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I No vi ce

FRANC MOČNIK - odkrit doprsni kip

V Sloven skem šo lskem muzeju so 1. oktobra lani odkri li doprsni kip sloven
skemu šolni ku in m at ematiku Franc u Močniku . Kip je odkril d r. Anton
Suhado lc , de kan Fakult ete za m at em at iko in fiziko pri Univerz i v Ljub ljani
(glej sliko ki pa na III. strani ovitka ).

Dr. Franc Močnik, "oče slove nskega učit eljstva" , prvi šolski svetnik
in nadzornik ljudskih šo l dežele K ranjske se je rodil v Cerknem 1. oktobra
1814. Že ob stoletnici ro jstva 1914 so se pojavili glasovi o post avit vi
spomenika cerkljans kemu šolniku in matematiku. Te vzpodbude je tedaj
prevpila prva svetovna vojna. Močnikov spomin je počasi bl edel , ponovno
smo se ga spomnili ob stopetdeseti obletnici rojstva z Bibliog rafijo Franca
Močnika (Povšič J ože, 1966). Stosedemdeseta ob letnica ro jstva 1994 pa
pr inese ponatis (faksimile) njegovih t ri delnih računic.

Do lani sta nas na našega velikega šo lnika in matematika spominjali
le dve zunanj i obeležji: napis na star i osnovni šoli Vič v Ljublj ani in
spominska plošča na ro jstni hiši Franca Močnika v Cerknem. Pospešeno
pa tečejo priprave za postavitev Močnikovega spomenika let os oktobra v
Cerknem.

Močnik j e žive l v času največjih šolskih re form v takratnem Avst ro 
ogrskem cesarstvu in je bil soustvarjalec sistemat ičnega ljudskošolskega in
srednješo lskega matematičnega pouka .

Še danes bi bil mogoče uporaben njegov pristop k začetnemu račun

stvu (1. razr ed osnovne šo le). Pri sestavljanju računic se je Močnik ravnal
po načelu monografske računske metode, ki ne deli in ne stopnjuje pouka v
številčnem obsegu od 1 do 100 po računksih operacijah , tako im en ovanih
štirih species, ampak prikaže vsako posamezno števi lo kot individuum
v vseh njegovih odnosih , tako da iz tega kakor same po sebi izh ajajo
posamezne osnovne računske operacije. Število razst avi a li zapiše v ob liki
vsote oziroma razlike na naj različnej še načine (npr . število 6 zapiše v
ob likah: 6 '1 , 3 ·2, 2 ·3, 4 + 2, 5 + 1, it d .) in mu t ako pridruži vse mogoče

naloge seštevanja, odštevanja, množenja in de lje nja (t udi z ostankom).
Močnik j e monografsko metodo prvi ne samo teoretično natančno razložil ,
ampak t udi nadrobno praktično uveljavil v svojih metodičnih knjigah in
računicah .

V takratnih učnih knjigah je bilo težišče n a uporabi, razlaga je bila
postranska stvar, sa j se bila podana v suhi ob liki. Močnik pa ni za nemarjal
formaln e izobrazbene st rani ter se ni omejeval le na zbirko primerov in
nalog za mehanično računanje. Računski postopek je izvaj al in dokazal
tako , d a je učenec lahko razum el , kaj in zakaj tako računa. Močnik je
razumel, da le t isti učni postopek, pri katerem takoj spočetka zbudimo,



Novice I

urimo in krepimo logično mišljenje in sklepanje, lahko prepreči , da se
pouk arit metike ne izrodi v duhomorni mehanizem računanja po pravilih
in mehanično razreševanj e nalog brez globjega razume vanja. Saj je le
t isti učenec , ki je pri delu samostoje n in kritičen , ki je navaj en , da sam
išče pot k rešit vi , zavarovan pred tem , da bi pozn eje popolno ma pozabil
v šoli predelano snov . Močnik ne prepušča učnega postopka le pouku,
oziroma učitelj u , ampak ga v učbenikih nudi sam , in sicer v sistematični

za po red nosti.
Še danes bi bi l zelo mod eren in priporočlj iv njegov prist op k obrav

navi osnov nih p oj mov geo metrije. Na lju dski in meščanski šoli pr edpo
stavlja t ako orga niziran pouk geo metrije, da se učenci , ko napredujejo v
spoznavanju geome t r ijskih izrekov, urijo t ud i v prost orskem predstavlja
nju , v logičnem mišljenj u in sklepanju, v spominu in natančnem izražanju.
Tako od učitelj a kakor od učbenika je treba zaht evati jasnost in t emeljitost
v splošne m, zlas t i pa v osnovah . Zat o Močnik začenj a povsod z opazo
vanjem ti stih predmet ov, s kater im i je učenec ob dan , in po kaže najprej
fizično t elo, od tega pride na geometrično in nat o na ploskve, črte in točke.

