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UVOD 
UVOD 
 

Vedno me je zanimala in navduševala narava. Ta moja strast se je v meni prebudila že 

zelo zgodaj, saj sem že kot majhen otrok opazoval naravo in spremljal vse, kar se je 

premikalo. Še posebej me je zanimala medsebojna povezanost živih bitij in njihov 

razvoj. Posledično me je kasneje v osnovni šoli začel zanimati razvoj in evolucija 

človeka. Kako smo nastali, iz česa smo se razvili, kaj je k temu pripomoglo in kako je 

svet takrat izgledal, to so bila najpogostejša vprašanja, ki so se mi porajala v glavi, ko 

sem premišljeval o tej temi. V šoli smo takrat izvedeli zelo malo informacij o evoluciji, 

tiste informacije, ki smo jih dobili, pa so bile posredovane na zelo suhoparen način. A 

moje želje po učenju o evoluciji in razvoju človeka to ni oviralo, saj sem imel z družino 

možnost veliko potovati in obiskovati muzeje s to tematiko. V šolskih klopeh sem 

pogosto razmišljal, kako bi sam v šoli drugače razlagal evolucijo (in tudi druge teme), 

in sedaj, ko sem sam v vlogi učitelja, imam priložnost to tudi storiti. 

Menim, da je znanje, pridobljeno z izkustvenim načinom učenja, trajnejše in bolj 

kvalitetno, zato sem se lotil diplomske naloge prav s to tematiko. Z namenom, da bi se 

učenci raje učili in bolje razumeli evolucijo in razvoj človeka, sem se odločil, da bom 

za svoje diplomsko delo pripravil vsebinsko pripravo za ekskurzijo v Muzej krapinskih 

neandertalcev, ki je v Krapini na Hrvaškem.  

Sestavil sem vprašalnik, s katerim sem želel zbrati podatke o tem, koliko učenci že 

vedo o neandertalcu, in ugotoviti, v katerem starostnem obdobju jih je najbolj smiselno 

peljati na ekskurzijo v omenjeni muzej. 

Rezultate sem analiziral in na tej podlagi sestavil gradivo za vodenje ekskurzije, ki ga 

bodo lahko uporabili učitelji, ki želijo, da njihovi učenci izkusijo bolj zanimiv način 

učenja in hkrati pridobijo trajnejše znanje o evoluciji in razvoju človeka. Za učence sem 

pripravil tudi učne liste za ogled muzeja, ki jim bodo pomagali urediti in utrditi 

pridobljeno znanje. 
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TEORETIČNI DEL 
RAZVOJ ČLOVEKA 
 

Vsa živa bitja na Zemlji se tekom časa počasi spreminjajo. Čeprav so spremembe 

znotraj posamezne generacije majhne, se organizmi s kopičenjem le-teh počasi 

spreminjajo in sčasoma lahko ta proces vodi v nastanek novih vrst. Pravzaprav 

podobnosti med poznanimi organizmi nakazujejo, da so se na ta način, s postopnim 

spreminjanjem iz skupnega prednika, razvile vse vrste, ki živijo na Zemlji (Futuyma, 

2005). 

Hominizacija 

Hominizacija ali učlovečenje je evolucijski proces razvoja homininov (človečnjakov) iz 

hominoidov (človeku podobnih opic). Je proces, ki se je pričel, ko se je zadnji skupni 

hominoidni prednik začel razlikovati od ostalih takrat živečih hominoidov. V širšem 

smislu je hominizacija pojem, ki vključuje vse tiste vidike strukturnih in vedenjskih 

sprememb, ki so se zgodile pri hominoidih in so vodile do razvoja homininov 

(http://eaa.elte.hu/Jaiswal2.pdf). 

Takšne spremembe so: 

- bipedalizem: način kopenskega premikanja, ki temelji na tem, da organizem za svoje 

premikanje uporablja dve okončini, v tem primeru nogi (Thorpe, Holder in Crompton, 

2007); 

- krožno žvečenje (Coolige in Wynn, 2009); 

- encefalizacija: težnja k razvoju in večanju možganov (Bradbury, 2005); 

- ročne spretnosti: uporaba orodij (http://eaa.elte.hu/Jaiswal2.pdf). 

Prokonzul 

Pred 20 do 25 milijoni let so se na Zemlji prvič pojavile človeku podobne opice. Glede 

na najdbo fosilnih ostankov lahko trdimo, da so bile razširjene po Evropi, Aziji in 

Afriki. Prokonzul, ena od človeku podobnih opic, ki je med drugim živel v vzhodnem 

delu Afrike, je bil zelo blizu skupnemu predniku današnjih opic in človeka. Vendar 

prokonzul ne velja za vezni člen med šimpanzom in človekom. Prokonzul je hodil po 

vseh štirih, vendar se je od drugih opic starega sveta (Evropa, Azija in Afrika) 
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razlikoval po tem, da je imel nekoliko večje razmerje med maso možganov in telesno 

maso ter bil netipičen drevesni predstavnik (Milner, 2009). 

Avstralopiteki 

Na nastanek človeka in njegov razvoj so ključno vplivale geografske spremembe, kot je 

denimo nastanek Velikega afriškega tektonskega jarka in posledične podnebne 

spremembe. Pred približno 8 milijoni let se je vulkanska aktivnost močno povečala in 

povzročila velike topografske spremembe, kot so spuščanje osrednjega dela Velikega 

tektonskega jarka in dvig njegovega zahodnega dela, pri čemer je nastala naravna 

gorska pregrada, visoka 2000 m. Visoka pregrada je zadrževala padavine in posledica  

tega je bilo postopno izsuševanje tektonskega jarka in vzhodnega dela Afrike, medtem 

ko je zahodni del Afrike ostal vlažen in poraščen. To so bili pogoji, ki so vodili prve – 

skorajda že – dvonožce ali tako imenovane proto-hominine (predhodne vrste 

človečnjakov) do razvoja avstralopitekov.  

Avstralopiteki so bili prva družina homininov z vzravnano držo in razvitim 

bipedalizmom, za katero fosilni dokazi segajo vse do približno 4 milijone let v 

zgodovino. Bili so visoki od 110 do 150 cm. Imeli so vzravnano držo, kar sklepamo po 

legi zatilne odprtine, obliki stopal in spremenjeni obliki medenice, ki kažeta na 

pokončno dvonožno hojo. Takšna oblika premikanja se je razvila kot prilagoditev na 

način življenja, med drugim je omogočila tudi obiranje plodov z dreves neposredno s 

tal. Glava in obraz avstralopitekov sta bila še vedno zelo podobna opicam starega sveta, 

s skromnim možganskim delom, saj je bila prostornina možganskega dela lobanje zgolj 

400 do 600 cm3 (Toth in Schick, 2005). 

V pliocenu, ki je najmlajše obdobje terciarja in je trajal od 5,3 do 2,4 milijona let nazaj, 

so se podnebne razmere spremenile. Temperature so se znižale in zrak je postal bolj 

suh. V Afriki je nastopila suša in posledično so se zelene površine počasi začele 

spreminjati v suho savano. Vse to je spremenilo življenjske pogoje tudi 

avstralopitekom, ki so se na nove razmere prilagodili na različne načine (Bajd, 2000). 

Njihov evolucijski razvoj je šel v dve smeri. V eni evolucijski smeri so se razvili 

robustni rastlinojedci, ki so bili izredno dobro prilagojeni na prehranjevanje s 

savanskimi rastlinami, ki so imele plodove z debelimi in trdimi ovoji. Med te vrste 

uvrščamo Australopithecus aethiopicus, Australopithecus boisei in Australopithecus 

robustus.  Zaradi njim vse bolj neprijaznih podnebnih razmer in slabše prilagodljivosti 
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na okolje, ki je bila posledica njihovega načina prehranjevanja, so zadnji predstavniki 

robustnih vrst avstralopitekov pred približno milijon leti izumrli. V drugi evolucijski 

smeri so se avstralopiteki razvili v omnivore. Najbolj značilni vrsti teh predstavnikov 

sta starejši predstavnik Australopithecus afarensis in evolucijsko mlajši vrsti 

Australopithecus africanus in Australopithecus garhi. Omnivori so bili prilagodljivejši 

in so se uspešno razvijali ter se evolucijsko razvili do rodu Homo – človek, ki mu 

pripadamo tudi danes živeči ljudje, torej vrsta Homo sapiens.	  

ROD HOMO – ČLOVEK 
 

Gracilni avstralopiteki so vsekakor predniki rodu Homo, vendar ne moremo z 

gotovostjo trditi, katera izmed vrst avstralopitekov je neposredni prednik prvih 

predstavnikov rodu človek. Dokaz, da se je rod Homo resnično razvil iz gracilnih 

avstralopitekov, je anatomska podobnost. Prvi predstavniki rodu Homo so namreč v 

višino merili od 100 do 130 cm in tehtali 35 kg, zelo podobno kot gracilni 

avstralopiteki. Prav tako kot gracilni avstralopiteki so imeli relativno dolge roke. Za 

razliko od rodov gracilnih avstralopitekov je imel rod Homo večji možganski del. S tem 

je bil prvi, pri katerem je prostornina možganov bila večja od možganske prostornine 

današnjih človeku podobnih opic. Prvi ljudje so imeli tudi manjši obrazni del in manjše 

zobe kot njihovi predniki. Podrobna analiza obrabe in velikosti zob kaže, da so bili prvi 

ljudje, prav tako kot gracilni avstralipiteki, omnivori. 

Zgodnji predstavniki rodu Homo 

Ostanke prvih predstavnikov rodu Homo, poimenovanih Homo rudolphensis, so našli 

ob jezeru Turkana v severnem delu Kenije. S pomočjo datiranja fosilnih ostankov so 

vrsto Homo rudolphensis uvrstili v časovno obdobje 2,4 do 1,7 milijona let nazaj (Toth 

in Schick, 2005). Še vedno ni povsem dokazano, katera vrsta velja za prvega 

predstavnika rodu Homo, saj analiza fosilnih ostankov vrste Homo habilis, ki so jih 

našli v Tanzaniji, to vrsto uvršča v časovno obdobje od 2,4 do 1,5 milijona let nazaj 

(Leakey, 1981). Nekateri menijo, da gre pri teh dveh uvrstitvah za isto vrsto, le za 

moške in ženske posameznike, vendar pa so tisti fosili, ki so uvrščeni kot Homo 

rudolphensis, v splošnem nekoliko starejši  

(http://anthro.palomar.edu/homo/homo_1.htm). 
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Kasnejši predstavniki rodu Homo 

Naslednika zgodnjih vrst rodu Homo sta Homo ergaster (delujoči človek), ki ga 

znanstveniki uvrščajo približno 1,9 milijona let nazaj in Homo erectus (vzravnani 

človek), ki ga uvrščajo od 1,8 do 1,3 milijona let nazaj. Čeprav je bila vrsta Homo 

habilis prva vrsta, ki je dokazano že izdelovala in uporabljala orodje za lov in obrambo, 

sta kasnejša predstavnika rodu Homo ergaster in Homo erectus to še bolj izpopolnili 

(Bajd, 2010). Prav tako sta bili to prvi vrsti, ki sta redno lovili živali. Vrsta Homo 

erectus je že imela nekatere anatomske značilnosti, ki so lastne sodobnemu človeku. 

Prostornina možganskega dela lobanje je v povprečju znašala 950 cm3, v višino so 

merili 160 cm in tehtali 60 kg, sposobnost vzravnanega gibanja pa je bila enaka 

sposobnosti sodobnega človeka. Vse to je vrsti Homo erectus omogočilo, da je kot prva 

vrsta človeka iz Afrike naselila druge predele sveta, vse od južne Evrope in bližnjega 

vzhoda do Azije, ter se evolucijsko razvijala še naprej (Hazarika in Manji, 2007). 

Homo heidelbergensis 

Iz vrste Homo erectus se je med 800.000 do 400.000 leti nazaj evolucijsko razvila vrsta 

Homo heidelbergensis. Glede na to, da je to obdobje ledenih dob, je bila njegova 

anatomska zgradba bolj robustna, po videzu pa je bil deloma podoben vrsti Homo 

erectus in deloma sodobnemu človeku. Še vedno je imel tipične arhaične poteze, kot so 

močni nadočesni oboki, nazaj nagnjeno čelo in lobanja, podaljšana v ventro-dorzalni 

smeri. Pred približno 300.000 leti naj bi se iz vrste Homo heidelbergensis razvil Homo 

neanderthalensis (http://anthro.palomar.edu/homo2/mod_homo_1.htm). 
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HOMO NEANDERTHALENSIS 
 

Evropski hominini so se razvili iz vrste Homo heidelbergensis v vrsto, ki jo danes 

poznamo kot Homo neanderthalensis (neandertalec). Neandertalec je bil poimenovan 

po dolini Neander v Nemčiji, kjer so leta 1856 našli prve fosilne ostanke te vrste. 

Homo neanderthalensis je eden izmed najbolj znanih in raziskanih vrst homininov, ki 

so poseljevali Evropo in Azijo. A vsako novo odkritje ostankov neandertalca prinese 

vedno nova vprašanja, tako da kljub vsemu znanju, ki ga že imamo, Homo 

neanderthalensis ostaja ena izmed največjih skrivnosti. Veliko podatkov imamo o 

njegovem obnašanju, o tem, kdaj je živel in kje, a znanstveniki si še do danes niso 

enotni, ali je Homo neanderthalensis popolnoma izumrla vrsta, ali je vsaj v zelo 

majhnem deležu tudi del sodobne človeške vrste (Lockwood, 2007). 

Oblika neandertalčeve glave je dobro poznana. Imel je velik obraz z velikim nosom ter 

dokaj nizkim, poševnim čelom. Na zatilnem delu lobanje je imel kostni odrastek ali 

tako imenovano bunkasto zatilje, močne nadočesne oboke in predel med očmi ter bil je 

brez obradka. V primerjavi z lobanjo sodobnega človeka je bila lobanja neandertalca 

podaljšana v ventro-dorzalni smeri (Tattersall, 1995). V kolikšni meri se je torej 

neandertalec zaradi teh razlik razlikoval od sodobnega človeka? 

Ledene dobe 

Vrsta Homo neanderthalensis se je pojavila v geološki dobi Zemlje, imenovani 

pleistocen, oziroma v tako imenovanem času ledenih dob. To je bilo daljše časovno 

obdobje, v katerem so se menjavala krajša topla in hladna obdobja. Znanstveniki so s 

pomočjo določanja izotopov kisika (določanje razmerja 16O in 18O v lupinah morskih 

mehkužcev) ugotovili, da je bilo v pleistocenu enajst večjih in več manjših poledenitev. 

Takratna podoba sveta je bila drugačna kot je danes, saj je na vrhuncu ledene dobe led 

prekrival kar trideset odstotkov Zemljine površine. Prav tako je širok pas permafrosta 

pokrival območje, kjer ni bilo ledenega pokrova. Takratne temperature so bile v 

povprečju nižje od današnjih in so v hladnih obdobjih v povprečju dosegale od -6°C na 

robu ledenega pokrova do 0°C na robu permafrosta. Vsaka poledenitev je povzročila 

nastanek dodatnega ledenega pokrova, ki je tako v celoti v višino meril od 1500 do 

3000 metrov, zaradi česar se je gladina morja znižala  v povprečju za 100 metrov. 

Padec morske gladine je omogočil mnogim živalskim vrstam selitve na območja, ki so 
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bila prej zaradi morja nedostopna 

(http://anthro.palomar.edu/homo2/mod_homo_2.htm). 

Rastline in živali v tistem času so bile dokaj podobne današnjim, le da so bile večinoma 

večje. Drastične podnebne spremembe so imele velik vpliv na živi svet, saj je z vsako 

poledenitvijo vedno večje predele Zemljinega površja prekrival led. Zaradi nizkih 

temperatur in pokritosti zemlje s snežno odejo je veliko rastlinskih vrst izumrlo, kar pa 

je posledično povzročilo tudi izumrtje nekaterih živalskih vrst, saj v novem okolju 

preprosto niso uspele več najti dovolj hrane za preživetje. Mamuti, mastodonti, jamski 

medvedi in talni lenivci so le nekatere od množice živalskih vrst, ki so izumrle v tistem 

času (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/464579/Pleistocene-

Epoch/70015/Pleistocene-fauna-and-flora). 

Anatomske značilnosti 

Na ledenodobne razmere, ki so v pleistocenu vladale v Evropi, je bil neandertalec zelo 

dobro prilagojen. Telesna zgradba neandertalca se je razlikovala od zgradbe sodobnega 

človeka. Moški so bili v povprečju visoki zgolj 165 cm in so tehtali 65 kg, medtem ko 

so bile ženske v povprečju visoke 155 cm in so tehtale 55 kg. Tudi njihove okončine so 

bile zaradi nižjih temperatur krajše. Neandertalec je bil torej v primerjavi s sodobnim 

človekom (Homo sapiens) nekoliko manjši in bolj robustne zgradbe, s širšim prsnim 

košem, daljšima ključnicama, širšima lopaticama in krajšimi spodnjimi deli okončin. 

