
RAZSTAVA ANA FRANK 

 

Vtisi učencev, ki so vodili po razstavi: 

 

Izkušnja je bila zelo zanimiva ter poučna, izvedela sem veliko novih stvari in se naučila nekaj 

novega. Na začetku sem se malo težje postavila v vlogo »učitelja«, včasih pa mi je bilo malo 

nerodno, če sem kaj pozabila omeniti. Všeč mi je bilo voditi mlajše skupine, saj so bolj 

sodelovali in poslušali. 

(Reza) 

Meni je bilo zelo zanimivo predstavljati, saj sem dobila občutek, kako je biti v vlogi učitelja. 

Zelo veliko sem se naučila in pridobila sem nekaj novih izkušenj. Bilo mi je v veselje 

predstavljati mlajšim in učiteljem. 

(Ajda) 

Meni je bilo zanimivo voditi po razstavi, ker sem se prvič srečala s takšno izkušnjo. Bilo mi je 

všeč, da smo sodelovali in se znali zorganizirati, če je kdo manjkal. Naučila sem se veliko 

novega. Bil je zelo zanimiv občutek, ker smo vodili učitelje in starejše učence. 

(Pika) 

Razstava in vodenje sta se mi zdela zanimiva, naučili pa smo se tudi veliko o dogajanju v času 

življenja Ane Frank. Vodenje razredov je bila zame nova izkušnja. Všeč mi je bilo, da smo delali 

v skupini, saj je bilo lažje zaradi tega, ker nas je bilo več. 

(Zala) 

Razstava je bila super, pa tudi vodenje nam je šlo dobro pod rok. V redu je bilo, da se ni vsak 

učil vsega, ampak le svoj del. Sodelovali smo dobro, veliko smo se naučili o Ani Frank in njeni 

družini ter o tem, kako voditi. Prvič je bilo nekaj treme, ampak nam je šlo vsakič bolje. Tudi 

vodička, ki nam je razlagala, je vse odlično povedala in predstavila. 

(Timeja) 

Všeč mi je bila priložnost in vse znanje, ki sem ga z vodenjem pridobila. Vesela sem, da sem 

lahko vodila po razstavi tudi staršem in učiteljem, saj sem vedela, da oni vedo že veliko o Ani 

Frank, ampak so bili vseeno zelo zainteresirani. 

(Alja) 

Vodenje po razstavi mi je bilo všeč, ker smo bili odsotni od nekaterih šolskih ur ter se rešili 

nekaterih ocenjevanj. Voditi je bilo dobro, samo ko si predstavljal nekomu, ki ga poznaš, te je 

bilo malo sram. Razstava je bila zanimiva in koristna za naslednje šolsko leto. Če dobim še 

kakšno podobno priložnost, jo bom spet sprejel. 

(Jaka) 



Meni je bilo všeč delo v skupini in to, da smo se naučili veliko novega. Super je bilo to, da smo 

lahko naše znanje predstavljali tudi drugim učencem in učiteljem. Tema mi je bila zelo 

zanimiva in mi je všeč, da sem o njej izvedel veliko novega. 

(Andrej) 

Bila je zanimiva, drugačna izkušnja. Zanimivo je bilo voditi učitelje in tudi učence, predvsem 

mlajše. Všeč mi je bilo, kako smo delovali kot skupina – dobro smo se razumeli. Izobraževanje 

mi je bilo všeč, saj nam je gospa iz muzeja odlično prikazala čas, ko je živela Ana Frank. 

(Maja) 

Sama razstava se mi je zdela zanimiva, saj govori o življenju Judov in njihovih tegobah v času 

2. svetovne vojne. Dogajanje se v večini odvija v Nemčiji, kasneje tudi na Nizozemskem. Všeč 

mi je bilo tudi vodenje, saj smo si tako temo lažje zapomnili. Grozovito dogajanje pa mi bo 

ostalo v spominu, tudi razstava in učenje o tej temi. Bilo je zanimivo doživetje, ki si ga bom 

zapomnila. 

(Patricija) 

 

 