V tem se nje gov i učbeniki raz likujejo od t istih , v kat erih avtorj i začenj aj o

s točkami in črtami , ki j ih učenci gledajo kot španske vasi . Geometrijska
pr avila so razvita in dokazana . P isec drži učence v stalni napetosti in
ji h napeljuje, da pravila sami najdejo . Dokazi so t aki, da ne presega jo
njihovih učnih moči .

Močnik je do danes najbolj plodovit pisec slovenskih matematičnih

učbenikov in ede n od prvih , ki so v prejšnjem stoletju soustvarjali sloven
sko matematično termino logijo.

Močnik je pomemben t udi kot zagovornik uvaj anja slovenščine v t a
kr atne še povsem nem ške glav ne šole na Kranjskem in kot borec za stro
kovno rast in izboljšanje materia lnega položaja učiteljstva.

O Močnikovem ped agoškem delu na področju matemati ke zgovo rno
priča njegov matemat ični knji žni op us:

Število Močnikovih knji g:

razprave
logaritmične tabele
priročniki

metodike

učbeniki

skupaj

1
2
2

11

126

142

Matematični učbeniki :

učbeniki : za ljudske šole 35
za meščanske in obrtne šole 24

za gimnazije 39
za realke 22

za učitelj išča 6

učbeniki skupaj 126



N ovice

Čeprav so bile Močnikove knjige pisane v nemščini bo Močnikovo ime
ost alo zapisano v zgodovini matematičnega pouka t istih evro pskih naro
dov, v katerih jezike so bile preved ene nj egove knjige: v sloven ski , hrvaški ,
srbski, albanski, bolgar ski, češki , it alij anski , madžar ski, novogrški , polj
ski, romunski , slovaš ki in ukrajinski jezik . Slovenci, Hrvati in Sr bi smo v
šolah up orablj al i prevod e njegovih knjig. Toda medtem ko so Hrvati in
Srbi že t akoj po letu 1850 vp eljali njegove učbenike za sr ednjo šolo, smo
Slovenci smeli up orabljati t akrat le njegova navodila za uporabo računic

in računice za ljudsko šolst vo. Šele v šolskem letu 1882/ 83 je Dunaj dovo
lil slovenščino kot učni jezik na nižji gimnaz ij i, začenši v prvem razredu,
in to le v Kr anju, v Nove m mestu ter na slovens kih oddelkih ljubljan
ske gimnazije. Takrat je Celestina preved el v slovenski jezik Močnikove

arit met ike in geome t rije za nižje gimnaz ije . Ko st a Celestinova prevod a
začela poh aj ati , je Blaž Matek v let ih 1896 in 1898 namest o obolelega
Ce lest ine obe učn i knjigi na novo sest av il.

Močnikova publicistična delavnost je obsegal a , kakor je razvidno iz
poved an ega , sest avljanje aritmetičnih in geometrijs kih učbenikov za ljud
ske, meščanske , srednje šole in učiteljišča. V tem je bil moj st er kakor
redkokdo. Nat anko je vedel, kaj potrebuje posamezn a šolska stopnja, in
po kateri pot i je treba krenit i za ciljem . Iz t ega si morem o t udi razložiti
nenavadni in traj ni usp eh , ki ga je dosegel s svojimi učbeniki: bili so
skoraj st o let , generacij i za generacijo učencev , vodnik po kri st alni stavbi
matem atike.