Imel je tudi močnejše kosti z debelejšimi stenami in zato večje sklepne površine. 

Njegove dlani so bile v primerjavi z vrsto Homo sapiens močnejše in imel je širše 

konice prstov. Na podlagi vseh teh značilnosti lahko trdimo, da je bil neandertalec 

močno bitje, veliko močnejše od današnjega sodobnega človeka, kar pa ne pomeni, da 

se je v vsakodnevnem življenju zanašal izključno na svojo moč in ni bil inteligenten. 

Njegovi možgani so se razlikovali od možganov drugih homininov, ki so živeli tisti čas 

na drugih predelih sveta. Kljub temu, da velikost možganov sama po sebi ne določa 

inteligence, je zanimivo dejstvo, da je imel celo nekoliko večjo možgansko prostornino 

kot sodobni človek. Možgani so se glede na druge takrat živeče hominine povečali 

zaradi povečevanja posameznih področij, ki nadzorujejo višje procese, kot so mišljenje, 

načrtovanje, reševanje problemov, prepoznavanje, spomin, govor itd. Prostornina 

možganskega dela lobanje vrste Homo neanderthalensis je v povprečju merila kar 1450 

cm3, medtem ko je pri vrsti Homo erectus, ki je živel na skrajnem vzhodu Azije, v 
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povprečju znašala 950 cm3, pri vrsti Homo heidelbergensis, ki je živel v Aziji in Afriki, 

pa 1200 cm3 (http://anthro.palomar.edu/homo2/mod_homo_2.htm). 

Kot rečeno, je bil neandertalec majhen in čokat ter je imel sorazmerno kratke okončine, 

kar kaže, da je bil dobro prilagojen na hladno okolje. To pravzaprav ni nenavadno, saj 

je telesna zgradba tudi odraz prilagajanja na okoljske temperature. Tisti sesalci, ki 

živijo na severu ali jugu zemeljske oble, so v splošnem bolj robustni in tako bolje 

prilagojeni zadrževanju toplote, medtem ko so sesalci, ki živijo bližje ekvatorja, bolj 

gracilne zgradbe in s tem bolje prilagojeni oddajanju toplote. Glede na to, da na izgubo 

telesne temperature pri človeku najbolj vpliva velikost zunanje površine, je bil 

neandertalec zaradi svoje postave zelo uspešen pri zadrževanju toplote in jo je izgubljal 

manj, kot če bi bila njegova telesna konstitucija bolj gracilna (Štefančič, 1997). 

Najbolj zanimivo je to, da je bil neandertalec kljub močnim in robustnim kostem 

velikokrat podvržen poškodbam okostja. Najpogostejši so bili zlomi, zvini in artritis, 

nemalokrat pa so pri neandertalcih opazili tudi zobna obolenja. Poškodbe kosti in 

artritis kažejo na veliko obremenitev okostja. Najverjetneje je veliko poškodb nastalo 

zaradi načina življenja in prehranjevanja neandertalca. Glede na to, da je pri lovu 

uporabljal zgolj kopja, saj še ni znal uporabljati loka in puščic, je ves svoj plen lovil le 

od blizu. Ker so njegov plen predstavljali jeleni, bizoni, konji, gazele, mamuti in 

dlakavi nosorogi, torej relativno velike in zato nevarne živali, so poškodbe kosti 

neandertalca logične (Lockwood, 2007). 

Življenje neandertalca 

Kot rečeno, so bile v obdobju, ko je v Evropi živel neandertalec, večinoma nizke 

temperature in v takšnih razmerah je preživetje ljudi odvisno predvsem od živali. Ne 

čudi torej, da je bil neandertalec lovec, ki je jedel pretežno mesno hrano. Svojo hrano je 

tudi kuhal, saj vemo, da je že znal uporabljati ogenj. Del njegove prehrane so 

predstavljale tudi rastline. Arheologi so na orodju našli ostanke škroba, lesa in drugih 

organskih substanc, zato sklepajo, da je neandertalec uporabljal rastline tudi kot 

zdravila (Pohar, 1997). 

Z natančno analizo fosilnih ostankov so arheologi pri mnogih neandertalcih našli 

izrazito obrabljene sprednje zobe. Podobno obrabo zob lahko vidimo tudi v naši bližnji 

preteklosti pri ženskah Inuitov v 19. in zgodnjem 20. stoletju, saj so vse življenje vsako 

jutro grizle škornje svojih mož, da so se ti zmehčali. Neandertalci so v kože, ki so jih 
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najprej zmehčali z grizenjem, vrtali luknje, vendar kož sprva niso šivali, saj še niso 

poznali šivank. Prve šivanke naj bi začeli uporabljati šele 26.000 let pred našim štetjem 

(Johanson in Edgar, 1996). 

Kultura 

Znanih je precej najdišč neandertalca in v nekaterih izmed njih je najdenega veliko 

orodja, ki ga je izdelal neandertalec, našli pa so tudi živalske ostanke in pepel. Večina 

teh najdišč je v jamah in pod skalnimi previsi. V jamah so si neandertalci okoli ognjišča 

izdelovali ležišča iz trave in drugih rastlin ter jih najverjetneje pokrili s kožami. 

Neandertalci so vsaj občasno gradili tudi zatočišča, ki so jih najverjetneje postavljali 

zaradi lova, vendar so takšna zatočišča značilna za poznejša obdobja. Dokaz za gradnjo 

zatočišč so najdbe lukenj za podporne kole in ognjišč na odprtem terenu (Lockwood, 

2007). 

Neandertalec je živel v socialno povezani skupnosti, saj je skrbel za svoje bližnje. 

Dokaz, da je skrbel za stare in nemočne, je dejstvo, da so poškodovani ali pohabljeni 

dolgo preživeli. Stari starši so se vključevali v vzgojo vnukov, s tem razbremenili 

najbolj dejavne člane skupnosti ter prenesli svoje znanje in veščine na mlade. 

Vključevanje starih staršev v vzgojo naj bi bilo ključno tudi za kasnejši uspeh naše 

vrste (Homo sapiens) (Lockwood, 2007). 

Kanibalizem 

Arheologi so našli tudi dokaze o vsaj občasnem kanibalizmu pri neandertalcu. Na 

nekaterih ostankih skeletov neandertalcev so našli enake sledi orodja kot na ostankih 

skeletov živalskega plena. Prav tako so na skeletu neandertalca našli sledi orodja, ki 

nakazujejo na odstranjevanje mesa in kostnega mozga. Glede na to, da kanibalizem za 

prehrano še zdaleč ni tako učinkovit kot lov, saj ima človek počasno reprodukcijo in 

počasen telesni razvoj, arheologi sklepajo, da je šlo najbrž za oportunistični ali morda 

celo ritualni kanibalizem (http://humanorigins.si.edu/evidence/human-

fossils/species/homo-neanderthalensis). 

Pokopavanje bližnjih 

Neandertalec je svoje bližnje pokopaval v zemljo. Dokaza, da naj bi neandertalec to 

počel iz ritualnih razlogov, sta najdba cvetnega prahu v enem izmed grobov in telo 

neandertalca, pokopano na borovih vejah. Seveda bi bilo mogoče tudi, da je cvetni prah 

v grobišče zanesel veter in da je neandertalec svoje bližnje pokopaval le iz higienskih 
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razlogov (Lockwood, 2007). Vendar so arheologi poleg cvetnega prahu v grobu našli 

enostavno izdelano ogrlico, ki nakazuje, da so se od umrlega poslovili in najverjetneje 

dejansko žalovali za svojimi bližnjimi (Stefoff, 2010). 

Glede na to, da je neandertalec pokopaval mrtve na vhodu v votline in jame, da so bila 

telesa pogosto pobarvana s hematitom, ter da je mrtvim pogosto v grobove priložil 

kamena orodja, sklepamo, da neandertalec mrtvih ni dojemal le kot hrano ali odpadek, 

saj jih v tem primeru ne bi pokopaval, temveč je do njih gojil poseben odnos 

(http://anthro.palomar.edu/homo2/mod_homo_2.htm). 
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PREDSTAVITEV MUZEJA KRAPINSKIH NEANDERTALCEV 
 

Kdo so bili neandertalci? Kako jih je odkrivala in tolmačila znanost 19. stoletja in kaj 

na začetku tretjega tisočletja vemo o kamenodobnih ljudeh, ki so na našem prostoru 

lovili dlakave nosoroge že pred 125.000 leti? Kje je položaj neandertalcev na 

rodoslovnem drevesu življenja? Aprila 2010 je po enajstih letih gradnje odprl svoja 

vrata obiskovalcem Muzej krapinskih neandertalcev pri Krapini, mestu v Hrvaškem 

Zagorju, ki odgovarja na ta in še druga vprašanja, povezana z evolucijo človeka in 

neandertalcem. Gre za sodoben, multimedijski in tehnološko opremljen muzej, ki 

obiskovalcem neandertalca predstavi na kar se da zanimiv in enostaven način. 

Razstavni prostor muzeja leži med dvema hriboma (Hušnjakovo in Josipovca) in 

obsega 1200 m2, ki se raztezajo v dveh nadstropjih. Avtorja koncepta muzeja o 

neandertalcu sta Jakov Radovčić, izkušen paleontolog in vodja Zbirke krapinskega 

pračloveka v Hrvaškem prirodoslovnem muzeju v Zagrebu, ki že 40 let preučuje 

krapinske neandertalce, in znani hrvaški arhitekt Željko Kovačić. Pri postavitvi so 

sodelovali muzeologi iz osmih držav, od ZDA do Izraela (Kovačić in Radovčić, 2010) . 

Zgodovina muzeja 

V Krapini je leta 1899 Dragutin Gorjanović Kramberger našel različne kosti več kot 

osemdesetih neandertalcev iz različnih dob. Geolog in univerzitetni profesor 

Kramberger velja za slavnega hrvaškega paleontologa, ki je takrat na poziv lokalnega 

učitelja Josipa Rehorića prišel na hrib Hušnjakovo. Na tej lokaciji je Kramberger tekom 

šestih let izkopavanja odkril približno 3000 paleontoloških ostankov neandertalcev in 

živali, kar predstavlja največjo zbirko okostij neandertalca na svetu. V začetku 

devetdesetih let prejšnjega stoletja so znanstveniki z univerze McMaster v Hamiltonu v 

Kanadi z metodo elektronske spinske resonance (ESR) in analizo zobne sklenine 

nosoroga odkrili, da krapinski neandertalci izhajajo iz zadnje velike ledene dobe, kar 

pomeni, da so stari 130.000 let (http://croatia.hr/sl-

SI/Predstavnistva/Slovenija/Glasilo/Krapina-–-odprt-Muzej-krapinskih-

neandertalcev?Y2lcMTM0Mw %3D %3D). 

Bistvo muzeja je v tem, da poskuša s svojo multimedijsko vsebino obiskovalce vrniti 

130.000 let nazaj v obdobje neandertalcev, tako da lahko opazujejo njihov način 
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življenja. Obiskovalci se vrnejo v čas nastanka planeta in se nato postopno pomikajo v 

sedanjost. 

Arhitektura muzeja 

Muzej je arhitekturno zasnovan tako, da tudi gradbeno odraža muzejsko vsebino. Glede 

na to, da so neandertalci živeli v tako imenovanih pol jamah oziroma v votlinah, ki jih 

je izdolbla voda v navpičnih, golih stenah, večinoma brez rastlin,  je pročelje muzeja 

narejeno na takšen način, da spominja na nekakšno betonsko pol jamo, ki je zapolnjena 

s peskom. Vhod v muzej so majhna vrata v kotu pročelja, kar obiskovalcem daje 

občutek, da vstopajo v jamo. Skozi vhod pride obiskovalec v atrij muzeja, ki je 

zamišljen kot neandertalsko bivališče, steklena stena, ki zapira vhod, pa omogoča 

obiskovalcem opazovanje zunanje pokrajine.  

Opis razstavnega prostora 

Na steni „jame” ves čas predvajajo 16-minutni film o skupini krapinskih neandertalcev, 

ki prikazuje njihovo kulturo in surovo življenje pred več kot sto tisoč leti. Nato se pot 

nadaljuje skozi nizek vhod proti razstavnemu prostoru, ki prikazuje življenje majhnega, 

slikovitega srednjeevropskega mesteca Krapine na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Na 

steni je naslikana Magistratska ulica, ki prikazuje tipično arhitekturo takratnega časa, 

predstavljeni sta šolska učilnica ter lekarna, kjer so očistili in preventivno zaščitili prve 

najdene neandertalčeve kosti.  

Pot se nadaljuje v prostor, ki prikazuje različna časovna obdobja evropske preteklosti, 

vse od humanizma prek renesanse v čas utemeljevanja sodobne znanosti. Ravno v 

tistem času so vzklila najrazličnejša nova spoznanja, ki so vodila naprej do novih 

odkritij, ki so spremenila takratni pogled na svet. Z razvojem znanosti so se ljudje 

začeli spraševati o spremenljivosti sveta in o spremenljivosti samega človeka. Na to 

temo so izhajale ostre znanstvene razprave, v katerih so iskali razumevanje in 

tolmačenje fosilnih ostankov, s katerimi bi dokazali evolucijo živega sveta in tudi 

človeka. 

Iz tega prostora pot vodi do dvorane, kjer je postavljena rekonstrukcija najdišča 

neandertalcev na Hušnjakovem hribu z odkriteljem Dragutinom Gorjanovićem 

Krambergerjem. Ta del razstave obiskovalce postavi v čas, ko so bili fosilni dokazi 

pomanjkljivi in ko so mnogi dvomili v možnost najdb fosilnih dokazov o biološki 

evoluciji človeka. Rekonstruirane geološke, paleontološke in arheološke plasti 
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odkrivajo žgano prst, sledove ognjišča in pepela, sežgane kosti in kamnite izdelke 

neandertalca. Med plastmi se nahajajo tudi ostanki neandertalca, deli lobanjskih kosti, 

čeljusti, zobje itd. S pomočjo opazovanja plasti peska in različnih sedimentov lahko 

obiskovalec spozna klimatske spremembe, ki so se dogajale tekom časa. Med plastmi 

zemlje so kosti ledenodobnih živali, na primer nosoroga, jamskega medveda in velikega 

jelena ter drugih danes že izumrlih bitij, ki govorijo o drugačni pokrajini v daljni 

preteklosti.  

Ko zapustimo to dvorano, nas pot pripelje do dvorane, kjer se na steno projecirajo vse 

kosti neandertalcev, najdene na območju Krapine. Namen te dvorane je obiskovalcem 

predstaviti razvoj tehnologije in metodologije preučevanja najdb, od odkritja prvih kosti 

neandertalcev pa vse do danes. Prikazane so nove tehnologije in različne znanstvene 

discipline, ki odkrivajo neštete podrobnosti in tudi mnoge skrivnosti evolucije življenja. 

Prav tako so predstavljene različne možnosti natančnega določanja absolutne starosti 

fosilnih najdb, ki odkrivajo zaporedje in možnost rekonstruiranja mnogih vrst, ki so bile 

predhodnice naše vrste. 

Iz pritličja muzeja obiskovalec nato vstopi na hodnik, ki ga s pomočjo računalniških 

vizualnih prikazov kot časovni stroj popelje skozi daljno preteklost do druge dvorane. 

Tu je prikazan nastanek sveta od velikega poka prek nastanka Zemlje in pojava praljudi 

pa vse do današnjega človeka. Na tleh dvorane so napisane časovne točke, kdaj v 

zemeljski zgodovini se je kaj zgodilo, ob njih pa je za še nazornejši prikaz časovnih 

obdobij – s 24 urami enega dneva prikazan celoten čas zemeljske zgodovine oziroma 

zgodovine vesolja. Pot obiskovalca v tej dvorani se začne s prikazom nastanka 

Zemljine skorje, nato pa z vsakim novim korakom prestopa na stotine milijonov let in 

spremlja, kako se je spreminjal naš planet. 

Arhitekti so prehod v prvo nadstropje izkoristili zato, da so z vzpenjanjem simbolizirali 

razvoj vrst do nastanka človeka. Z vhodom v spiralni hodnik, v sredini katerega je 

velikanski model makromolekule DNK, je obiskovalec priča kozmični, kemijski in 

organski Zemljini evoluciji. Rotacija spirale in simboličnega vzpona življenja (medtem 

ko se obiskovalci prav tako vzpenjajo po klančini navzgor) označuje začetek evolucije 

ter nastanek, razvoj in izumiranje mnogih večceličnih rastlinskih in živalskih vrst. 

Čeprav je obdobje, v katerem dominiramo sesalci, zelo kratko v primerjavi s starostjo 

Zemlje, je temu obdobju namenjeno največ prostora. Obiskovalci lahko vidijo prve 
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sesalce in prve prvake ter nato razvoj slednjih v prva dvonožna, človeku podobna bitja 

in njihove prve biološke prilagoditve. S temi bitji se začenja zelo dolgo časovno 

zaporedje hominizacije še vedno daljnih človekovih prednikov.  

