida v najbolj navadnem pomenu besede.
Pri tem učenci marsikdaj tudi podčrtavajo imena, ki so jih odkrili v zemljevidovi skrivalnici. Podčrtavanje imen v atlantu pa kaže, da so učencu tudi
pri- učenju doma glavno napisi. Le bolj redko najdete v razredu učenca, ki
stoji proč od zemljevida in ga opazuje iz tolikšne razdalje, da lahko slilco
pokrajine pregleda, čeprav ne more razločiti napisov, vsaj manjših ne.
Vzrok nepravilnemu opazovanju zemljevidov je pri učencu dvojen.
Navadno je premalo poučen o tem, kako naj pravilno gleda zemljevid. Pre
površna pripravljenost ga pa sili, da šele išče in bere imena, namesto da
bi jih znal. Tako „čitanje“ karte mu preide v navado in zakrivi, da ne dobi
pravih predstav o pokrajinah ter ostane njegovo geografsko znanje za vse
življenje pomanjkljivo.
Zato je dolžnost vsakega učitelja, ki poučuje zemljepis, da učence
navadi pravilno citati zemljevide. Ta naloga zahteva sicer od učitelja mnogo
pozornosti in mu da pogosto celo videz pretirane strogosti, a učencem v
korist jo je treba izvršiti.
Kako pa naj učitelj navadi učence pravilnega opazovanja zemljevidov?
Predvsem ne sme učitelj sam v šoli nikdar šele iskati imen na zem
ljevidu. Kadar pa učenca izprašuje pred stenskim zemljevidom, naj zahteva,
da učenec ne stoji tik ob zemljevidu, ampak v takšni razdalji od njega,
da lahko z enim pogledom obseže vsaj večji del zemljevida, če že ne vsega.
Nikdar naj ne dovoli, da bi učenec na slepo srečo iskal napise po zemlje
vidu. Pri delu z vsem razredom učitelj lahko doseže, da vsi učenci v klopeh
opazujejo stenski zemljevid in določajo lego gorovij, naselbin, tok rek itd.
Nato pa naj posamezni učenci brez iskanja takoj pokažejo lego tistega
predmeta.
Ko sem bil kot prvošolček vprašan zemljepis, me je profesor pred
zemljevidom zasukal, da sem bil obrnjen proti razredu in sem moral s pa
lico za hrbtom kazati po zemljevidu, kar sem bil vprašan. Takrat se mi je
zdelo, da me ima profesor na piki. Pozneje sem pa razumel, kako mi je hotel
s tem povedati, da zemljepisno znanje ni v iskanju napisov, ampak v tako
temeljiti predstavi o sliki pokrajine, da lahko tudi brez uporabe oči vsaj
približno označujem lego in smeri geografskih predmetov na zemljevidu.
Učitelj naj uporablja tudi „neme“ stenske karte, če jih ima na razpo
lago. Saj karte brez imenskih označb mnogo lepše in očitneje kažejo sliko
pokrajine, ker je ne zakrivajo napisi. Ob njih pa tudi učenci pokažejo svoje
resnično znanje, ko ne morejo brati imen. Potrebno pa je, da učitelj
večkrat pregleda, če učenci take karte niso' že opremili z napisi. Zaradi rabe
nemih kart se bo morebiti poslabšal zunanji uspeh, ki je viden iz redov,
resnični uspeh pouka pa se bo gotovo izboljšal. Seveda pa same zahteve pri
izpraševanju ne zadostujejo, ampak je treba učence smotrno pripravljati in
vežbati za pravilno rabo zemljevidov.
O tem, da je samo slika pokrajine bistveni del zemljevida, ne pa na
pisi, je mogoče učence prepričati, če si n. pr. zamišljajo pogled iz letala
na pokrajino globoko pod seboj. Od tam bi bilo videti le ploskve zemelj
skega površja, črte rek, cest in železnic ter lise naselbin ; nikjer pa ni položen
na zemljo kak napis!
Dalje je treba učence napotiti, da se tudi doma vadijo z nemimi kar
tami, kakor so n. pr. Marinkoviče ve v izdaji Sveslovenske knjižare v Beo
gradu. Preproste neme karte bi lahko izdelal in razmnožil tudi učitelj ali
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kak učenec za -ves razred, če ima na razpolago šapirograf, opalograf ali
podobno. Tudi prerisavanje iz atlanta ni brez pomena, seveda bi pa moral
učenec prerisavati le bistvene predmete in ne kar vsé karte.
Najbolje se pa vtisjiejo važne stvari v sliki pokrajine učencu v spo
min, če učitelj med razlago s preprostimi črtami in točkami na tabli ozna
čuje smeri in lego geografskih predmetov in tako pred učenčevimi očmi
nastaja preprost zemljevid. Pri tem risanju naj n. pr. reke .ne upodobi z
vijugasto črto, ampak z več ali manj ravno, ki označuje le splošno smer
njenega toka. V skico naj ne piše nobenih imen. Če učitelj potem ob skici še
ponovi tvairino, si učenci že v šoli zapomnijo najvažnejše poteze v sliki tiste
pokrajine. Doma naj tako skico še parkrat napravijo in učitelj naj tudi to
primerno nadzira. Ko smo pred ileti v II. gimnazijskem razredu na omenjeni
način risali skice evropskih držav, mi je srednje dober dijak, ki je moral
opisati n. pr. pokrajino Bolgarije, gladko pripovedoval, da pod Šipko izvira
Jantra, pod Jumrukčalom Osma itd., ne da bi pri tem gledal na zemljevid
ali se držal besedila učne knjige.
Razlaga s skiciranjem utegne imeti to slabo stran, da predvsem po
udarja naravo pokrajine, opis življenjskih razmer se pa morda zazdi učencu
manj važen. Zato je pa treba n. pr. o podnebnih razmerah sklepati ob
pogledu na skico in zemljevid, na to pa nasloniti razmotrivanje o rastlinstvu,
živalstvu, gospodarskih in ostalih razmerah, upoštevaje pri tem vedno tudi
skico. Opise pa je treba poživiti s slikami, diagrami in po možnosti spet s
posebnimi skicami.
Seveda bodo učenci tudi kljub takemu prizadevanju učitelja čez nekaj
časa izgubili iz spomina velik del pridobljenega zemljepisnega znanja, ker
je pač človeškemu duhu usojeno, da pozablja. Važno pa je, da je dobil
učenec vsaj takrat, ko je pokrajino prvič proučeval, pravilno predstavo o
njej in zato mu nek splošni vtis ostane za zmeraj. Zemljevid mu je pa vse
življenje ljub znanec in ob njem se človeku tudi spomin vedno znova
osvežuje.
Da bi učenec zemljepisno znanje še trdneje ohranil, bi moral biti zem
ljepisni študij čimbolj zvezan z učenčevimi doživljaji, ki jih je pa možno
pridobivati predvsem na potovanjih, ekskurzijah, pri čitanju zanimivih po
topisov in podobno. Razgovor o tem pa seveda ne spada več pod naslov našega
sestavka.