Močnikova življenska pot:
1814

1821-1824
1824-1 832
1832-1 836
1836- 1846
1836-1840

1839
1840
1840

18 4 3

1844

1846-1858

1846-1849

ro jen v Cerknem 1. oktobra .
ljudska šola v Idrij i.
gim nazij a in licej v Ljubljani.
bogos lovj e v Gor ici .
učitelj na normalki v Gorici.
št udira (danes bi rekli "ob delu " ) z izpi ti na univerzi v G radcu .
zna nstveno delo : Teorija numeričnih enačb .

prom ovira v Gradcu za dok torj a filozofije (m atemat ike).
izide prva metodika računstva: Lehre von den vier Rech nungsarten
(J. Bl asn ik , Ljubljana ).
metodični priročnik : Anlei tung zu r g esa m t e n R echenkun st (J . B la
snik, Ljublja na ).
d vom a št ud ijs ka komisij a odobri Močnikov načrt o spreme m bi t a
kra tnih račun ic in pouka računanja

piše učbenike za računstvo za ljudske šole , šo le na kmetih , župnijs ke
glavne in mestne šole ter ponavlj aIn e in nad alj evaIn e šole.
profesor eleme nt arne m a temati ke in t rgovskega računstva na te h
niški akade m ij i v Lvov u (U kraj ina) .



1849-1850

1850-1 882
1850-1 853

1851-1860

1851

1851

1854

1856-1 858

1856-1857

1856

1856
1858

1860-1869

1860

1861

1862
1865

1869-1871

1870-1 873

No vice I

profesor matematike na vseučelišču v Olomucu (Moravska na Češ

kem) .
izda prve izvode učbenikov za rea lke, ki jih kasneje še dopolnjuje.
natisne t ud i učbenike za gim nazijo (višjo in nižjo). Kasneje sam
(a li drugi) t e učbenike še dopolnjuje in pred eluje . Zadnji za šolsko
rabo namenj eni učbenik j e izšel še 1938 (v nemščini) .

šolski svetnik in nadzornik ljudskih šol za deželo Kranjsko v Lju
bljani.
ses tavi učni načrt za glavne šo le na Kranjskem v katerem uved e
p oleg do te daj samo nemškega učnega jezika t ud i slovens ki učni

jezik - uvedba dvojezičnih glavnih šol.
predlaga (24.4.) ustanovitev pedagoškega tečaj a ( "učiteljišča") v
Idrij i, ki nato deluje od 1852-1866.
po naročilu šolskega ministra napiše dv e metodiki računstva za ra
zred ni pouk (Metod ika računanja iz glavne in Metodika računanja

s ciframi).
skupaj z Andrejem Praprotnikom ses t avi Slovenski abecednik , Slo
vensko-ne mški abecednik ter P rvo in D rugo b erilo za slovenske šole .
skupaj z Bla žem Potočnikom izda dvojezično sloven sko-nemško
slovnico za trivialke in glavne šo le.
izide pon atis Geome t r ije (prva izdaja , 1850) za nižje realke. Po
nat isu so med tekst om dodani slovens ki term ino loški vložki. To so
začetki slovens ke matematične terminologije, kater e soavt or je bil
Franc Močnik.

izdela stat ut lj ublj anske obrt ne šole.
izda logaritemske tabele in knjižico z navodili za računanje z novimi
avstrijs kimi novci (avstro-ogrs ka den arna reforma in nova novčna

veljava).
šolski svet nik in nadzornik ljudskih šol in realk za Štajer sko v
Gradcu .
izdela pravila društva za podporo učiteljskim vd ovam. Boj za bo ljši
materialni st atus učitelj ev je bil a zelo pomembn a l'vIočnikova dejav
nost na K ranjskem.
izdajo l'vIočnikova berila : Prvo in Drugo berilo za slovenske šole in
Erst es . . . , Zweites . . . , Drittes Lesebuch za nen emške ljudske šole.
od likova n z viteškim kri žem red a Franca Jožefa .
na Močnikovo priporočilo je sp reje ta za šolsko rabo v gimnazija h
in realkah tretj a (prva izd aj a 1854) pred elan a izda ja Janežičeve

slovens ke slov nice .
je im en ovan za Štajerskega deželnega šo lskega nadzornika prve sto
pnje .
izid ejo prve izd aje Močnikovih petdelnih računic za ljudske šole.
Vsako računico je sp re mlja la po sebna knjižica metodičnih napot
kov.



hhajajo prve W j e  a & a h v  m ia, t r g d e  in obrtne 
we. 
ip;da, prirobik a uuporabo % m e n  mer v avatnijaki W 
hide m e t a h  raEnarrtva za ljndslm Lble cod 1. do 5. rmda). 
bide metodika oblikmihja rn ljudaloe irole. 
izidejo M&dmm l&termska t a b k  namenjene u&W I-&?"' 
bhajaja njegovi U E W  matematik rrat uEiteljWia. 
kzkkjo tridehe rtrEunice 9a ljudako blo (- hbjs: 
Cerkno, 1995). 
umre v GrtLdcu 30. mrvembra 