Šele na koncu te dvorane in s tem dolgega časovnega vzpona pride obiskovalec do 

rekonstrukcije krapinske naselbine neandertalcev z realističnim prikazom neandertalca 

iz Krapine, katerih avtorica je francoska kiparka Elisabeth Daynes, najboljša svetovna 

strokovnjakinja za nadvse realistične dermoplastične skulpture. Prikaz naselbine temelji 

na preučevanju paleodemografskih, paleontoloških in arheoloških najdb iz Krapine ter 

znanju o  neandertalcih z drugih najdišč po svetu. Številne anatomske podrobnosti 

neandertalcev prikazujejo, da so se ti res razlikovali od današnjih ljudi, a daleč od tega, 

da bi bili krvoločna bitja divje narave in živalske zavesti, kot so si jih včasih 

predstavljali. S pomočjo rekonstrukcije naselbine neandertalca je prikazan njihov 

vsakdan, kultura, zdravilstvo in medsebojni odnosi. 

Pot se nadaljuje do dvorane, kjer je anatomija neandertalca prikazana še bolj podrobno. 

Za lažjo predstavo je poleg tega predstavljen še anatomski prerez telesa sodobnega 

človeka. Na voljo je tudi interaktivna instalacija, ki s pomočjo najnovejših metod 

medicinske in radiološke diagnostike obiskovalcu predstavi številne okoliščine težkega 

življenja neandertalca, poškodbe, prav tako pa tudi celjenje ran in preživljanje težkih 

poškodb. 

Naslednja dvorana obiskovalcem predstavlja kulturo neandertalcev v kameni dobi. Na 

stenah dvorane so za lažjo predstavo načina izdelave orodij nameščene rekonstrukcije 

rok neandertalca, ki oblikujejo ta primitivna orodja. Prav tako je z rekonstrukcijo 

obraza in rok neandertalca prikazan postopek mehčanja usnja. 

Prikazu okolja, v katerem so bivali neandertalci, je namenjen naslednji prostor, ki 

prikazuje, da so neandertalci večinoma živeli ob bogatih loviščih divjadi. Na tla sta 

projecirana sneg in led, da bi si obiskovalci lažje predstavljali, v kakšnih razmerah so 

neandertalci živeli in po čem so hodili. Na stenah so slike in grafi, ki prikazujejo 

podnebne spremembe tistega časa. Prav tako lahko na steni vidimo živali, ki so 

neandertalcem predstavljale hrano. Številke ob živalih označujejo, katera žival se je 

najpogosteje znašla na njihovem jedilniku. Poleg tega so v posameznih modelih živali 

še številni fosilni ostanki kosti, ki so jih arheologi našli pri izkopavanju. 
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Naslednji prostor je posvečen vedenju in duhovnemu svetu neandertalcev. 

Rekonstrukcija neandertalca starešine, ki pokojni neandertalki v lobanjo z ostrim 

kamenjem dela zareze, kaže na to, da so imeli svoje rituale. Prav tako je v istem 

prostoru tudi na pol zakopano fosilno okostje neandertalca, ki nakazuje na to, da so 

pokopavali svoje bližnje. 

Pot nas nato vodi v ovalen prostor, v stenah katerega so fosilni ostanki različnih 

neandertalcev, ki se glede na to, da so živeli v različnem času in v drugem okolju, med 

seboj razlikujejo. Na tleh prostora je zemljevid Zemlje, ki označuje, kje vse je 

neandertalec bival. 

Zadnji prostor prikazuje nadaljnji, precej pospešen razvoj kulture in tehnološke 

evolucije človeške vrste, vse do trenutka, ko je prvi človek stopil na Luno. 

Ko obiskovalec zapusti muzej, se lahko sprehodi še slabih 300 metrov do točke, kjer je 

leta 1899 Dragutin Gorjanović Kramberger našel prve fosilne ostanke neandertalca. 

Pred to jamo so postavljeni tudi bronasti kipi neandertalcev, ki prikazujejo njihov 

vsakdan (Radovčić in sod., 1988). 
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EKSKURZIJA 
 

Poučevanje evolucije in razvoja človeka je dokaj zahtevno za učitelja in še bolj za 

učence, zato je ena izmed možnosti, da sledimo zahtevam sodobnega pouka, da jo, 

namesto pri klasičnem pouku v razredu, obdelamo na ekskurziji. Odlično priložnost za 

učenje o tej temi vidim v strokovno vodenem ogledu Muzeja krapinskih neandertalcev 

v Krapini. Muzej krapinskih neandertalcev velja za enega najsodobnejših in najbolj 

strokovnih muzejev na svetu, ki na zelo atraktiven način predstavlja razvoj človeške 

vrste in življenje neandertalcev. Postavljen je v neposredni bližini najdišča, kjer so 

izkopali 874 kosti neandertalca. Poleg tega so tam izkopali tudi 199 zob in različno 

orodje, zaradi česar je najdišče v Krapini največje najdišče neandertalca na svetu 

(Radovčić in sod., 1988). 

Torej, namesto, da se učenci o neandertalcu in evoluciji človeka učijo v razredu, kjer 

učitelji učno snov pogosto podajajo zgolj s pomočjo učbenika in prosojnic, se lahko 

učenci z novo učno snovjo seznanijo v muzeju (Ivanšek, 1995). Ekskurzija sicer 

zahteva veliko časa, niti ni primerna za vsako učno snov. Čeprav ima frontalna oblika 

učenja, ki še vedno prevladuje v naših šolah, veliko slabosti, je tako podajanje učne 

snovi hitro (Tomič, 2000). 

Vse več učiteljev pri pouku uporablja številne učne pripomočke, kot so prosojnice, 

video posnetki in interaktivne internetne strani, vendar vse to ne more nadomestiti 

dobro pripravljene ekskurzije. Ogled Muzeja krapinskih neandertalcev je koristen, ker 

učencu daje informacije, ki jih sicer ne more dobiti, in obenem omogoča utrjevanje 

razumevanja o razvoju človeka in o neandertalcu (Potočnik, 2004). 

Ekskurzije imajo poleg izobraževalne vloge tudi vzgojni pomen. Ogled ostankov 

kulturnozgodovinske dediščine učence duhovno bogati, jih izobražuje in tudi moralno 

krepi. Na ekskurziji se učenci navajajo na sodelovanje in pomoč, sklepajo nova 

prijateljstva in pridobijo delovno disciplino (Zgonik, 1968). 

Poznamo več različnih tipov ekskurzij, ki se med seboj razlikujejo po zahtevnosti, 

stopnji dejavnosti učencev ter uporabi metod in oblik dela. Ekskurzija lahko poteka na 

primer kot učna pot, učni ogled, terensko, muzejsko, galerijsko ali arhivsko delo 

oziroma kot kombinacija le-teh. Za organizacijo ekskurzije v Muzej krapinskih 
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neandertalcev bi uporabil kombinacijo vseh teh načinov dela, saj bi s tem zagotovil 

trajnejše in boljše znanje o razvoju človeka in neandertalcu (Weber, 1994). 

Poleg trajnejšega in boljšega znanja pa so cilji ekskurzije tudi (Potočnik, 2004): 

- razvijanje mišljenja z opazovanjem, primerjanjem, sklepanjem itd.; 

- razvijanje sposobnosti samostojnega učenja in raziskovanja: zbiranje gradiva, 

urejanje, uporaba ustreznih raziskovalnih metod – delo z zgodovinskimi viri, 

statistična obdelava podatkov, opazovanje, analiziranje in sintetiziranje slikovnega in 

pisnega gradiva ter poročanje; 

- razvijanje sposobnosti časovne orientacije in prostorskih predstav; 

- navajanje učencev na delo v skupini in na posameznikovo individualno odgovornost 

za svoj del naloge. 

Upoštevajoč te informacije sem izdelal vsebinsko pripravo za ogled Muzeja Krapinskih 

neandertalcev. 
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EMPIRIČNI DEL 

NAMEN NALOGE 
 

Menim, da bi vsakdo moral razumeti, kako se je razvijala človeška vrsta. Poučevanje 

evolucije človeka je zato bistvenega pomena. Žal so običajne ure evolucije za učence 

suhoparne, saj morajo učitelji zaradi obsežnega učnega načrta v zelo kratkem času 

predelati veliko učne snovi. V sedmem razredu se pri pouku zgodovine učenci pri temi 

prazgodovinski ljudje učijo o neandertalcu, ki ga omenijo v sklopu učne vsebine od 

živalskega prednika do Homo sapiensa. V osmem razredu se učenci pri pouku biologije 

učijo o neandertalcu pri temi evolucija človeka v sklopu učne vsebine razvoj 

človečnjakov. Težava je v tem, da je vsaki temi namenjena zgolj ena šolska ura brez 

dodatnih ur za utrjevanje znanja. Menim, da imajo učenci posledično veliko težav z 

razumevanjem te učne teme in negativen odnos do nje. Učenci bi se lahko o evoluciji in 

neandertalcu učili tudi na obisku Muzeja krapinskih neandertalcev, kjer so informacije 

predstavljene na zanimiv način. Znano je, da je znanje trajnejše in boljše, če 

uporabljamo izkustveni način poučevanja (Babuder, 2010). 

Namen diplomske naloge je bil pripraviti predlog ekskurzije, na kateri bi učenci 

evolucijo človeka spoznavali v Muzeju krapinskih neandertalcev v Republiki Hrvaški. 

Strokovno vodstvo po muzeju ne poteka v slovenščini, zato je bila moja naloga 

pripraviti ustrezno gradivo, ki bi ga lahko uporabljali naši učenci in učitelji (priloga 1). 

Prav tako sem za učence pripravil vabilo na ekskurzijo (priloga 2). Pred tem sem z 

vprašalnikom preveril predznanje učencev o neandertalcu in njihovo zanimanje za to 

učno temo. 
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HIPOTEZE 
 

Postavil sem naslednje delovne hipoteze: 

H1: Znanje učencev o neandertalcu je slabo. 

H2: Učenci mislijo, da so bili neandertalci čustvena bitja. 

H3: Učenci imajo pozitiven odnos do neandertalca. 

H4: Učenci dobijo največ informacij o neandertalcu pri pouku biologije. 

H5: Znanje osnovnošolcev o neandertalcu je slabše od znanja srednješolcev. 

H6: Osnovnošolci bi raje obiskali Muzej krapinskega neandertalca kot srednješolci. 
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MATERIAL IN METODE DELA 
 

Vzorec 

Izmed vseh 261 vprašalnikov jih je bilo 16 (6.1 %) rešenih nepopolno in jih zato pri 

obdelavi podatkov nisem upošteval. Za analizo sem uporabil le popolno rešene 

vprašalnike, ki jih je bilo 245. 

Vprašalnik 

Sestavil sem vprašalnik, s katerim sem preveril znanje učencev o neandertalcu, njihov 

odnos do te teme ter njihovo željo po učenju o neandertalcu in po obisku muzeja o 

njem. Namen vprašalnika je bil tudi ugotoviti, katera starost učencev je najprimernejša 

za to ekskurzijo.  

Vprašalnik je bil sestavljen iz devetih vprašanj, ki so vsebovala skupaj 18 podvprašanj 

oziroma trditev (priloga 3). Prvih šest vprašanj je bilo namenjenih preverjanju znanja. 

Sedmo vprašanje je preverjalo stališče oziroma odnos učencev do neandertalca. Osmo 

vprašanje je preverjalo, od kod učencem znanje o neandertalcu, deveto vprašanje pa je 

učence spraševalo o tem, kaj jih o neandertalcu najbolj zanima. 

Sedem vprašanj je bilo izbirnega tipa (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8). Tri vprašanja, prvo, peto in 

šesto, so vsebovala od dve do štiri podvprašanja, skupaj 10 podvprašanj. Pri teh je 

učenec izbiral med tremi možnimi odgovori, in sicer »da«, če se je strinjal z dano 

trditvijo, »ne«, če se z dano trditvijo ni strinjal,  in »ne vem«, če se ni  mogel odločiti 

oziroma ni imel dovolj znanja. Pri vprašanjih dve in tri je učenec izbiral pravilni 

odgovor med tremi oziroma štirimi danimi možnostmi. Pri vprašanjih štiri in osem je 

bilo možnih več pravilnih odgovorov, torej je moral učenec obkrožiti več trditev med 

petimi oziroma sedmimi danimi.  

Pri sedmem vprašanju je moral učenec na Likertovi lestvici (numerična lestvica za 

izražanje stopnje strinjanja/nestrinjanja z danimi trditvami) obkrožiti številko od ena do 

pet in s tem izraziti stopnjo svojega strinjanja z tremi danimi trditvami. Številka ena je 

pomenila najmanjše strinjanje, številka pet pa največje. 

Deveto vprašanje je bilo odprtega tipa. Z njim sem želel zbrati podatke o tem, kaj 

učence najbolj zanima o neandertalcu. 
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Točkovanje vprašalnika 

S točkami sem ovrednotil prvih sedem nalog, ki so preverjala znanje in stališča 

učencev. Tako sem s prvimi šestimi vprašanji dobil številčno oceno znanja, s sedmim 

vprašanjem pa številčno oceno stališč učencev do neandertalca.  

Vprašanja so ovrednotena z 1 točko, 0.5 točke ali 0.25 točke, odvisno od zahtevnosti 

oziroma relevantnosti zahtevanega podatka (preglednica 1). Pri četrti nalogi so napačni 

podatki ovrednoteni z negativnimi točkami, saj sem tako lahko natančneje ocenil znanje 

učencev. Če so učenci pri četrti nalogi dobili več negativnih točk kot pozitivnih, sem 

nalogo ovrednotil z nič točkami. 

Preglednica 1: Točkovanje vprašalnika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vprašanja od 7 do 9 niso točkovana s točkami, saj sem z njimi preverjal odnos učencev 

do neandertalcev. 

Vprašanje št. Točk 

1.a 1 

1.b 1 

2 1 

3 1 

4.a -0.5 

4.b - 0.5 

4.c - 0.5 

4.d 0.5 

Vprašanje št. točk 

4.e 0.5 

5.a 0.25 

5.b 0.25 

5.c 0.25 

5.d 0.25 

6.a 1 

6.b 1 

6.c 1 

6.d 1 
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Pilotna raziskava 

Leta 2011 sem na osnovni šoli Matije Čopa v Kranju opravil pilotno raziskavo, s katero 

sem želel preveriti ustreznost vprašalnika, torej videti, ali so navodila in besedilo 

razumljivi ter ugotoviti, ali učencem katero izmed vprašanj dela prevelike težave. V 

pilotni raziskavi je sodelovalo 24 učencev osmega in 22 učencev devetega razreda. 

Glavna raziskava 

Glavno raziskavo sem izvedel med 21. 11. in 9. 12. 2011. V njej je sodelovalo 58 

učencev osmega razreda in 64 učencev devetega razreda Osnovne šole Naklo ter 75 

dijakov prvega letnika in 64 dijakov drugega letnika Ekonomske gimnazije Kranj. 

Skupno je bilo torej razdeljenih 261 vprašalnikov in sicer 122 na Osnovni šoli Naklo in 

139 na Ekonomski gimnaziji Kranj. Pri razdeljevanju vprašalnikov sem za pomoč prosil 

profesorici biologije na obeh šolah, ki sta mi z veseljem pomagali. Z vprašalniki sem 

jima predal tudi vsa potrebna navodila in jima naročil, naj učence seznanita z načinom 

reševanja in ju opozoril, da jim ne smeta pomagati pri reševanju samega vprašalnika, 

ker bi v tem primeru vplivali na veljavnost rezultatov. 

Ko sta mi učiteljici predali rešene vprašalnike, sem vse podatke vnesel v program Excel 

in jih v njem tudi uredil. Nato sem grobe podatke prenesel v program SPSS,  s katerim 

sem jih statistično obdelal. Statistično pomembnost razlik sem ugotavljal s testom χ2 in 

testom t, pri čemer sem mejo za statistično značilnost postavil na 0.05. 

Priprava predloga ekskurzije 

Po končani analizi podatkov in večkratnem ogledu Muzeja krapinskih neandertalcev 

sem pripravil predlog za ekskurzijo učencev osmega in devetega razreda osnovne šole v 

muzej. Sestavni del predloga sta tudi učni list in priprava (priloga 1). 
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REZULTATI 
	  

Za boljšo preglednost rezultatov sem najprej po vrsti, kot si sledijo v vprašalniku, 

zapisal vprašanja oziroma trditve in pravilne odgovore označil s krepkim tiskom. Pri 

vsakemu vprašanju sem zapisal namen vprašanja. Prav tako sem vsako izmed vprašanj 

razvrstil glede na kognitivno stopnjo po Bloomu.  

Pod vsakim vprašanjem sem zapisal odgovore učencev in rezultate prikazal v tabelah. V 

primeru, da je bilo vprašanje sestavljeno iz več možnosti (a, b, c ...), sem zaradi boljše 

preglednosti vsako izmed trditev prikazal v svoji tabeli. Poleg numeričnih podatkov o 

učencih, ki so odgovarjali na določeno vprašanje, sem dodal še odstotne vrednosti. Pod 

vsako tabelo je zapisana pravilnost odgovora v odstotkih. 

V celotni nalogi sem zaradi preglednosti uporabljal za oba spola izraz učenci, ko sem 

obravnaval spolne razlike, pa sem uporabil izraza dekleta in fantje. V tabelah so 

pravilni odgovori prikazani v krepkem tisku in podčrtani. 
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ANALIZA VPRAŠALNIKA 
 

1. Vprašanje 

 Če je trditev pravilna, obkroži »DA«, če je nepravilna, obkroži »NE«, v primeru da na 
vprašanje ne znaš odgovoriti, obkroži odgovor »NE VEM«. (Pravilni odgovor je 
zapisan v poudarjenem tisku in podčrtan.) 

a) Neandertalec se je boril z dinozavri. DA NE NE VEM 

b) Neandertalec se je boril z mamuti.  DA NE NE VEM 
 

Namen vprašanja: Učenec razume časovno razliko med dobo dinozavrov in dobo 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiičlovečnjakov.  

Kognitivna stopnja po Bloomu: razumevanje  

Odgovori učencev: 

Preglednica 2: Odgovori učencev na vprašanje 1 a. 

Neandertalec 

se je boril z 

dinozavri. 

                                                Število odgovorov 

                   OŠ                     SŠ                 skupaj 

frekvence odstotki frekvence odstotki frekvence odstotki 

DA 3 1,2 % 2 0,8 % 5 2,0 % 

NE 106 43,3 % 121 49,4 % 227 92,7 % 

NE VEM 3 1,2 % 10 4,1 % 13 5,3 % 

Delež pravilnih odgovorov: 92,7 % 

Statistično pomembne razlike:  

Spol: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 1,569; P = 0,456; df = 2). 

Starost: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 3,368; P = 0,186; df = 2). 
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Preglednica 3: Odgovori učencev na vprašanje 1 b. 

Neandertalec 

se je boril z 

mamuti. 

                                                Število odgovorov 

                   OŠ                     SŠ                 skupaj 

frekvence odstotki frekvence odstotki frekvence odstotki 

DA 108 44,1 % 123 50,2 % 231 94,3 % 

NE 3 1,2 % 4 1,6 % 7 2,85 % 

NE VEM 1 0,4 % 6 2,5 % 7 2,85 % 

Delež pravilnih odgovorov: 94,3 % 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 0,358; P = 0,836; df = 2). 

Starost: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 3,278; P = 0,194; df = 2). 
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2. Vprašanje 

Obkroži pravilno trditev.  

a) Neandertalci so živeli na drevesih. 

b) Neandertalci so živeli v ledenikih. 

c) Neandertalci so živeli v skalnih votlinah. 

d) Neandertalci so živeli v kamnitih hišah. 

 

Namen vprašanja: Učenec prepozna bivališče neandertalcev. 

Kognitivna kategorija po Bloomu: Poznavanje 

 

Odgovori učencev: 

Preglednica 4: Odgovori učencev na vprašanje 2. 

Neandertalci so 

živeli ... 

                                                Število odgovorov 

                   OŠ                     SŠ                 skupaj 

frekvence odstotki frekvence odstotki frekvence odstotki 

a) ... drevesih 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,4 % 

b) ... ledenikih 0 0,0 % 4 1,6 % 4 1,65 % 

c) ... votlinah 112 45,7 % 124 50,6 % 236 96,3 % 

d) ... hišah 0 0,0 % 4 1,6 % 4 1,65 % 

Pravilnost odgovorov: 96,3 % 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: premalo odgovorov, da bi lahko izračunali statistično pomembnost razlike (test hi 

kvadrat; NR – ni rezultata). 

Starost: premalo odgovorov, da bi lahko izračunali statistično pomembnost razlike (test 

hi kvadrat; NR – ni rezultata). 



	   	  

	   	   	  27 

3. Vprašanje 

Obkroži pravilno trditev.  

Neandertalci so živeli: 

a) pred 2000 leti 

b) pred 12.000 leti 

c) pred 100.000 leti 

 

Namen vprašanja: Učenec obstoj neandertalcev pravilno časovno umesti. 

Kognitivna kategorija po Bloomu: Poznavanje 

 

Odgovori učencev: 

Preglednica 5: Odgovori učencev na vprašanje 3. 

Neandertalci so 

živeli pred: 

                                                Število odgovorov 

                   OŠ                     SŠ                 skupaj 

frekvence odstotki frekvence odstotki frekvence odstotki 

a) 2000 leti 5 2,1 % 5 2,1 % 10 4,1 % 

b) 12.000 leti 40 16,3 % 55 22,5 % 95 38,8 % 

c) 100.000 leti 67 27,4 % 73 29,8 % 140 57,1 % 

Delež pravilnih odgovorov: 57,14 % 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 4,753; P = 0,093; df = 2). 

Starost: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 0,833; P = 0,659; df = 2). 
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4. Vprašanje 

Obkroži pravilne trditve!  

Neandertalci so: 

a) kovali meče 

b) slikali po stenah votlin 

c) imeli že prve puške na smodnik 

d) skrbeli za svoje bližnje 

e) uporabljali kameno orodje 

 

Namen vprašanja: Učenci poznajo določene značilnosti življenja neandertalcev. 

Kognitivna kategorija po Bloomu: Poznavanje 

 

Odgovori učencev: 

Preglednica 6: Odgovori učencev na vprašanje 4 a. 

Neandertalci 

so: kovali meče 

                                                Število odgovorov 

                   OŠ                     SŠ                 skupaj 

frekvence odstotki frekvence odstotki frekvence odstotki 

a) DA 1 0,4 % 6 2,5 % 7 2,85 % 

b) NE 111 45,3 % 127 51,8 % 238 97,15 % 

Delež pravilnih odgovorov: 97,1 % 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 3,011; P = 0,083; df = 1). 

Starost: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 3,237; P = 0,072; df = 1). 
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Preglednica 7: Odgovori učencev na vprašanje 4 b. 

Neandertalci 

so: slikali po 

stenah votlin 

                                                Število odgovorov 

                   OŠ                     SŠ                 skupaj 

frekvence odstotki frekvence odstotki frekvence odstotki 

a) DA 93 38 % 105 42,9 % 198 80,8 % 

b) NE 19 7,8 % 28 11,4 % 47 19,2 % 

Delež pravilnih odgovorov: 19,2 % 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: je statistično pomembna razlika (test hi kvadrat; χ2 = 3,977; P = 0,046; df = 1); 

fantje so odgovarjali pravilneje od deklet. 

Starost: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 0,655; P = 0,418; df = 1). 

 

Preglednica 8: Odgovori učencev na vprašanje 4 c. 

Neandertalci 

so: imeli že 

prve puške ... 

                                                Število odgovorov 

                   OŠ                     SŠ                 skupaj 

frekvence odstotki frekvence odstotki frekvence odstotki 

a) DA 0 0 % 2 0,8 % 2 0,8 % 

b) NE 112 45,7 % 131 53,5 % 243 99,2 % 

Delež pravilnih odgovorov: 99,2 % 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: premalo odgovorov, da bi lahko izračunali statistično pomembnost razlike (test hi 

kvadrat; NR – ni rezultata). 

Starost: premalo odgovorov, da bi lahko izračunali statistično pomembnost razlike (test 

hi kvadrat; NR – ni rezultata). 
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Preglednica 9: Odgovori učencev na vprašanje 4 d. 

Neandertalci 

so: skrbeli za 

svoje bližnje 

                                                Število odgovorov 

                   OŠ                     SŠ                 skupaj 

frekvence odstotki frekvence odstotki frekvence odstotki 

a) DA 44 18 % 42 17,1 % 86 35,1 % 

b) NE 68 27,8 % 91 37,1 % 159 64,9 % 

Delež pravilnih odgovorov: 35,1 % 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 0,000; P = 0,997; df = 1). 

Starost: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 1,585; P = 0,208; df = 1). 

 

Preglednica 10: Odgovori učencev na vprašanje 4 e. 

Neandertalci 

so: uporabljali 

kam. orodje 

                                                Število odgovorov 

                   OŠ                     SŠ                 skupaj 

frekvence odstotki frekvence odstotki frekvence odstotki 

a) DA 106 43,2 % 119 48,6, % 225 91,8 % 

b) NE 6 2,5 % 14 5,7 % 20 8,2 % 

Delež pravilnih odgovorov: 91,8 % 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: je statistično pomembna razlika (test hi kvadrat; χ2 = 8,702; P = 0,003; df = 1); 

dekleta so odgovarjala bolj pravilno od fantov. 

Starost: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 2,167; P = 0,141; df = 1). 
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5. Vprašanje 

Če je trditev pravilna, obkroži »DA«, če je nepravilna, obkroži »NE«, v primeru da na 
vprašanje ne znaš odgovoriti, obkroži odgovor »NE VEM«.  

Neandertalci so živeli v: 

a) Ameriki  DA NE NE VEM 

b) Aziji  DA NE NE VEM 

c) Afriki  DA NE NE VEM 

d) Evropi  DA NE NE VEM 

 

Namen vprašanja: Učenci vedo, kje so živeli neandertalci. 

Kognitivna kategorija po Bloomu: Poznavanje in razumevanje 

Odgovori učencev: 

Preglednica 11: Odgovori učencev na vprašanje 5 a. 

Neandertalci so 

živeli v: 

Ameriki  

                                                Število odgovorov 

                   OŠ                     SŠ                 skupaj 

frekvence odstotki frekvence odstotki frekvence odstotki 

a) DA 30 12,2 % 33 13,5 % 63 25,7 % 

b) NE 45 18,4 % 78 31,8 % 123 50,2 % 

c) NE VEM 37 15,1 % 22 9 % 59 24,1 % 

Delež pravilnih odgovorov: 50,2 % 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: je statistično pomembna razlika (test hi kvadrat; χ2 = 7,208; P = 0,027; df = 2); 

fantje so odgovarjali pravilneje od deklet. 

Starost: je statistično pomembna razlika (test hi kvadrat; χ2 = 11,092; P = 0,004; df = 

2);učenci SŠ so odgovarjali bolj pravilno kot učenci OŠ. 
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Preglednica 12: Odgovori učencev na vprašanje 5 b. 

Neandertalci so 

živeli v: 

Aziji 

                                                Število odgovorov 

                   OŠ                     SŠ                 skupaj 

frekvence odstotki frekvence odstotki frekvence odstotki 

a) DA 43 17,5 % 47 19,2 % 90 36,7 % 

b) NE 35 14,3 % 55 22,4 % 90 36,7 % 

c) NE VEM 34 13,9 % 31 12,7 % 65 26,6 % 

Delež pravilnih odgovorov: 36,7 % 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: je statistično pomembna razlika (test hi kvadrat; χ2 = 6,491; P = 0,039; df = 2); 

dekleta so odgovarjala bolj pravilno od fantov. 

Starost: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 2,983; P = 0,225; df = 2). 

 

Preglednica 13: Odgovori učencev na vprašanje 5 c. 

Neandertalci so 

živeli v: 

Afriki 

                                                Število odgovorov 

                   OŠ                     SŠ                 skupaj 

frekvence odstotki frekvence odstotki frekvence odstotki 

a) DA 41 16,7 % 89 36,3 % 130 53 % 

b) NE 44 18 % 27 11 % 71 29 % 

c) NE VEM 27 11 % 17 7 % 44 18 % 

Delež pravilnih odgovorov: 29 % 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 2,856; P = 0,240; df = 2). 

Starost: je statistično pomembna razlika (test hi kvadrat; χ2 = 22,431; P = 0,000; df = 

2); učenci OŠ so odgovarjali bolj pravilno od učencev SŠ. 
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Preglednica 14: Odgovori učencev na vprašanje 5 d 

Neandertalci so 

živeli v: 

Evropi 

                                                Število odgovorov 

                   OŠ                     SŠ                 skupaj 

frekvence odstotki frekvence odstotki frekvence odstotki 

a) DA 91 37,1 % 98 40 % 189 77,1 % 

b) NE 7 2,8 % 17 7 % 24 9,8 % 

c) NE VEM 14 5,7 % 18 7,4 % 32 13,1 % 

Delež pravilnih odgovorov: 77,1 % 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 1,404; P = 0,496; df = 2). 

Starost: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 3,149; P = 0,207; df = 2). 
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6. Vprašanje 

Če je trditev pravilna, obkroži »DA«, če je nepravilna, obkroži »NE«, v primeru, da na 
vprašanje ne znaš odgovoriti, obkroži odgovor »NE VEM«. 

a) Homo sapiens in neandertalec sta na Zemlji  
     bivala istočasno.        DA NE NE VEM 

b) Neandertalec se je razvil iz Homo sapiensa.  DA NE NE VEM 

c) Homo sapiens je iztrebil neandertalca.   DA NE NE VEM 

d) Odrasli neandertalec je imel večje možgane kot  
     odrasli Homo sapiens.     DA NE NE VEM 
 

Namen vprašanja: Učenci znajo opredeliti odnos med neandertalcem in Homo 

sapiensom 

Kognitivna kategorija po Bloomu: Poznavanje in razumevanje 

 

Odgovori učencev: 

Preglednica 15: Odgovori učencev na vprašanje 6 a. 

... sta na Zemlji 

bivala 

istočasno. 

                                                Število odgovorov 

                   OŠ                     SŠ                 skupaj 

frekvence odstotki frekvence odstotki frekvence odstotki 

a) DA 14 5,7 % 43 17,5 % 57 23,2 % 

b) NE 86 35,1 % 85 34,7 % 171 69,8 % 

c) NE VEM 12 4,9 % 5 2 % 17 7 % 

Delež pravilnih odgovorov: 23,27 % 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 5,534; P = 0,063; df = 2). 

Starost: je statistično pomembna razlika (test hi kvadrat; χ2 = 15,960; P = 0,000; df = 

1); učenci SŠ so odgovarjali bolj pravilno od učencev OŠ. 
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Preglednica 16: Odgovori učencev na vprašanje 6 b. 

... se je razvil iz 

Homo 

sapiensa. 

                                                Število odgovorov 

                   OŠ                     SŠ                 skupaj 

frekvence odstotki frekvence odstotki frekvence odstotki 

a) DA 21 8,6 % 21 8,56 % 42 17,2 % 

b) NE 78 31,8 % 97 39,6 % 175 71,4 % 

c) NE VEM 13 5,3 % 15 6,1 % 28 11,4 % 

Delež pravilnih odgovorov: 71,43 % 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 2,323; P = 0,313; df = 2). 

Starost: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 0,409; P = 0,815; df = 2). 

 

Preglednica 17: Odgovori učencev na vprašanje 6 c. 

Homo sapiens 

je iztrebil 

neandertalca 

                                                Število odgovorov 

                   OŠ                     SŠ                 skupaj 

frekvence odstotki frekvence odstotki frekvence odstotki 

a) DA 54 22 % 61 24,9 % 115 46,9 % 

b) NE 41 16,7 % 47 19,2 % 88 35,9 % 

c) NE VEM 17 7 % 25 10,2 % 42 17,2 % 

Delež pravilnih odgovorov: 46,9 % 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: je statistično pomembna razlika (test hi kvadrat; χ2 = 6,952; P = 0,031; df = 2); 

dekleta so odgovarjala bolj pravilno od fantov. 

Starost: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 5,630; P = 0,755; df = 2). 
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Preglednica 18: Odgovori učencev na vprašanje 6 d. 

... je imel večje 

možgane ... 

                                                Število odgovorov 

                   OŠ                     SŠ                 skupaj 

frekvence odstotki frekvence odstotki frekvence odstotki 

a) DA 22 9 % 37 15,1 % 59 24,1 % 

b) NE 73 29,8 % 76 31 % 149 60,8 % 

c) NE VEM 17 7 % 20 8,1 % 37 15,1 % 

Delež pravilnih odgovorov: 24,1 % 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 0,407; P = 0,816; df = 2). 

Starost: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 2,334; P = 0,311; df = 2). 
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7. Vprašanje 

Koliko se strinjaš z naslednjimi trditvami? Obkroži številko na številčni lestvici 
(številka 1 pomeni, da se popolnoma ne strinjaš; številka 5 pa pomeni, da se popolnoma 
strinjaš s trditvijo). 

a) Neandertalec je zanimiv.    1 2 3 4 5 

b) Učenje o neandertalcu se mi zdi neumno.  1 2  3 4 5 

c) Namesto, da se učim o neandertalcu v razredu, 
    bi raje obiskal kakšen muzej o neandertalcu in  
    tam izvedel več o njem.    1 2 3 4 5 

 

a) Namen vprašanja: Ugotoviti stališče učencev do neandertalca 

b) Namen vprašanja: Ugotoviti stališče učencev do učenja o neandertalcu 

c) Namen vprašanja: Ugotoviti stališče učencev do obiska muzeja o neandertalcu 

Kognitivna kategorija po Bloomu: Vrednotenje 

Odgovori učencev: 

Preglednica 19: Odgovori učencev na vprašanje 7 a. 

Neandertalec je 

zanimiv. 

                                                Število odgovorov 

                   OŠ                     SŠ                 skupaj 

frekvence odstotki frekvence odstotki frekvence odstotki 

1 7 2,9 % 5 2 % 12 4,9 % 

2 9 3,7 % 13 5,3 % 22 9 % 

3 38 15,5 % 53 21,6 % 91 37,1 % 

4 34 13,9 % 27 11 % 61 24,9 % 

5 24 9,8 % 35 14,3 % 59 24,1 % 

Povprečna vrednost ocene: 3,54 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: je statistično pomembna razlika (test hi kvadrat; χ2 = 10,446; P = 0,029; df = 4); 

dekleta so se s trditvijo bolj strinjale od fantov. 

Starost: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 4,621; P = 0,328; df = 4). 
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Preglednica 20: Odgovori učencev na vprašanje 7 b. 

Učenje o 

neandertalcu se 

mi zdi neumno 

                                                Število odgovorov 

                   OŠ                     SŠ                 skupaj 

frekvence odstotki frekvence odstotki frekvence odstotki 

1 35 14,3 % 35 14,3 % 70 28,6 % 

2 35 14,3 % 37 15,1 % 72 29,4 % 

3 21 8,5 % 34 13,9 % 55 22,4 % 

4 10 4,1 % 15 6,1 % 25 10,2 % 

5 11 4,5 % 12 4,9 % 23 9,4 % 

Povprečna vrednost ocene: 2,43 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: je statistično pomembna razlika (test hi kvadrat; χ2 = 10,446; P = 0,034; df = 4); 

fantje so se s trditvijo bolj strinjali od deklet. 

Starost: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 2,389; P = 0,665; df = 4). 

 

Preglednica 21: Odgovori učencev na vprašanje 7 c. 

... raje bi 

obiskal muzej 

                                                Število odgovorov 

                   OŠ                     SŠ                 skupaj 

frekvence odstotki frekvence odstotki frekvence odstotki 

1 6 2,45 % 11 4,5 % 17 6,95 % 

2 6 2,45 % 12 4,9 % 18 7,35 % 

3 17 6,9 % 33 13,5 % 50 20,4 % 

4 19 7,8 % 27 11 % 46 18,8 % 

5 64 26,1 % 50 20,4 % 114 46,5 % 

Povprečna vrednost ocene: 3,91 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 6,369; P = 0,173; df = 4). 

Starost: je statistično pomembna razlika (test hi kvadrat; χ2 = 9,974; P = 0,041; df = 4); 

učenci OŠ so se s trditvijo bolj strinjali od učencev SŠ. 
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8. Vprašanje 

Od kod si dobil/a informacije o neandertalcu? Obkroži pravilno trditev (lahko tudi več 
kot le eno). 

a) Nimam jih     b) Pri pouku zgodovine   c) Pri pouku biologije   

d) TV in internet e) Od staršev      f) Muzeji in razstave   g) Drugje 

 

Namen vprašanja: Ugotoviti od kod učencem informacije o neandertalcu. 

Kognitivna kategorija po Bloomu: Poznavanje 

 

Odgovori učencev: 

Preglednica 22: Odgovori učencev na vprašanje 8 a. 

Od kod si dobil/a informacije  

o neandertalcu? 

Število odgovorov 

OŠ SŠ skupaj 

a) Nimam jih 1 6 7 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 0,039; P = 0,843; df = 1). 

Starost: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 3,237; P = 0,072; df = 1). 

 

Preglednica 23: Odgovori učencev na vprašanje 8 b. 

Od kod si dobil/a informacije  

o neandertalcu? 

Število odgovorov 

OŠ SŠ skupaj 

b) Pri pouku zgodovine 87 112 199 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 1,391; P = 0,238; df = 1). 

Starost: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 1,701; P = 0,192; df = 1). 
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Preglednica 24: Odgovori učencev na vprašanje 8 c. 

Od kod si dobil/a informacije  

o neandertalcu? 

Število odgovorov 

OŠ SŠ skupaj 

c) Pri pouku biologije 36 31 67 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 0,114; P = 0,736; df = 1). 

Starost: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 2,388; P = 0,122; df = 1). 

 

Preglednica 25: Odgovori učencev na vprašanje 8 d. 

Od kod si dobil/a informacije  

o neandertalcu? 

Število odgovorov 

OŠ SŠ skupaj 

d) TV in internet 54 50 104 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: je statistično pomembna razlika (test hi kvadrat; χ2 = 8,715; P = 0,003; df = 1); 

fantje so v večjem številu obkrožili to trditev, kot dekleta. 

Starost: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 2,807; P = 0,094; df = 1). 

 

Preglednica 26: Odgovori učencev na vprašanje 8 e. 

Od kod si dobil/a informacije  

o neandertalcu? 

Število odgovorov 

OŠ SŠ Skupaj 

e) Od staršev 20 9 29 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 0,038; P = 0,845; df = 1). 

Starost: je statistično pomembna razlika (test hi kvadrat; χ2 = 7,166; P = 0,007; df = 1); 

učenci OŠ so v večjem številu obkrožili to trditev, kot učenci SŠ. 
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Preglednica 27: Odgovori učencev na vprašanje 8 f. 

Od kod si dobil/a informacije  

o neandertalcu? 

Število odgovorov 

OŠ SŠ skupaj 

f) Muzej in razstave 71 54 125 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 1,536; P = 0,215; df = 1). 

Starost: je statistično pomembna razlika (test hi kvadrat; χ2 = 12,638; P = 0,000; df = 

1); učenci OŠ so v večjem številu obkrožili to trditev, kot učenci SŠ. 

 

Preglednica 28: Odgovori učencev na vprašanje 8 g. 

Od kod si dobil/a informacije  

o neandertalcu? 

Število odgovorov 

OŠ SŠ skupaj 

g) Drugje 22 22 44 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 2,281 ; P = 0,131 ; df = 1). 

Starost: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 0,397 ; P = 0,529 ; df = 

1). 
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9. Vprašanje 

Kaj o neandertalcu te najbolj zanima, kaj bi se rad/a o neandertalcu naučil/a? 

 

Namen vprašanja: Ugotoviti, kolikšno je zanimanje učencev za neandertalca. 

Kognitivna kategorija po Bloomu: Vrednotenje 

 

Odgovori učencev: 

Odgovore sem smiselno razvrstil v 5 kategorij: anatomija, vedenje, okolje v katerem so 

živeli, obdobje v katerem so živeli ter ni zanimanja  

Preglednica 29: Odgovori učencev na vprašanje 9a. 

Kaj o neandertalcu te najbolj  

zanima, kaj bi se rad/a ... 

Število odgovorov 

OŠ SŠ 

a) Anatomija 27 36 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 0,303; P = 0,582; df = 1). 

Starost: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 1,596; P = 0,206; df = 1). 

 

Preglednica 30: Odgovori učencev na vprašanje 9 b. 

Kaj o neandertalcu te najbolj  

zanima, kaj bi se rad/a ... 

Število odgovorov 

OŠ SŠ 

b) Vedenje 77 78 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 2,495; P = 0,114; df = 1). 

Starost: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 0,005; P = 0,943; df = 1). 
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Preglednica 31: Odgovori učencev na vprašanje 9 c. 

Kaj o neandertalcu te najbolj  

zanima, kaj bi se rad/a ... 

Število odgovorov 

OŠ SŠ 

c) Okolje, v katerem so živeli 23 28 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 2,264; P = 0,132; df = 1). 

Starost: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 0,527; P = 0,468; df = 1). 

 

Preglednica 32: Odgovori učencev na vprašanje 9 d. 

Kaj o neandertalcu te najbolj  

zanima, kaj bi se rad/a ... 

Število odgovorov 

OŠ SŠ 

d) Obdobje, v katerem so živeli 11 17 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 0,794; P = 0,373; df = 1). 

Starost: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 1,354; P = 0,245; df = 1). 

 

Preglednica 33: Odgovori učencev na vprašanje 9 e. 

Kaj o neandertalcu te najbolj  

zanima, kaj bi se rad/a ... 

Število odgovorov 

OŠ SŠ 

e) Ni zanimanja 13 17 

Statistično pomembne razlike: 

Spol: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 0,466; P = 0,495; df = 1). 

Starost: ni statistično pomembne razlike (test hi kvadrat; χ2 = 0,536; P = 0,464; df = 1). 
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RAZLIKE PRI ODGOVORIH NA VPRAŠALNIK 
 

Zbirne rezultate statističnega χ2 testa ter kritične vrednosti χ2 testa sem v nadaljevanju 

vnesel v preglednici. Na levi strani obeh preglednic so napisana vprašanja od prvega do 

devetega s podvprašanji, na desni strani pa so vrednost χ2, df, P in χ2
.050. Df vrednost 

pomeni vrednost prostostnih stopenj in nam predstavlja število neodvisnih vrednosti 

spremenljivke. Vrednost P je najmanjša stopnja pomembnosti, pri kateri ničelno 

hipotezo še lahko zavrnemo pri dobljeni vrednosti testa. V primeru, da je pri nekem 

vprašanju vrednost P manjša od 0,05, to pomeni, da med odgovori učencev obstajajo 

statistično pomembne razlike. Vrednost χ2
.050 je kritična vrednost testa, je stalna in 

določena glede na prostostno stopnjo. Iz rezultatov je razvidno, da so pri nekaterih 

vprašanjih statistično pomembne razlike med odgovori učencev. Pri vprašanjih, kjer je 

bilo premajhno število odgovorov, da bi lahko izračunal statistično razliko, sem P 

vrednost zapisal kot kratici NR (ni rezultata). 

Razlike med spoloma 

Zastopanost po spolu med mojimi preiskovanci je bila sledeča: izmed 245 učencev, ki 

so vprašalnik rešili, je bilo 114 deklet (46,5 %) in 131 fantov (53,5 % ). Statistične 

razlike med spoloma so zapisane v preglednici 34. 

Preglednica 34: Statistična pomembnost razlik med odgovori deklet in fantov.  

(Statistično pomembne razlike so zapisane v krepkem tisku.)  

 χ2 test 
Vprašanje χ2 Df P χ2

.050 
1a Neandertalec se je boril z dinozavri. 1,569 2 0,456 5,991 
1b Neandertalec se je boril z mamuti. 0,358 2 0,836 5,991 
2 Neandertalci so živeli: ... 4,452 3 NR* 7,815 
3 Neandertalci so živeli pred: … 4,753 2 0,093 5,991 
4a Neandertalci so kovali meče. 3,011 1 0,083 3,841 
4b Neandertalci so slikali po stenah votlin. 3,977 1 0,046 3,841 
4c Neandertalci so imeli že prve puške na smodnik. 1,755 1 NR* 3,841 
4d Neandertalci so skrbeli za svoje bližnje. 0,000 1 0,997 3,841 
4e Neandertalci so uporabljali kameno orodje. 8,702 1 0,003 3,841 
5a Neandertalci so živeli v Ameriki. 7,208 2 0,027 5,991 
5b Neandertalci so živeli v Aziji. 6,491 2 0,039 5,991 
5c Neandertalci so živeli v Afriki. 2,856 2 0,240 5,991 
5d Neandertalci so živeli v Evropi. 1,404 2 0,496 5,991 
6a Homo sapiens in neandertalec sta na Zemlji ... 5,534 2 0,063 5,991 
6b Neandertalec se je razvil iz Homo sapiensa. 2,323 2 0,313 5,991 
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6c Homo sapiens je iztrebil neandertalca. 6,952 2 0,031 5,991 
6d Odrasli neandertalec je imel večje možgane kot ... 0,407 2 0,816 5,991 
7a Neandertalec je zanimiv. 10,759 4 0,029 9,488 
7b Učenje o neandertalcu se mi zdi neumno. 10,446 4 0,034 9,488 
7c Namesto, da se učim o neandertalcu v razredu, ... 6,369 4 0,173 9,488 
8a Informacije – nimam jih 0,039 1 0,843 3,841 
8b Informacije – pri pouku zgodovine 1,391 1 0,238 3,841 
8c Informacije – pri pouku biologije 0,114 1 0,736 3,841 
8d Informacije – TV in internet 8,715 1 0,003 3,841 
8e Informacije – od staršev 0,038 1 0,845 3,841 
8f Informacije – muzeji in razstave 1,536 1 0,215 3,841 
8g Informacije – drugje 2,281 1 0,131 3,841 
9a Zanimanje – anatomija 0,303 1 0,582 3,841 
9b Zanimanje – vedenje 2,495 1 0,114 3,841 
9c Zanimanje – okolje v katerem živijo 2,264 1 0,132 3,841 
9d Zanimanje – obdobje v katerem živijo 0,794 1 0,373 3,841 
9e Zanimanje – ni zanimanja 0,466 1 0,495 3,841 

* NR: ni rezultata 

S pomočjo analize podatkov in rezultatov χ2 testa lahko vidimo, da pri nekaterih 

vprašanjih prihaja do statistično pomembnih razlik med spoloma. Če povzamem:  

Med odgovori učencev različnega spola sem našel statistično pomembne razlike pri 

vprašanjih 4 b (P = 0,046) , 4 e (P = 0,003), 5 a (P = 0,027), 5 b (P = 0,039), 6 c (P = 

0,031), 7 a (P = 0,029), 7 b (P = 0,034) in 8 d (P = 0,003). 

Pri vprašanju 4, trditvi b: »Neandertalci so slikali po stenah votlin«, so se fantje v 

manjšem številu strinjali s trditvijo (14,5 %) in s tem bolj pravilno odgovarjali kot 

dekleta (24,8 %).  

Pri vprašanju 4, trditvi e: »Neandertalci so uporabljali kameno orodje«, se fantje v 

večjem številu niso strinjali s trditvijo (13 %) in s tem slabše odgovarjali kot dekleta 

(2,6 %).  

Pri vprašanju 5, trditvi a: »Neandertalci so bivali v Ameriki«, se fantje v večjem številu 

niso strinjali s trditvijo (58 %) in s tem boljše odgovarjali kot dekleta (41,2 %). 

Pri vprašanju 5, trditvi b: »Neandertalci so bivali v Aziji«, se fantje v večjem številu 

niso strinjali s trditvijo (42,8 %) in s tem slabše odgovarjali, za razliko od deklet, ki so 

se v manjšem številu strinjale s trditvijo (29,8 %). 
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Pri vprašanju 6, trditvi c: »Homo sapiens je iztrebil neandertalca«, se fantje v večjem 

številu niso strinjali s trditvijo (42 %) in s tem slabše odgovarjali, za razliko od deklet, 

ki so se v manjšem številu strinjale s trditvijo (29 %). 

Pri vprašanju 7, trditvi a: »Neandertalec je zanimiv«, so se fantje, po Likertovi lestvici v 

povprečju s trditvijo manj strinjali (69,5 %), kot dekleta, ki so se s trditvijo v povprečju 

bolj strinjale (72,5 %). 

Pri vprašanju 7, trditvi b: »Učenje o neandertalcu se mi zdi neumno«, so se fantje, po 

Likertovi lestvici v povprečju bolj strinjali (52,5 %), kot dekleta, ki so se s trditvijo v 

povprečju manj strinjale (43,9 %). 

Pri vprašanju 8, trditvi d: »TV in internet«, so se fantje v večjem številu strinjali s 

trditvijo (51,1 %) od deklet (32,5 %). 
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Razlike med OŠ in SŠ 

Učencev OŠ, ki so reševali vprašalnik, je bilo 112, učencev SŠ pa 133. Statistične 

razlike med obema starostnima skupinama so zapisane v preglednici 35. 

 

Preglednica 35: Statistična pomembnost razlik med odgovori osnovnošolcev in	  

srednješolcev.	  	  (Statistično pomembne razlike so zapisane v krepkem tisku.) 

 χ2 test 
Vprašanje χ2 Df P χ2

.050 
1a Neandertalec se je boril z dinozavri. 3,368 2 0,186 5,991 
1b Neandertalec se je boril z mamuti. 3,278 2 0,194 5,991 
2 Neandertalci so živeli: … 7,868 3 NR* 7,815 
3 Neandertalci so živeli pred: … 0,833 2 0,659 5,991 
4a Neandertalci so kovali meče. 3,237 1 0,072 3,841 
4b Neandertalci so slikali po stenah votlin. 0,655 1 0,418 3,841 
4c Neandertalci so imeli že prve puške na smodnik. 1,689 1 NR* 3,841 
4d Neandertalci so skrbeli za svoje bližnje. 1,585 1 0,208 39,31 
4e Neandertalci so uporabljali kameno orodje. 2,167 1 0,141 3,841 
5a Neandertalci so živeli v Ameriki. 11,092 2 0,004 5,991 
5b Neandertalci so živeli v Aziji. 2,983 2 0,225 5,991 
5c Neandertalci so živeli v Afriki. 22,431 2 0,000 5,991 
5d Neandertalci so živeli v Evropi. 3,149 2 0,207 5,991 
6a Homo sapiens in neandertalec sta na Zemlji ... 15,960 2 0,000 5,991 
6b Neandertalec se je razvil iz Homo sapiensa. 0,409 2 0,815 5,991 
6c Homo sapiens je iztrebil neandertalca. 5,630 2 0,755 5,991 
6d Odrasli neandertalec je imel večje možgane kot ... 2,334 2 0,311 5,991 
7a Neandertalec je zanimiv. 4,621 4 0,328 9,488 
7b Učenje o neandertalcu se mi zdi neumno 2,389 4 0,665 9,488 
7c Namesto, da se učim o neandertalcu, v razredu ... 9,974 4 0,041 9,488 
8a Informacije – nimam jih 3,237 1 0,072 3,841 
8b Informacije – pri pouku zgodovine 1,701 1 0,192 3,841 
8c Informacije – pri pouku biologije 2,388 1 0,122 3,841 
8d Informacije – TV in internet 2,807 1 0,094 3,841 
8e Informacije – od staršev 7,166 1 0,007 3,841 
8f Informacije – muzeji in razstave 12,638 1 0,000 3,841 
8g Informacije – drugje 0,397 1 0,529 3,841 
9a Zanimanje – anatomija 1,596 1 0,206 3,841 
9b Zanimanje – vedenje 0,005 1 0,943 3,841 
9c Zanimanje – okolje v katerem živijo 0,527 1 0,468 3,841 
9d Zanimanje – obdobje v katerem živijo 1,354 1 0,245 3,841 
9e Zanimanje – ni zanimanja 0,536 1 0,464 3,841 

* NR: ni rezultata 
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S pomočjo analize podatkov in rezultatov χ2 testa lahko vidimo, da pri nekaterih 

vprašanjih prihaja do statistično pomembnih razlik med starostnima skupinama. Če 

povzamem:  

Med odgovori učencev različnih starosti sem našel statistično pomembne razlike pri 

vprašanjih 5 a (P = 0,004), 5 c (P = 0,000), 6 a (P = 0,000), 7 c (P = 0,041), 8 e (P = 

0,007) in 8 f (P = 0,000). 

Pri vprašanju 5, trditvi a: »Neandertalci so živeli v Ameriki«, so se učenci OŠ v 

manjšem številu strinjali s trditvijo (40,2 %) in s tem manj pravilno odgovarjali kot 

učenci SŠ, ki se s trditvijo v večjem številu niso strinjali (58,7 %). 

Pri vprašanju 5, trditvi c: »Neandertalci so živeli v Afriki«, so se učenci OŠ v manjšem 

številu strinjali s trditvijo (36,6 %) in s tem bolj pravilno odgovarjali kot učenci SŠ, ki 

so se s trditvijo strinjali v večjem številu (66,9 %). 

Pri vprašanju 6, trditvi a: »Homo sapiens in neandertalec sta na Zemlji bivala 

istočasno«, so se učenci OŠ s trditvijo strinjali v manjšem številu (12,5 %) in s tem 

slabše odgovarjali kot učenci SŠ, ki so se s trditvijo strinjali v večjem številu (32,3 %). 

Pri vprašanju 7, trditvi c: »Namesto da se učim o neandertalcu v razredu, bi raje 

obiskal/a kakšen muzej o neandertalcu in tam izvedel/a več o njem«, so se učenci OŠ 

po Likertovi lestvici v povprečju s trditvijo bolj strinjali (83 %) kot učenci SŠ, ki so se s 

trditvijo v povprečju manj strinjali (74 %). 

Pri vprašanju 8, trditvi e: »od staršev«, so se učenci OŠ v večjem številu strinjali s 

trditvijo (17,9 %) kot učenci SŠ (6,8 %). 

Pri vprašanju 8, trditvi f: »muzeji in razstave«, so se učenci OŠ v večjem številu 

strinjali s trditvijo (63,4 %) kot učenci SŠ (40,6 %). 
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RAZPRAVA IN SKLEPI 
	  

Moj glavni cilj diplome je bil pripraviti vsebinsko predpripravo ekskurzije za ogled 

Muzeja krapinskih neandertalcev. Da bi lahko pripravil kar se da dobro predpripravo, 

sem moral pridobiti informacije o predznanju različno starih učencev in o njihovi 

pripravljenosti po pridobivanju novega znanja o neandertalcu. Te informacije sem 

pridobil tako, da sem sestavil vprašalnik, ki sem ga razdelil 245 učencem OŠ in SŠ.  

Veliko učencev je imelo že na začetku pri samem reševanju vprašalnika veliko vprašanj 

o tem, kaj točno je neandertalec, na moje veliko presenečenje je bilo tudi veliko takšnih 

vprašanj, ki so se nanašala na to, kaj je to Homo sapiens. Drugače pri samem reševanju 

niso imeli večjih težav in so vprašalnik rešili v manj kot petih minutah.  

Rezultati vprašalnikov so bili presenetljivi, saj je njihova analiza pokazala, da so učenci 

v povprečju pri reševanju vprašalnika dosegli 5,8 točk od skupno 10 točk, kar 

predstavlja 58 %. Nadaljnja analiza je pokazala, da so pri nekaterih vprašanjih bile 

statistično pomembne razlike med učenci OŠ in SŠ ter razlike med spoloma. 

V nadaljevanju bom podrobneje komentiral rezultate vsakega vprašanja posebej. 

 

Komentar rezultatov rešenih vprašalnikov: 

Komentar k 1. vprašanju: 

Takšno vprašanje sem oblikoval zaradi veliko napačno podanih informacij v filmih in 

risanih filmih, ki prikazujejo, kako so neandertalci bojujejo za svoje preživetje z 

dinozavri. 

Sami rezultati so me presenetili, saj sem pričakoval, da bodo učenci (sploh učenci 

osnovnih šol) v večji meri odgovarjali napačno, torej da se je neandertalec boril z 

dinozavri. Med učenci OŠ in učenci SŠ ni bilo statistično pomembnih razlik, ki bi 

kazale na razlike v znanju in razumevanju časovne razlike med dobo dinozavrov in 

dobo človečnjakov. Glede na to, da so učenci tako OŠ kot tudi SŠ odgovorili z več kot 

90-odstotno pravilnostjo, lahko trdim, da večina učencev razume, da so dinozavri in 

ljudje – neandertalci živeli v različnih časovnih obdobjih. 

Komentar k 2. vprašanju: 
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V filmih in risankah so neandertalci največkrat upodobljeni tri načine. Nekateri ga 

prikazujejo kot malo večjo opico, ki živi na drevesu; drugi kot primitivno obliko 

človečnjaka, ki živi v skalnih votlinah; spet tretji pa ga prikazujejo kot malo manj 

razvitega Homo sapiensa, ki že živi v hišah. Zato sem želel preveriti, ali učenci 

razumejo, kje so neandertalci dejansko živeli.  

Pri tem vprašanju ne moremo trditi, da obstajajo ali da ne obstajajo kakšna odstopanja 

med spoloma in starostnima skupinama, saj zaradi homogenosti rezultatov ni bilo 

mogoče izračunati odstopanj v znanju med različnimi skupinami učencev.  

Vsi učenci so na vprašanje odgovarjali presenetljivo dobro, saj so nanj odgovorili z 

96,3-odstotno pravilnostjo. 

 

Komentar k 3. vprašanju: 

Čas je eden izmed najtežjih pojmov za človeško predstavo, zato sem želel preveriti, ali 

bodo učenci znali pravilno časovno umestiti obstoj neandertalca. Učenci so imeli na 

voljo tri različne časovne umestitve, 2.000 let (označuje začetek našega štetja); 12.000 

let (označuje nastanek prvih civilizacij na Bližnjem vzhodu) in 100.000 (označuje 

obdobje neandertalcev). Glede na rezultate vprašanja je več kot razvidno, da je čas za 

učence resnično težko predstavljiv, saj so vprašanje pravilno rešili zgolj 57,1-odstotno. 

 

Komentar k 4. vprašanju: 

Filmi in risani filmi velikokrat prikazujejo neandertalca v napačni luči, zato sem pri 

sestavi četrtega vprašanja namenil največ poudarka preverjanju poznavanja kulture in 

navad neandertalcev. Najbolj me je zanimalo, ali učenci dojemajo neandertalce za 

čustvena bitja, zmožna skrbi za drug drugega, ali so mnenja, da so neandertalci 

nezmožni empatije. 

Rezultati so me kar malo presenetili, saj sem bil mnenja, da bodo učenci trditev 

»Neandertalci so skrbeli za svoje bližnje« v večji meri označili za pravilno, vendar je 

bilo zgolj 35,1 odstotkov učencev mnenja, da so neandertalci skrbeli za svoje bližnje. 

Rezultati kažejo, da obstajajo odstopanja med spoloma pri trditvah »Neandertalci so 
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slikali po stenah votlin«, na katero so fantje v povprečju odgovarjali bolj pravilno kot 

dekleta, in »Neandertalci so uporabljali kameno orodje«, na katero so dekleta v 

povprečju bolj pravilno odgovarjale kot fantje. 

 

Komentar k 5. vprašanju: 

Peto vprašanje je namenjeno poizvedovanju. ali učenci vedo, kolikšen del sveta je 

poseljeval neandertalec. Rezultati so me kar malo presenetili, saj učenci v večini 

primerov ne vedo dobro, kje vse je bival neandertalec. Pri trditvi »Neandertalci so živeli 

v Aziji« je pravilnost odgovorov 36,7-odstotna. Sklepam, da je tako malo pravilnih 

odgovorov zato, ker se učencem zdi Azija zelo oddaljena in najbrž mislijo, da do tja 

neandertalci niso nikoli prišli. Na trditev »Neandertalci so živeli v Afriki« so učenci 

odgovorili še slabše, saj je pravilnost odgovorov zgolj 29-odstotna. Trditev sem 

ovrednotil za napačno. Ve se, da so neandertalci bivali na Bližnjem vzhodu, vendar ni 

nobenih dokazov o tem, da so prešli v Afriko. To posredno potrjujejo tudi genetski 

dokazi – vse populacije človeka razen afriških imamo v našem gentskem zapisu nekaj 

markerjev, ki so značilni za neandertalce. To seveda ne izključuje možnosti, da so 

neandertalci kdaj prešli v Afriko, a dokler ne najdejo stvarnih dokazov, so to le 

špekulacije (Green et al., 2010). Pri trditvi »Neandertalci so živeli v Ameriki« je 

pravilnost odgovorov malo več kot 50-odstotna. Glede na to sklepam, da so učenci 

ugibali pri obkroževanju. Zgolj pri trditvi »Neandertalci so bivali v Evropi« se je 

izkazalo, da učenci v večini primerov poznajo pravilen odgovor, saj je pravilnost 

odgovorov 77,14-odstotna. Glede na rezultate lahko trdimo, da so učenci SŠ bolj 

pravilno odgovarjali pri trditvi »Neandertalec je živel v Ameriki«, medtem ko so učenci 

OŠ bolj pravilno odgovarjali pri trditvi »Neandertalec je živel v Afriki«. Glede na 

rezultate prav tako lahko trdimo, da so pri trditvi »Neandertalec je živel v Ameriki« 

fantje odgovarjali bolje, pri trditvi »Neandertalci so živeli v Aziji« pa so bolje 

odgovarjale dekleta. 
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Komentar k 6. vprašanju: 

Šesto vprašanje, ki preverja odnos med neandertalcem in Homo sapiensom, se je 

izkazalo za najtežje vprašanje v vprašalniku. Učenci so morali poleg poznavanja 

neandertalca pokazati tudi razumevanje učne snovi o neandertalcu in mislim, da so bili 

ravno zaradi tega rezultati tako slabi. Najbolj presenetljiv rezultat je nizka pravilnost 

odgovorov pri trditvi »Homo sapiens in neandertalec sta na Zemlji bivala istočasno«, ki 

je zgolj 23,3-odstotna. Če gledam na uspešnost pri reševanju šestega vprašanja kot 

celote, so pri tem vprašanju od vseh vprašanj pokazali največ neznanja. Glede na 

rezultate lahko trdimo, da so pri trditvi »Homo sapiens in neandertalec sta na Zemlji 

bivala istočasno« učenci SŠ odgovarjali bolje kot učenci OŠ. Pri trditvi »Homo sapiens 

je iztrebil neandertalca« lahko trdimo, da so dekleta odgovarjale bolje od fantov. Ali je 

Homo sapiens resnično bil glavni krivec za izumrtje neandertalca, trenutno še ni 

neizpodbitno dokazano. Obstaja več domnev, da je bilo temu tako, saj so našli okostja 

neandertalcev, na katerih so vidne poškodbe, ki jih je naredil projektil, kot je npr. 

puščica, izstreljena iz loka (Harrell, 2009). Glede na to, da neandertalec ni znal 

uporabljati orožja na tak način in da je bil takšen način lova dokazan le pri vrsti Homo 

sapiens, lahko sklepamo, da je Homo sapiens prispeval k izumrtju neandertalca, ne 

moremo pa na podlagi teh dokazov sklepati, da je bil Homo sapiens glavni razlog za 

njegovo izumrtje. Pri tej trditvi sem posledično upošteval, da je trditev »Homo sapiens 

je iztrebil neandertalca« pravilna. 

 

Komentar k 7. vprašanju: 

Rezultati sedmega vprašanja so na nek način tudi bistveni rezultati celotnega 

vprašalnika. S tem vprašanjem sem želel preveriti odnos do neandertalca, odnos do 

učenja o neandertalcu in stališče do obiska muzeja o neandertalcu. Večini učencev je 

neandertalec zanimiv, saj so trditev »Neandertalec je zanimiv« ovrednotili s povprečno 

oceno 3,54. Prav tako se večina učencev ne strinja, da se je neumno učiti o 

neandertalcu, saj so trditev ovrednotili s povprečno oceno 3,57 (to je nasprotna vrednost 

podatku 2,43, saj gre za negativno zastavljeno trditev). Rezultati trditve, kjer so učenci 

ovrednotili svoje stališče do obiska muzeja o neandertalcu, so najbolj ključni. Izkazalo 

se je, da je velika večina naklonjena obisku muzeja, saj so trditev ovrednotili z 

povprečno oceno 3,91. Vendar lahko na podlagi pridobljenih rezultatov trdimo, da se 
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dekletom zdi neandertalec bolj zanimiv kot učencem, prav tako se dekletom učenje o 

neandertalcu ne zdi tako neumno, kot so se o tem opredelili fantje. Pri trditvi »Namesto, 

da se učim o neandertalcu v razredu, bi raje obiskal kakšen muzej o neandertalcu in tam 

izvedel več o njem« je iz rezultatov razvidno, da so učenci OŠ bolj naklonjeni obisku 

muzeja kot učenci SŠ. Rezultat sedmega vprašanja je ključnega pomena, saj je znano, 

da so podatki o določeni temi veliko lažje sprejeti, če so ljudje pozitivno naravnani do 

določene teme. 

 

Komentar k 8. vprašanju: 

Pri osmem vprašanju sem učence spraševal o tem, kje točno so dobili informacije o 

neandertalcu. Učenci se že v osnovni šoli učijo o neandertalcu, in sicer v sedmem 

razredu osnovne šole pri pouku zgodovine in nato v osmem razredu pri pouku biologije. 

Poleg tega učenci veliko informacij pridobijo s pomočjo interneta, raznih televizijskih 

oddaj in obiskovanja različnih muzejev in razstav. Zato sem učencem med možnimi 

odgovori ponudil več različnih virov informacij, ki so jih nato glede na lastne izkušnje 

obkrožili (lahko tudi več odgovorov). Rezultati kažejo, da so učenci v največji meri 

dobili informacije pri pouku zgodovine, najmanj učencev pa je dobilo informacije od 

staršev. Od vseh učencev jih je le sedem obkrožilo odgovor »Nimam jih«, kar 

predstavlja od celotnega vzorca le slabe 3 odstotke. Glede na rezultate lahko trdimo, da 

največ informacij o neandertalcu s pomočjo interneta in TV dobijo fantje. Prav tako 

lahko glede na rezultate sklepamo, da učenci OŠ dobijo več informacij od staršev in iz 

muzejev ter razstav kot učenci SŠ. 

 

Komentar k 9. vprašanju: 

Da bi pridobil čim več informacij, kaj dejansko učence zanima, sem deveto vprašanje 

zasnoval kot vprašanje odprtega tipa, ki nagovarja učence, naj napišejo, kaj jih o 

neandertalcu še dodatno zanima oz. kaj bi se radi še naučili. Za lažjo preglednost sem 

odgovore razvrstil v pet kategorij: anatomija, vedenje, okolje, v katerem so živeli, 

obdobje, v katerem so živeli in v kategorijo ni zanimanja. Glede na rezultate lahko 

trdimo, da starost in spol učencev ne vplivata na zanimanje učencev za neandertalca.  
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Sklep 1 

Na podlagi rezultatov lahko sklepam, da je znanje učencev tako OŠ kot SŠ slabo, saj so 

vprašalnik rešili z zgolj 58-odstotno pravilnostjo, zato bi bilo pred samo izvedbo 

ekskurzije potrebno znanje utrditi ali vsaj osvežiti. Kakšno uro pred izvedbo ekskurzije 

bi bilo smiselno učencem postaviti vprašanja, s katerimi bi vzpodbudili njihovo 

razmišljanje o evoluciji in o samem neandertalcu. 

 

Sklep 2 

Glede na pravilnost rezultatov vprašalnika lahko trdim, da je znanje učencev o 

neandertalcu slabo. Ali je to izključno zaradi pomanjkanja časa za podrobno obravnavo 

teme zaradi natrpanosti učnega načrta ali pa zaradi prekomerne uporabe frontalnega 

načina pouka, ki je dokazano slabše učinkovit kot izkustveni pouk, ne morem trditi. 

Lahko pa sklepam, da če bi za učenje o neandertalcu (in evoluciji) uporabili izkustveni 

pouk in učence peljali na ekskurzijo ogleda Muzeja krapinskih neandertalcev, bi bilo 

njihovo znanje boljše. 

 

Sklep 3 

Prav tako lahko na podlagi pridobljenih rezultatov sklepam, da imajo učenci pozitiven 

odnos do neandertalca, saj so pri vprašanju 7, pri trditvah a in b, katerih bistvo je bila 

ugotovitev, kakšen odnos imajo učenci do neandertalca, odgovorili v povprečju z 71- 

odstotno pozitivnostjo. Informacije, ki bi jih pridobili na ekskurziji, bi bile še bolj trajne 

in bolj kakovostne. Prav tako lahko pri vprašanju 8 vidimo, da so učenci trditev f, torej 

trditev, da so informacije o neandertalcu pridobili v muzeju,  postavili na drugo mesto 

(izbrali so jo kar v 51 %), in lahko posledično sklepamo, da učenci veliko informacij 

pridobijo pri obisku izobraževalnih ustanov. Na podlagi tega lahko sklepamo, da so 

učenci že vajeni obiskov takšnih ustanov. Na podlagi rezultatov, pridobljenih pri 

vprašanju 7, trditvi c, s katero sem ugotavljal, če bi se učenci raje učili o neandertalcu v 

muzeju, namesto da bi se učili v učilnici, lahko sklepamo, da bi šla večina učencev raje 

v muzej. Učenci OŠ so bili bolj naklonjeni obisku muzeja kot učenci SŠ, tako da bi bilo 

na ekskurzijo bolj smiselno odpeljati učence OŠ, saj imajo za to večjo željo.  
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Analiza podatkov glede na hipoteze: 

Na podlagi rezultatov, ki sem jih pridobil pri analizi rešenih vprašalnikov, sem lahko 

ovrednotil hipoteze, ki sem si jih zastavil ob pričetku diplomskega dela. Za lažjo 

preglednost rezultatov sem vsako postavljeno hipotezo ovrednotil posamič. 

 

H1: Znanje učencev o neandertalcu je slabo. 

Glede na to, da so učenci rešili test z 58-odstotno pravilnostjo, me je njihovo znanje ali 

bolje rečeno neznanje presenetilo, saj sem kljub malemu številu ur, v katerih 

obravnavajo to temo, pričakoval boljše rezultate, vsaj okoli 70-odstotno pravilnost. 

Največ napak so učenci delali pri vprašanju, ki se je nanašalo na kraj bivanja 

neandertalcev in na vprašanje, ki je preverjalo poznavanje odnosa med neandertalcem 

in Homo sapiensom. Če torej gledam na splošne rezultate, lahko rečem, da je moja 

hipoteza »Znanje učencev o neandertalcu je slabo« potrjena. 

 

H2: Učenci mislijo, da so neandertalci čustvena bitja. 

Učenci so trditev »Neandertalci so skrbeli za svoje bližnje« označili kot pravilno zgolj v 

35,1 odstotkih, kar pomeni, da je večina učencev mnenja, da neandertalci niso skrbeli 

za svoje bližnje, torej da niso bili sposobni empatije. Očitno učenci mislijo, da 

neandertalci niso bili čustvena bitja in da so čustveno bolj podobni divjim živalim kot 

ljudem. Postavljeno hipotezo so rezultati vprašalnika torej ovrgli. 

 

H3: Učenci imajo pozitiven odnos do neandertalca. 

Učenci so trditev »Neandertalec je zanimiv« povprečno ocenili z oceno 3,54 (po 

Likartevi lestvici od 1 do 5), kar predstavlja 70,8 % pozitiven odnos do neandertalca. 

Glede na rezultate lahko torej trdim, da imajo učenci res pozitiven odnos do 

neandertalca, zaradi česar lahko potrdim mojo hipotezo. 

 

H4: Učenci dobijo največ informacij o neandertalcu pri pouku biologije. 

Učenci so pri vprašanju, kje so dobili informacije o neandertalcu, trditev »pri biologiji« 

izbrali v 27,4 % (67x), medtem ko so trditev »pri zgodovini« izbrali kar v 81,2 % 
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(199x). Učenci so postavili biologijo na četrto mesto, za trditvijo »Muzeji in razstave« 

(51 %) in trditvijo »TV in internet« (42,5 %) po pridobivanju informacij. Posledično 

svoje hipoteze, da učenci največ informacij o neandertalcu dobijo pri pouku biologije, 

ne morem potrditi. 

 

H5: Znanje učencev OŠ je slabše od znanja učencev SŠ. 

V povprečju so učenci OŠ dosegli 62,7 odstotno pravilnost pri reševanju vprašalnika, 

medtem ko so učenci SŠ v povprečju dosegli 63,4 odstotno pravilnost, kar pomeni, da 

je odstopanje v znanju zgolj 0,7 odstotno. Na podlagi analize rezultatov ne morem 

trditi, da je znanje OŠ slabše od znanja SŠ. Posledično lahko glede na rezultate ovržem 

hipotezo, da je znanje učencev OŠ slabše od znanja učencev SŠ. 

 

H6: Učenci OŠ bi šli veliko raje v muzej kot učenci SŠ. 

Učenci OŠ so v povprečju trditev, da bi se o neandertalcu raje učili v muzeju, kot v 

razredu, po Likartovi lestvici ovrednotili z oceno 4,15, medtem ko so učenci SŠ isto 

trditev ovrednotili z oceno 3,70.  Odstopanje med učenci OŠ in učenci SŠ je 0,45 ocene, 

kar pomeni 9 odstotno razliko. Na podlagi rezultatov lahko potrdim hipotezo, da bi 

učenci OŠ veliko raje obiskali muzej kot učenci SŠ.  
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UČNA PRIPRAVA 
 

Učno pripravo ekskurzije za ogled Muzeja krapinskih neandertalcev sem razdelil na tri 

dele, ki se mi zdijo ključni pri izvedbi takšnega ogleda. Vse tri dele sem bolj podrobno 

razložil v nadaljevanju. Prvi del je predpriprava, ki natančno opisuje učno uro, s katero 

učitelj pripravi učence na ekskurzijo in učencem razdeli vabila na ekskurzijo (priloga 2) 

ter natančno poudari bistvene informacije, ključne za učence, vključno z 

administrativnimi obveznostmi (prehod državne meje). Drugi del je ekskurzija sama, 

kjer je bila pri organizaciji za zborno mesto določena Ljubljana in avtobusni prevoz za 

47 učencev in 3 učitelje. Ekskurzija je sestavljena iz zbora, vožnje z avtobusom do 

Krapine, prihoda pred Muzej krapinskih neandertalcev, vodenega ogleda, reševanja 

delovnih listov in nato še vožnje z avtobusom nazaj v Slovenijo. Zadnji, tretji del, je 

namenjen ponovitvi videnega, tako da se pridobljeno znanje čim bolj utrdi. Glede na to, 

da sem na podlagi rezultatov prišel do ugotovitve, da so učenci OŠ bolj naklonjeni 

obisku muzeja kot učenci SŠ, predvidevam, da bi na ogled muzeja bilo bolj smiselno 

odpeljati učence OŠ, saj imajo za to večjo željo. Zato sem sklenil učno predpripravo 

nameniti njim. 

 

Predpriprava 

Naloga učitelja je učence predhodno podučiti o evoluciji, razvoju človeka in o 

neandertalcu. Glede na to, da se učenci (predvidoma) prvič srečajo z informacijami o 

neandertalcu v sedmem razredu pri pouku zgodovine in nato v osmem razredu pri 

pouku biologije, menim, da bi bilo smiselno učence pripraviti na ekskurzijo v tem 

obdobju. Namesto klasične (učenci pridobijo informacije s pomočjo učbenikov) 

obravnave učne vsebine o izvoru človeka pri pouku biologije, učitelj učencem predstavi 

evolucijo, razvoj človeka in neandertalca na način problemskega pouka. 

1. del (5 minut) 

Učence razdeli v manjše skupine (4 – 5) in vsaki izmed skupin postavi neko trditev 

(primeri trditev: »Zemlja je stara 7.000 let«, »Človek se je razvil iz opice«, »Ledene 

dobe so bile razlog za izumrtje številnih vrst« ... ), ki jo morajo potrditi ali ovreči glede 

na svoje znanje. Učitelj tudi pove, da bo skupina, ki se bo najbolje izkazala, dodatno 

nagrajena, denimo tako, da bo izdelek zmagovalne ekipe nalepil na steno v učilnici, s 
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čimer najbolj uspešna skupina dobi priznanje za dobro opravljeno delo. Na takšen način 

so učenci bolj vključeni v sam potek učenja in so dodatno motivirani za čimboljšo 

dosego cilja. 

2. del (10 minut) 

Učenci se med seboj v skupinah pogovarjajo in usklajujejo, kako naj trditev ovrednotijo 

in vse to zapišejo v obliki miselnega vzorca na risalni list. Med tem mora učitelj paziti 

na red in disciplino, skupine ne smejo motiti drugih skupin. Veliko pozornosti mora 

učitelj nameniti opazovanju skupinskega dela v skupinah, da ne pride do prevlade 

individualizma, ter primerno posredovati v takšnih primerih. 

3. del (15 minut) 

Učenci predstavijo svoje izdelke drugim skupinam. Učitelj usmerja druge skupine k 

dajanju (smiselnih) vprašanj, s čimer preverjajo delo skupine, obenem pa utrjujejo 

pravilno znanje. 

4. del (5 minut) 

Učitelj skupaj z učenci izbere skupino, ki je najbolje opravila svoje delo, in njihov 

miselni vzorec nalepi na vidno mesto v učilnici. Učitelj nato učencem zastavi nekaj 

težjih vprašanj (primeri vprašanj: »Kdaj je nastala Zemlja?«, »Kako so živeli 

neandertalci?«, »Ali je neandertalec znal govoriti?« ...), na katere učenci (praviloma) ne 

znajo pravilno odgovoriti. 

5. del (10 minut) 

Učitelj učencem pove, da bodo odgovore na zastavljena vprašanja in še mnogo drugega 

izvedeli, saj gredo na ekskurzijo v Muzej krapinskih neandertalcev v Krapino. Učitelj 

učencem razdeli liste (priloga 2), ki jih učenci preberejo in odnesejo domov v podpis 

staršem/skrbnikom, prav tako dobijo poleg listov še položnico za plačilo izleta. Učenci 

dobijo natančna navodila o tem, kaj se od njih pričakuje in česa se na ekskurziji ne 

dopušča (neprimernega vedenja). 
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Ekskurzija 

1. del – zbor (10 minut) 

Zjutraj ob 7.00 se učenci zberejo na zbirnem mestu, kjer jih učitelji preštejejo in 

pospremijo na avtobus. Kljub temu, da so učenci seznanjeni s tem, da se zamudnikov ne 

čaka, se z odhodom počaka do 7.10 in nato se pot začne v smeri proti Celju. 

2. del – avtobusna vožnja iz Ljubljane proti Krapini (165 minut z vsemi postanki) 

V prvih 80 minutah ni predvidenih nobenih postankov. Prvi postanek je predviden po 

120 kilometrih na bencinskem servisu Pragersko, kjer lahko voznik avtobusa natoči 

gorivo, učenci si lahko malo pretegnejo noge in opravijo fiziološko potrebo, učitelji pa  

postanek lahko izkoristijo za topel napitek v poslovalnici bencinskega servisa. Po 

petnajstih minutah se učenci zberejo na avtobusu, kjer učitelji preverijo prisotnost 

učencev. Avtobus se nato vozi nadaljnjih 40 minut, dokler ne prispe na mejni prehod 

Gruškovje na Slovensko-Hrvaški meji. Učencem učitelji pred mejo naročijo, naj 

pripravijo potne liste oz. osebne izkaznice za morebitno carinikovo preverjanje 

identifikacij. Po mejnem prehodu se pot nadaljuje proti 30 minut oddaljeni Krapini. 

Medtem učitelj pred prihodom v muzej s pomočjo mikrofona učencem začne postavljati 

motivacijska vprašanja o neandertalcu, zgodovini, evoluciji ... 

3. del – prihod pred Muzej krapinskih neandertalcev (10 minut) 

Predviden prihod na parkirišče pred Muzej krapinskih neandertalcev je ob 10.05. Na 

samem parkirišču je tudi gostilna/trgovina, kjer lahko učenci opravijo fiziološko 

potrebo in se podprejo s hitrimi prigrizki, ki jih lahko kupijo pri trgovcu. Nato sledi 

krajši 3-minutni sprehod do samega muzeja. V muzej najprej vstopi eden izmed 

učiteljev in kupi karte ter strokovno vodenje ogleda muzeja v vrednosti 100 kun, ki je v 

hrvaškem jeziku (pri nakupu lahko učitelj kupi tudi avdio vodič v slovenskem jeziku v 

vrednosti 10 kun), medtem ko sta ostala dva spremljevalna učitelja z učenci pred 

muzejem. Naloga dveh spremljevalcev je vnovična ponovitev o tem, kaj je primerno 

vedenje v muzeju in obrazložitev morebitnih sankcij v primeru neupoštevanja navodil. 

Nato vsi skupaj vstopijo v Muzej krapinskih neandertalcev. 

4. del – Voden ogled Muzeja krapinskih neandertalcev (150 minut) 

Najprej si učenci skupaj z učitelji v avli na velikem platnu ogledajo 16-minutni film, ki 

prikazuje življenje neandertalcev. Po ogledu filma učitelji učence razdelijo v tri enako 

številčne skupine (vsako skupino vodi po en učitelj), nato gredo vsi skupaj proti prvemu 
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razstavnemu prostoru, ki prikazuje zgodovino mesta in odkritelja fosilnih dokazov o 

krapinskem neandertalcu. Učitelj ima dve možnosti, prva možnost je prevajati hrvaško 

vodenje po muzeju, druga možnost pa je samostojna razlaga (lahko tudi s pomočjo 

avdio vodiča v slovenskem jeziku). Pri samem vodenju mora učitelj podajati čim bolj 

zanimive in bistvene informacije in biti dosleden pri opazovanju in sankcioniranju 

obnašanja učencev. Za voden ogled z učiteljem je namenjenih 90 minut, v tem času 

učenci ne smejo sami hoditi po muzeju, temveč se morajo držati svoje dodeljene 

skupine. Ko se vodeni ogled konča, vsi skupaj pridejo na izhodišče muzeja. 

5. del – reševanje delovnih listov (30 minut) 

Ko vsi učenci pridejo na izhodišče, torej v avlo muzeja, jih učitelji razdelijo v manjše 

skupine (3 – 4) in vsakemu izmed učencev dajo učne liste (Priloga 1), ki jih učenci 

rešijo s pomočjo vnovičnega ogleda muzeja, tokrat v manjših skupinah. Učenci dobijo 

(stroga) navodila, da morajo ves čas ogleda biti v skupini in pod nobenim pogojem ne 

smejo zapuščati dodeljene skupine. Dva učitelja medtem spremljata potek dela, 

učencem dajeta nasvete (ne odgovorov!), kje bi lahko našli odgovore na zastavljena 

vprašanja v učnih listih, istočasno pa pazita na red in disciplino. Eden izmed učiteljev 

mora biti ves čas, ko si učenci skupinsko ogledujejo razstavo, pred izhodom muzeja, 

tako da bi preprečil predčasen in nedovoljen izstop učencev iz muzeja. Ko vsi učenci 

zaključijo (po približno 30 minutah) z reševanjem učnega lista, se zberejo pred 

izhodom in skupaj z učitelji zapustijo muzej. 

6. del – izhod iz Muzeja krapinskih neandertalcev (30 minut) 

Učitelji vodijo učence po 300 metrov dolgi rahlo dvignjeni poti, do mesta, kjer so našli 

prve fosilne ostanke krapinskih neandertalcev. Po ogledu nahajališča se spustijo proti 

parkirišču, kjer se vnovič preštejejo pred vstopom na avtobus. Pred samim vstopom na 

avtobus je na voljo 15 minut časa, da učenci opravijo fiziološko potrebo ali gredo v 

gostilno/trgovino kaj prigriznit. 

 

7. del – vožnja z avtobusom proti Ljubljani (160 minut) 

Učenci in učitelji se namestijo v avtobus in ta odpelje ob 13.45 proti Ljubljani. Na 

avtobusu učitelj po mikrofonu skupaj z učenci pregleda rešitve učnih listov. Po 80 

minutah sledi vmesna postaja pred prihodom v Ljubljano, na Trojanah, kjer imajo vsi 

skupaj možnost pretegniti noge in se posladkati s trojanskimi krofi. Po desetih minutah 
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se vsi vrnejo na avtobus, kjer učitelji preverijo prisotnost in nadaljujejo pot proti 

Ljubljani. 

8. del – prihod v Ljubljano na zbirno mesto (10 minut) 

Po 173 km se avtobus ob 16.25 vrne na zbirno mesto. Učitelji učence opozorijo, naj 

svoje stvari vzamejo iz avtobusa, naj pospravijo smeti za seboj in nato pospremijo 

učence iz avtobusa. 

 

Ponovitev 

1. del (15 minut) 

Ključnega pomena je utrjevanje pridobljenih informacij, zato učitelj del učne ure, ki 

neposredno sledi ekskurziji, nameni skupinskemu utrjevanju informacij. To naredi tako, 

da učence zopet razdeli v manjše skupine (4 – 5 učencev) in jim da nalogo narisati na 

risalni list življenje neandertalca, ob straneh risalnega lista pa napisati informacije, ki so 

jim v muzeju najbolj ostale v spominu. 

2. del (10 minut) 

Skupine predstavijo svoje delo ostalim skupinam in nato skupaj z učiteljem izmed vseh 

izdelkov izberejo (tako slikovno kot podatkovno) najboljšega. 

 

Predlog 

Skupaj z ogledom Muzeja krapinskih neandertalcev predlagam ogled znanega gradu 

Olimje, ki se nahaja v občini Podčetrtek ali pa ogled zagrebškega živalskega vrta, saj 

sta oba v neposredni bližini avtobusne poti. 
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ZAKLJUČEK 
 

Diplomsko delo me je marsikaj naučilo. Trdega dela, vztrajnosti in tega, da še tako 

tehtno postavljene hipoteze včasih ne zdržijo pod težo mladih umov. S svojim 

diplomskim delom sem želel učiteljem prikazati drugačen način poučevanja o 

neandertalcu in razvoju človeka in jim s predpripravo ekskurzije olajšati njihovo 

naporno pedagoško delo. Pridobljeni rezultati so me presenetili, nekateri zelo pozitivno, 

spet drugi ne tako zelo. Analiza rezultatov je pokazala, da je znanje o neandertalcu 

slabo. Poleg tega pa lahko na podlagi rezultatov trdim, da se učencem tema o 

neandertalcu zdi zanimiva in da bi se radi o njem učili. Ali je znanje o neandertalcu 

kljub zanimanju učencev o tej temu slabo zaradi uporabe frontalnega načina pouka ali 

zaradi prenatrpanosti učnega načrta, je nemogoče trditi, sklepam pa, da bi bilo znanje 

boljše, če bi se učenci o neandertalcu učili bolj interaktivno z izkustvenim poukom, s 

tem da bi šli na ekskurzijo v Muzej krapinskih neandertalcev. Muzej v Krapini je 

trenutno eden izmed najmodernejših in najbolj sodobnih muzejev s predstavljeno 

tematiko v bližini. V Sloveniji si je sicer možno ogledati tudi muzejsko zbirko Lovci na 

mamute, ki se je iz leta 2011 iz Tržiča preselila v Postojno, natančneje v kompleks pred 

Postojnsko jamo, vendar je ogled Muzeja krapinskih neandertalcev poleg strokovne in 

interaktivne predstavitve teme nekaj povsem drugega – preprosto posebno doživetje. 

Vem da so ekskurzije drage in časovno potratne, ampak menim, da je trajnostno znanje 

učencev in to, da z znanostjo navdušiš mlad um, nekaj neprecenljivega.  
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POVZETEK 
 
Znanje učencev v osnovnih in srednjih šolah o razvoju človeka in neandertalcu je 

šibko, saj je temu področju namenjeno malo časa, poleg tega pa so velikokrat 

informacije učencem podane na njim nerazumljiv in prezahteven način. Zato sem se 

odločil svoje diplomsko delo posvetiti razlagi razvoja človeka in neandertalca na čim 

bolj koristen način za učence. Odločil sem se narediti vsebinsko predpripravo 

ekskurzije za ogled Muzeja krapinskih neandertalcev, ki bo učiteljem pomagala in jih 

vzpodbudila, da bodo učencem na drugačen način predstavili razvoj človeka. 

Postavil sem več delovnih hipotez, ki sem jih želel z lastnim raziskovalnim delom 

preveriti: 

H1: Znanje učencev o neandertalcu je slabo. 

H2: Učenci mislijo, da so neandertalci čustvena bitja. 

H3: Učenci imajo pozitiven odnos do neandertalca. 

H4: Učenci dobijo največ informacij o neandertalcu pri pouku biologije. 

H5: Znanje učencev OŠ je slabše od znanja učencev SŠ. 

H6: Učenci OŠ bi šli veliko raje v muzej kot učenci SŠ. 

 

Pred samim načrtovanjem sem moral preveriti znanje učencev o neandertalcu in 

zanimanje oz. njihovo željo po učenju. Zato sem sestavil vprašalnik, ki je vseboval 9 

vprašanj izbirnega in odprtega tipa. Najprej sem opravil pilotno raziskavo na manjšem 

vzorcu učencev osnovne šole, s katerim sem preveril ustreznost vprašalnika. Po 

manjših spremembah vprašalnika in sem ga razdelil med 122 učencev osnovne šole in 

139 učencev srednje šole, ki so ga rešili in mi s tem pomagali pridobiti informacije, 

potrebne za izdelavo učne priprave. Rezultate rešenih vprašalnikov sem vnesel v 

računalniški program Excel in jih uredil ter jih nato prenesel v program SPSS, v 

katerem sem jih statistično obdelal. Z natančno analizo rezultatov sem ugotovil, da je 

pri nekaterih odgovorih prišlo do statistično pomembnih razlik med učenci različnih 

starosti in spola. Rezultate, pridobljene z analizo, sem nato uporabil pri izdelavi učne 

priprave, namenjene izvedbi ekskurzije v Muzej krapinskih neandertalcev.  
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Na podlagi rezultatov sem lahko ovrednotil šest začetnih hipotez in postavil tri sklepe 

celotnega raziskovalnega dela. Hipoteze 1, 3 in 6 sem potrdil, medtem ko sem hipoteze 

2, 4 in 5 ovrgel. 

Da bi učiteljem še olajšal delo in poskrbel, da bo znanje učencev po obisku muzeja 

trajnejše, sem podrobno opisal učno pripravo in izdelal učni list za učence. Učni list je 

na petih straneh sestavljen iz 15 vprašanj, ki so tematsko zasnovana in se navezujejo na 

informacije, pridobljene pri ogledu muzeja. Poleg tega je v prilogi priloženo še vabilo 

učencem za ogled muzeja in izjava staršev, ki jo morajo podpisati.   
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Priloga	  1:	  Učni	  list	  za	  učence 
	  

1. Kje na svetu so odkrili največ okostij neandertalca? 

_____________________________________________________________________. 

2. Kdo je prvi našel okostje neandertalcev v Krapini? 

a) Vilibaldo Sluga 

b) Josip Rehorić 

c) Dragutin Gorjanović Kramberger 

d) Charles Darwin 

 

3. a) Kdo je bil Charles Darwin? 

_____________________________________________________________________. 

b) Kakšna je bila teorija Charlesa Darwina? 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 

4. Približno koliko kosti neandertalca so našli v Krapini? 

a) 100 

b) 900 

c) 2000 

d) 5000 

 

5. Kakšne tehnike preučevanja fosilnih kosti poznamo? 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________.
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6. Kdaj se je zgodil veliki pok? 

a) pred 150 milijoni let 

b) pred 1,5 milijardami let 

c) pred 4,5 milijardami let 

d) pred 7,5 milijardami let 

 

7. Koliko časa je minilo od velikega poka pa do dobe dinozavrov? 

_____________________________________________________________________. 

 

8. Pravilno razvrsti časovna obdobja in zraven dopiši vrsto, ki je značina za tisto 

obdobje (v tabeli je prvi par rešen kot primer). 

OBDOBJA: kambrij, pleistocen, trias, perm, kreda , holocen, karbon 

VRSTE: prvi dinozavri, Trilobiti, orjaški kačji pastir, neandertalec, prvi sesalci, Homo 

sapiens, Tiranozaver 

 

OBDOBJE VRSTA 

KARBON ORJAŠKI KAČJI PASTIR 
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9. Iz katere vrste se je razvil neandertalec? 

_____________________________________________________________________. 

 

10. Po čem je neandertalec dobil ime? 

_____________________________________________________________________. 

 

11. Z številkami (po vrsti) označi katero žival so neandertalci najpogosteje lovili za 

svojo prehrano. 

ŠTEVILKA ŽIVAL 
 STEPSKI BIZON 
 JELEN 
 JAMSKI MEDVED 

 PRAGOVEDO 
 DLAKAVI NOSOROG 

 DIVJI PRAŠIČ 
 
 
 
12. Obkroži pravilne trditve, napačne pa popravi. 

a) Neandertalci niso skrbeli za svoje bližnje. 

b) Neandertalci so za lov uporabljali lok in puščice. 

c) Neandertalec se je pred dinozavri skrival v jame. 

d) Neandertalci so v povprečju živeli 60 let. 
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13. Naštete opise, ki so tipični za določeno vrsto, pravilno razvrsti v naslednja stolpca. 

- večji možgani, daljše roke in noge, čokata postava, sposobnost kompleksne 

komunikacije, brez obradka, višji, močnejše kosti z debelejšimi stenami, daljša 

življenjska doba, širši prsni koš, visoko čelo 

NEANDERTALEC 
(na spodnji skici označen z številko 1) 

HOMO SAPIENS 
(na spodnji skici označen z številko 2) 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vir: http://www.andaman.org/BOOK/originals/Weber-Toba/ch5_bottleneck/textr5.htm)
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14. V nekaj stavkih napiši, kaj prikazuje film, ki si ga videl/a ob vstopu v Muzej 

krapinskih neandertalcev. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

 

15. Skiciraj in opiši, kako si predstavljaš življenje neandertalca. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________.
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Priloga 2: Vabilo na ekskurzijo
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Vabimo	   te	  na	  ekskurzijo	  v	  Krapino.	   Skupaj	   si	   bomo	  ogledali	  

Muzej	   krapinskih	   neandertalcev,	   kjer	   imajo	   največjo	   zbirko	  

fosilnih	  ostankov	  neandertalca	  na	  svetu.	  Muzej	  je	  prava	  paša	  

za	   oči,	   saj	   na	   zelo	   zanimiv	   način	   z	   uporabo	   najsodobnejših	  

informacijskih	  tehnologij	  predstavlja	  razvoj	  človeka.	  

(Vir: http://images.clipartof.com/small/439647-

Cartoon-Black-And-White-Outline-Design-Of-A-

Caveman-Picking-His-Ear-With-A-Stick-Poster-Art-

Print.jpg) 

Dne:	  ______.______._________	  

Odhod:	  7.00	  iz	  Ljubljane,	  zbirno	  mesto	  je	  na	  glavni	  avtobusni	  postaji	  

Povratek:	  16.30	  v	  Ljubljano,	  na	  glavno	  avtobusno	  postajo	  

Cena:	   15	   eurov,	   ki	   se	  plača	  po	  položnici	   (v	   ceno	   je	   vključen	   avtobusni	   prevoz	   in	  

vstopnina)	  

Pozor: Za	  udeležbo	  na	  ekskurziji	  je	  nujna	  veljavna	  osebna	  izkaznica	  ali	  

veljaven	  potni	  list. 

Bodite točni pri uri odhoda, saj zamudnikov ne bomo čakali. 

	  

IZJAVA	  

Spodaj	  podpisani	  ____________________________________________________	  soglašam,	  da	  gre	  

moj	  otrok	  ______________________________________________________	  s	  šolskim	  spremstvom	  

na	  ekskurzijo	  v	  Krapino,	  na	  kateri	  si	  bo	  ogledal	  Muzej	  krapinskih	  neandertalcev.	  

 

        Podpis 
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Obiskujem:	  	  OŠ	  	  SŠ	   razred/letnik	  :	  _____	  	  	  	  	  	  	  spol:	  	  	  M	  	  	  	  Ž	   datum:	  ___.	  ___.	  2011	  

	  

1.	  Če	  je	  trditev	  pravilna,	  obkroži	  »DA«,	  če	  je	  nepravilna,	  obkroži	  »NE«,	  v	  primeru	  da	  na	  
vprašanje	  ne	  znaš	  odgovoriti,	  obkroži	  odgovor	  »NE	  VEM«.	  

a)	  Neandertalec	  se	  je	  boril	  z	  dinozavri.	   	   DA	   	   NE	   	   NE	  VEM	  

b)	  Neandertalec	  se	  je	  boril	  z	  mamuti.	   	   DA	   	   NE	   	   NE	  VEM	  

	  

2.	  Obkroži	  pravilno	  trditev.	  

a)	  Neandertalci	  so	  živeli	  na	  drevesih.	  

b)	  Neandertalci	  so	  živeli	  v	  ledenikih.	  

c)	  Neandertalci	  so	  živeli	  v	  skalnih	  votlinah.	  

d)	  Neandertalci	  so	  živeli	  v	  kamnitih	  hišah.	  

	  

3.	  Obkroži	  pravilno	  trditev.	  

Neandertalci	  so	  živeli:	  

a)	  pred	  2000	  leti	  

b)	  pred	  12.000	  leti	  

c)	  pred	  100.000	  leti	  

	  

4.	  Obkroži	  pravilne	  trditve!	  

Neandertalci	  so:	  

a)	  kovali	  meče	  

b)	  slikali	  po	  stenah	  votlin	  

c)	  imeli	  že	  prve	  puške	  na	  smodnik	  

d)	  skrbeli	  za	  svoje	  bližnje	  

e)	  uporabljali	  kameno	  orodje	  
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5.	  Če	  je	  trditev	  pravilna,	  obkroži	  »DA«,	  če	  je	  nepravilna,	  obkroži	  »NE«,	  v	  primeru	  da	  na	  
vprašanje	  ne	  znaš	  odgovoriti,	  obkroži	  odgovor	  »NE	  VEM«.	  

Neandertalci	  so	  živeli	  v:	  

a)	  Ameriki	   	   DA	   NE	   NE	  VEM	  

b)	  Aziji	   	   DA	   NE	   NE	  VEM	  

c)	  Afriki	   	   DA	   NE	   NE	  VEM	  

d)	  Evropi	   	   DA	   NE	   NE	  VEM	  

	  

6.	  Če	  je	  trditev	  pravilna,	  obkroži	  »DA«,	  če	  je	  nepravilna,	  obkroži	  »NE«,	  v	  primeru	  da	  na	  
vprašanje	  ne	  znaš	  odgovoriti,	  obkroži	  odgovor	  »NE	  VEM«.	  

a)	  Homo	  sapiens	  in	  neandertalec	  sta	  na	  Zemlji	  bivala	  istočasno.	  	  	  	  	  DA	   	  	  	  NE	   	  	  	  NE	  VEM	  

b)	  Neandertalec	  se	  je	  razvil	  iz	  Homo	  sapiensa.	   	   	   	  	  	  DA	   	  	  	  NE	   	  	  	  NE	  VEM	  

c)	  Homo	  sapiens	  je	  iztrebil	  neandertalca.	   	   	   	   	  	  	  DA	   	  	  	  NE	   	  	  	  NE	  VEM	  

d)	  Odrasli	  neandertalec	  je	  imel	  večje	  možgane	  kot	  	  
	  	  	  	  	  odrasli	  Homo	  sapiens.	   	   	   	   	   	   	  	  	  DA	   	  	  	  NE	   	  	  	  NE	  VEM	  
	  

7.	  Koliko	  se	  strinjaš	  z	  naslednjimi	  trditvami?	  Obkroži	  številko	  na	  številčni	  lestvici	  (številka	  1	  
pomeni,	  da	  se	  popolnoma	  ne	  strinjaš;	  številka	  5	  pa	  pomeni,	  da	  se	  popolnoma	  strinjaš	  s	  
trditvijo).	  

a)	  Neandertalec	  je	  zanimiv.	   	   	   	   	   1	   2	   3	   4	   5	  

b)	  Učenje	  o	  neandertalcu	  se	  mi	  zdi	  neumno.	   	   1	   2	  	   3	   4	   5	  

c)	  Namesto,	  da	  se	  učim	  o	  neandertalcu	  v	  razredu,	  
bi	  raje	  obiskal/a	  kakšen	  muzej	  o	  neandertalcu	  in	  	  
	  	  	  	  tam	  izvedel/a	  več	  o	  njem.	  	   	   	   	   1	   2	   3	   4	   5	  

	  

8.	  Od	  kod	  si	  dobil/a	  informacije	  o	  neandertalcu?	  Obkroži	  pravilno	  trditev	  (lahko	  tudi	  več	  
kot	  le	  eno).	  

a)	  Nimam	  jih	   	  	  	  	  b)	  Pri	  pouku	  zgodovine	   	  	  c)	  Pri	  pouku	  biologije	   	   d)	  TV	  in	  
internet	  

e)	  Od	  staršev	   	  	  	  	  f)	  Muzeji	  in	  razstave	   	   	  	  g)	  Drugje	  

	  

9.	  Kaj	  o	  neandertalcu	  te	  najbolj	  zanima,	  kaj	  bi	  se	  rad/a	  o	  neandertalcu	  naučil/a?	  

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.	  


